
 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดย                                            

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
  

 

 

 

 

 

เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ือหุ้นของบริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จํากดั (มหาชน) และ

บรษิทัย่อย (“กลุ่มบรษิทั”) ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและ

เฉพาะของบรษิทั สาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปลีย่นแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะของบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัท สําหรบังวด 

เกา้เดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อ (รวมเรยีกวา่ “ขอ้มลูทางการ

เงนิระหว่างกาล”) ผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

เหล่านี้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น

ผูร้บัผดิชอบในการรายงานใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ

ขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื่อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิ

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม

บุคลากรซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทาน

อื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้

ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่แสดง

ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทาน 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อสรปุ 

 

จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญั 

 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีควรทราบ 

 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตขอ้มลูดงัต่อไปนี้  

1. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสะสมเป็นจํานวนมาก โดยมีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนจากการ

ดาํเนินงาน และการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยซึง่ดาํเนินธุรกจิในการใหบ้รกิารดา้นความงาม 

และการดอ้ยคา่ของเงนิใหบ้รษิทัยอ่ยและบรษิทัยอ่ยทางออ้มกูย้มื อยา่งไรกต็าม บรษิทัไดด้าํเนินการ

ขายเงนิลงทุนในหุน้ทัง้หมดในบรษิทัย่อยในกลุ่มธุรกจิความงาม ซึ่งไดม้กีารตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าไว้

เต็มจํานวนแล้ว นอกจากนี้ บรษิทัยงัสามารถเพิม่ทุนของบรษิทัจนมเีงนิทุนหมุนเวยีนสําหรบัการ

ดําเนินงานทีเ่พยีงพอ และสามารถดําเนินการโดยมผีลกําไรอย่างมาก ดงันัน้ ผูบ้รหิารของบรษิทัจงึ

เชื่อว่าจะสามารถล้างผลขาดทุนสะสมไดใ้นอนาคตและสามารถนําพาให้บรษิทัสามารถดําเนินงาน

อยา่งต่อเนื่องต่อไปได ้

 

2. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 24 บรษิัทถูกศาลอุทธรณ์ตดัสนิให้แพ้คดคีวาม 

แต่บริษัทยงัไม่ได้บนัทึกค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการ 

ยื่นฎีกาโต้แย้งคําตัดสินของศาลอุทธรณ์ ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่าบริษัทมีหลกัฐาน 

ทีส่าํคญัทีจ่ะโตแ้ยง้คาํตดัสนิของศาลอุทธรณ์ ทาํใหบ้รษิทัมโีอกาสสงูทีจ่ะชนะคด ี 

 

3. ขา้พเจ้าได้เคยแสดงความเห็นอย่างมเีงื่อนไขสําหรบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมสําหรบัปี 2563 

เนื่องจากไม่สามารถประเมนิมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ เกีย่วกบัรายการ

ของกลุ่มบรษิทัย่อยซึ่งดําเนินธุรกจิในการใหบ้รกิารการดา้นความงาม เนื่องจากงบการเงนิรวมของ

บรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ไดร้วมรายการของกลุ่มบรษิทัยอ่ยดงักล่าว ดงันี้ 

 

• เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัอื่นและดอกเบีย้คา้งรบัรวมจาํนวน 103.28 ลา้นบาท ทีเ่กนิกาํหนดรบัชาํระ

แล้ว และลูกหนี้อื่นจํานวน 4.80 ล้านบาท ซึ่งบนัทกึรวมอยู่ในสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น โดยใน

ระหว่างปี 2563 บรษิทัย่อยทางออ้มรายหนึ่งไดด้ําเนินการฟ้องรอ้งลูกหนี้และผูค้ํ้าประกนัเงนิกู้

ดงักล่าวใหช้าํระหนี้ และเชือ่วา่จะไดร้บัชาํระเงนิคนืทัง้จาํนวนในทีส่ดุ  

 

 

 

 

 

 



 

• รายการโอนสนิค้าคงเหลือและสนิทรพัย์อื่น ไปให้ผู้รบัสทิธิแฟรนไชส์ ภายหลงัจากการทํา

สญัญาซื้อขายแฟรนไชส ์จํานวนรวม 91.34 ล้านบาท ซึ่งสญัญาซื้อขายไม่ไดร้ะบุรายละเอยีด

ของรายการดงักล่าว ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยทางออ้มไดเ้จรจากบัผูร้บัสทิธแิฟรนไชสใ์หช้ําระ

เงนิคา่สนิทรพัยด์งักล่าวและเชือ่วา่มสีทิธไิดร้บัชาํระเงนิ จงึแสดงรายการดงักล่าวไวเ้ป็นลกูหนี้อื่น  

 

• ภาระผูกพนัจากการรบัเงนิล่วงหน้าจํานวน 92.00 ลา้นบาท สาํหรบับรกิารทีย่งัไม่ไดส้่งมอบที่

รวมอยูใ่นสญัญาขายสทิธแิฟรนไชสแ์ละขายสนิทรพัย ์ซึง่ปัจจุบนัยงัไมไ่ดม้กีารปรบัปรุงหกักลบ

กบัค่าใชจ้่ายหรอืถูกตดัจาํหน่ายเป็นรายได ้เนื่องจากบรษิทัย่อยทางออ้มไม่สามารถระบุตน้ทุน

ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใชปั้นสว่นราคาสาํหรบัภาระทีต่อ้งรบัผดิชอบได ้นอกจากนี้ ผูร้บัสทิธแิฟรนไชส์

ได้ยื่นฟ้องบรษิัทย่อยทางอ้อม ในขอ้หาผดิสญัญาขายสทิธแิฟรนไชส์และขายสนิทรพัย์ และ

เรยีกรอ้งเงนิชดเชยจากการรบัประกนัผลตอบแทน ซึง่อยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของศาล  
 

ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 9 ในเดอืนมถุินายน 2564 บรษิทัได้

ขายเงนิลงทุนในหุน้ทัง้หมดของบรษิทั ดบับลวิ ซไีอ โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) (ผูถ้อืหุน้ของกลุ่มบรษิทั

ย่อยทีใ่หบ้รกิารดา้นความงาม) ใหแ้ก่บุคคลภายนอกรายหนึ่ง ซึ่งบรษิทัไดร้บัค่าตอบแทนจากการ

ขายในระหว่างไตรมาสสองของปี 2564 แต่เพิง่ได้รบัหนังสอืตอบยนิยอมจากเจ้าหนี้ผูร้บัจํานําหุ้น

ดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัเงนิใหกู้ย้มืในเดอืนตุลาคม 2564 เพื่อใหนํ้าไปใชโ้อนได ้บรษิทัจงึ

พจิารณาว่าการขายเงนิลงทุนโดยเนื้อหาแลว้มผีลตัง้แต่ไตรมาสทีส่องของปี 2564 แลว้ จงึไดถ้อดงบ

การเงนิของกลุ่มบรษิทัยอ่ยดงักล่าวออกจากงบการเงนิรวมของบรษิทัในไตรมาสสามของปี 2564 

 

ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปอนัเนื่องมาจากเรือ่งดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

 

นายสมคิด เตียตระกลู 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทะเบยีนเลขที ่2785 

 

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤศจกิายน 2564 



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 175,363                 15,444                   159,953                 11,869                   

เงนิลงทุนชวัคราว -                       148                       -                       -                       

ลกูหนีการคา้ - ลกูคา้ทวัไป 6 540,401                 497,372                 512,991                 469,909                 

ลกูหนีการคา้ - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 353                       393                       423                       484                       

ลกูหนีอนื - ลกูคา้ทวัไป -                       91,340                   -                       -                       

ลกูหนีอนื - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 -                       -                       58                        44                        

เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัอนื -                       100,000                 -                       -                       

สนิคา้คงเหลอื 7 570,006                 402,900                 492,894                 304,163                 

ลกูหนีตามสญัญาเชา่สว่นทถีงึกําหนดชาํระภายในหนงึปี 6,204                    6,345                    6,204                    6,345                    

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 8 95,108                   17,678                   93,711                   6,906                    

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,387,435              1,131,620              1,266,234              799,720                 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนีตามสญัญาเชา่ 5,421                    -                       5,421                    -                       

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใช้ 24 51,304                   22,496                   51,304                   21,263                   

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 9 -                       -                       59,391                   59,391                   

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 10 249,319                 -                       249,319                 253,133                 

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 11 75,055                   289,468                 73,853                   80,662                   

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 12 48,825                   62,299                   40,886                   53,042                   

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 13 20,292                   23,369                   20,292                   22,957                   

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 18,994                   15,450                   16,169                   16,169                   

เงนิประกนัสญัญาเชา่ -                       10,106                   -                       -                       

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 1,500                    1,810                    1,058                    1,238                    

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 470,710                 424,998                 517,693                 507,855                 

รวมสินทรพัย์ 1,858,145              1,556,618              1,783,927              1,307,575              

__________________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 14 57,670                   516,277                 30,902                   330,910                 

เจา้หนีการคา้ - ผูค้า้ทวัไป 429,287                  529,659                 419,014                 333,418                 

เจา้หนีการคา้ - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 66,708                   74,281                   66,877                   79,980                   

เจา้หนีค่าซอืสนิทรพัย ์- ผูค้า้ทวัไป -                        4,665                    -                       -                       

เจา้หนีอนื - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 96,437                   132,927                 96,422                   125,880                 

เงนิกูย้มืระยะสนัและดอกเบยีคา้งจ่าย

 เง-ิ บุคคลและบรษิทัอนืๆ -                        15,691                   -                       -                       

 เง-ิ บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 36,710                   54,602                   36,710                   51,809                   

รายไดร้อการรบัรูท้มีภีาระทตีอ้งปฏบิตัติามสญัญาและ

      รบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 26,942                   41,346                   26,942                   19,039                   

ภาระผกูพนัการใหบ้รกิารรบัลว่งหน้า -                        91,589                   -                       -                       

หนีสนิสว่นทถีงึกําหนดชาํระภายในหนงึปี

 เง-ิ หนีสนิตามสญัญาเช่า 8,338                     8,784                    7,181                    7,438                    

 เง-ิ เงนิกูย้มืระยะยาวจากผูถ้อืหุน้และบุคคลอนื 15 17,124                   -                       17,124                   -                       

 เง-ิ หนีสนิจากภาระคําประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัย่อย 16 -                        -                       -                       140,144                 

 เง-ิ หนีสนิจากภาระคําประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัอนื 16 31,048                   -                       31,048                   -                       

 เง-ิ เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 108,720                  360,341                 108,720                 220,197                 

 เง-ิ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 4,941                     2,032                    4,810                    1,748                    

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 856                       23,062                   -                       22,349                   

ค่านายหน้าคา้งจ่าย 31,923                   30,807                   30,399                   19,295                   

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 17 64,803                   297,946                 59,431                   78,095                   

รวมหนีสินหมุนเวียน 981,507                  2,184,009              935,580                 1,430,302              

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่า 42,801                   55,089                   35,682                   47,032                   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากผูถ้อืหุน้และบุคคลอนื 15 102,876                  -                       102,876                 -                       

หนีสนิจากภาระคําประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัย่อย 16 -                        -                       -                       25,517                   

หนีสนิจากภาระคําประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัอนื 16 99,795                   -                       99,795                   -                       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 256,927                  25,517                   256,927                 -                       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 14,847                   15,883                   14,265                   15,315                   

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี -                        16,560                   -                       -                       

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 501                       1,196                    501                       666                       

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 517,747                  114,245                 510,046                 88,530                   

รวมหนีสิน 1,499,254               2,298,254              1,445,626              1,518,832              

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูคา่หุน้ละ 0.075 บาท

   - ทุนจดทะเบยีน 39,978,649,453 หุน้ 19 2,998,399              3,181,555              2,998,399              3,181,555              

     (2563 : 42,420,730,804 หุน้)

   - ทุนเรอืนหุน้ทอีอกและรบัชาํระแลว้ 

     หุน้สามญั 39,978,649,453 หุน้ 19 2,998,399              2,416,502              2,998,399              2,416,502              

     (2563 : 32,220,028,763 หุน้)

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 19 300,957                264,984                300,957                264,984                

สว่นตํามลูคา่หุน้ 19 (825,172)               (564,139)               (825,172)               (564,139)               

สว่นเกนิทุนจากการลดทุน 29,845                  29,845                  29,845                  29,845                  

สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทดีนิ 9 -                       66,240                  -                       -                       

ผลต่างจากการเปลยีนแปลงสดัสว่นในบรษิทัยอ่ย

   และบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 9 -                       860,244                -                       -                       

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   - จดัสรรเพอืเป็นสาํรองตามกฎหมาย 37,000                  37,000                  37,000                  37,000                  

   - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (2,182,138)             (2,376,636)             (2,202,728)             (2,395,449)             

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทั - สุทธิ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) 358,891                734,040                338,301                (211,257)               

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 9 -                       (1,475,676)             -                       -                       

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น (ขาดทุนสะสมเกินทุน) 358,891                (741,636)               338,301                (211,257)               

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,858,145              1,556,618              1,783,927              1,307,575              

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจ้ากการขายและบรกิารเครอืงมอืแพทย์ 636,669                    450,374                    569,470                    392,892                    

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม -                          2,513                       -                          -                          

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 5, 21 636,669                    452,887                    569,470                    392,892                    

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทุนขายและบรกิารเครอืงมอืแพทย์ (426,420)                   (271,205)                   (379,706)                   (232,756)                   

ตน้ทุนขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม -                          (6,797)                      -                          -                          

รวมต้นทุนขายและบริการ 5, 21 (426,420)                   (278,002)                   (379,706)                   (232,756)                   

กาํไรขนัต้น 210,249                    174,885                    189,764                    160,136                    

รายไดอ้นื 3,401                       2,951                       1,635                       116                          

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (73,348)                     (66,742)                     (67,408)                     (60,376)                     

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (51,066)                     (47,056)                     (46,553)                     (28,580)                     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าลกูหนีอนื (3,376)                      -                          (1,773)                      (4,139)                      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัยแ์ละสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน -                          116                          -                          -                          

ขาดทุนจากการจาํหน่ายบรษิทัยอ่ย 9 (6,931)                      -                          (3,886)                      -                          

สว่นต่างจากการถอดงบการเงนิของบรษิทัยอ่ยออกจากงบการเงนิรวม 9 559,356                    -                          -                          -                          

รวมค่าใช้จ่าย 428,036                    (110,731)                   (117,985)                   (92,979)                     

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 638,285                    64,154                      71,779                      67,157                      

ตน้ทุนทางการเงนิ (9,364)                      (17,070)                     (8,961)                      (10,041)                     

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 628,921                    47,084                      62,818                      57,116                      

ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (1,734)                      (16,147)                     -                          (14,623)                     

กลบัรายการภาษเีงนิไดจ้ากผลประโยชน์ทางภาษี 30,423                      -                          30,423                      -                          

กาํไรสาํหรบังวด 657,610                    30,937                      93,241                      42,493                      

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด -                          -                          -                          -                          

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 657,610                    30,937                      93,241                      42,493                      

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด

    สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 657,610                    54,226                      93,241                      42,493                      

    สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม -                          (23,289)                     -                          -                          

657,610                    30,937                      93,241                      42,493                      

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด

    สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 657,610                    54,226                      93,241                      42,493                      

    สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม -                          (23,289)                     -                          -                          

657,610                    30,937                      93,241                      42,493                      

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

    กําไร (บาทต่อหุน้) 0.0168                      0.0017                      0.0024                      0.0013                      

    จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก (หุน้) 39,201,617,968          32,220,026,041          39,201,617,968          32,220,026,041          

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจ้ากการขายและบรกิารเครอืงมอืแพทย์ 1,652,373                 1,183,840                   1,482,223                   1,011,068                   

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม 2,764                       28,283                       -                            -                            

รวมรายได้จากการขายและบริการ 5, 21 1,655,137                 1,212,123                   1,482,223                   1,011,068                   

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทุนขายและบรกิารเครอืงมอืแพทย์ (1,075,672)                (724,054)                    (959,819)                    (622,118)                    

ตน้ทุนขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม (2,107)                      (77,436)                      -                            -                            

รวมต้นทุนขายและบริการ 5, 21 (1,077,779)                (801,490)                    (959,819)                    (622,118)                    

กาํไรขนัต้น 577,358                    410,633                     522,404                     388,950                     

รายไดเ้งนิปันผล 5, 9 -                          -                            10,000                       17,000                       

รายไดอ้นื 11,375                     11,522                       5,314                         2,677                         

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (211,579)                   (217,231)                    (191,726)                    (186,745)                    

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (138,497)                   (170,588)                    (111,228)                    (89,809)                      

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ลกูหนีอนื 5 (3,376)                      -                            (9,240)                        (216,802)                    

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย -                          -                            -                            (100,000)                    

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัยแ์ละสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                          (709,610)                    -                            -                            

ขาดทุนจากการจาํหน่ายบรษิทัย่อย 9 (6,931)                      -                            (3,886)                        -                            

สว่นต่างจากการถอดงบการเงนิของบรษิทัย่อยออกจากงบการเงนิรวม 9 559,356                    -                            -                            -                            

รวมค่าใช้จ่าย 210,348                    (1,085,907)                  (300,766)                    (573,679)                    

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 787,706                    (675,274)                    221,638                     (184,729)                    

ตน้ทุนทางการเงนิ (40,227)                    (54,947)                      (28,917)                      (33,589)                      

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 747,479                    (730,221)                    192,721                     (218,318)                    

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (3,789)                      (28,720)                      -                            (25,169)                      

กลบัรายการหนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี -                          141,824                     -                            -                            

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 743,690                    (617,117)                    192,721                     (243,487)                    

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด -                          -                            -                            -                            

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 743,690                    (617,117)                    192,721                     (243,487)                    

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด

    สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 778,035                    (318,993)                    192,721                     (243,487)                    

    สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (34,345)                    (298,124)                    -                            -                            

743,690                    (617,117)                    192,721                     (243,487)                    

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด

    สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 778,035                    (318,993)                    192,721                     (243,487)                    

    สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (34,345)                    (298,124)                    -                            -                            

743,690                    (617,117)                    192,721                     (243,487)                    

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน

    กําไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุน้) 0.0217                     (0.0099)                      0.0054                       (0.0076)                      

    จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก (หุน้) 35,824,989,396          32,218,473,890           35,824,989,396           32,218,473,890           

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรบังวดเก้าเดอืนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

ผลต่างจากการ

เปลียนแปลง

เงินรบั ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน สดัส่วนใน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

หุ้นทุนทีออก ล่วงหน้า สว่นเกิน สว่นตาํ จากการ จากการ บริษทัย่อยและ สาํรองตาม ยงัไม่ได้ ผู้ถือหุ้น ทีไม่มี

หมายเหตุ และชาํระแล้ว ค่าหุ้น มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น ลดทุน ตีราคาทีดิน บริษทัย่อยทางอ้อม กฎหมาย จดัสรร ของบริษทั อาํนาจควบคมุ รวม

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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)          

การเปลยีนแปลงสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม -               -            -            -              -             -              684,591                -            -              684,591         (683,361)          1,230              

โอนเงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ 238               (185)           -            (77)              -             -              -                       -            -              (24)               -                  (24)                  

รายการกบัผู้ถือหุ้น 238               (185)           -            (77)              -             -              684,591                -            -              684,567         (683,361)          1,206              

ขาดทุนสําหรบังวด -               -            -            -              -             -              -                       -            (318,993)       (318,993)        (298,124)          (617,117)          

โอนส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทดีนิ -               -            -            -              -             29,146         -                       -            -              29,146           (29,146)            -                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -               -            -            -              -             29,146         -                       -            (318,993)       (289,847)        (327,270)          (617,117)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 2,416,502       -            264,984      (564,139)       29,845        66,240         860,244                37,000       (2,391,816)    718,860         (1,439,344)        (720,484)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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)          

เพมิทุนระหว่างงวด 19 581,897         -            35,973        (261,033)       -             -              -                       -            -              356,837         -                  356,837           

โอนส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทดีนิเป็นกําไรสะสม 9 -               -            -            -              -             (66,240)        -                       -            66,240         -               -                  -                  

โอนผลต่างจากการเปลยีนแปลงสดัส่วนในบรษิทัยอ่ยและ

      บรษิทัยอ่ยทางออ้มเป็นกําไรสะสม 9 -               -            -            -              -             -              (860,244)                -            860,244        -               -                  -                  

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมในบรษิทัยอ่ยลดลง

      จากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9 -               -            -            -              -             -              -                       -            (1,510,021)    (1,510,021)      1,510,021         -                  

รายการกบัผู้ถือหุ้น 581,897         -            35,973        (261,033)       -             (66,240)        (860,244)                -            (583,537)       (1,153,184)      1,510,021         356,837           

กําไร (ขาดทุน) สําหรบังวด -               -            -            -              -             -              -                       -            778,035        778,035         (34,345)            743,690           

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -               -            -            -              -             -              -                       -            778,035        778,035         (34,345)            743,690           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 2,998,399       -            300,957      (825,172)       29,845        -              -                       37,000       (2,182,138)    358,891         -                  358,891           

______________________________ กรรมการ

(                                                  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 6

สว่นของผู้ถือหุ้นของบริษทั

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



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

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

เงินรบั ส่วนเกินทุน

หุ้นทุนทีออก ล่วงหน้า ส่วนเกิน ส่วนตาํ จากการ สาํรองตาม ยงัไมไ่ด้

หมายเหตุ และชาํระแล้ว คา่หุ้น มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น ลดทุน กฎหมาย จดัสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

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

โอนเงนิรบัลว่งหน้าคา่หุน้ 238                     (185)                    -                     (77)                     -                     -                     -                     (24)                     

รายการกบัผูถ้อืหุ้น 238                     (185)                    -                     (77)                     -                     -                     -                     (24)                     

ขาดทนุสาํหรบังวด -                     -                     -                     -                     -                     -                     (243,487)              (243,487)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                     -                     -                     -                     -                     -                     (243,487)              (243,487)              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 2,416,502             -                     264,984               (564,139)              29,845                 37,000                 (2,402,177)            (217,985)              

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

เพมิทนุระหว่างงวด 19 581,897               -                     35,973                 (261,033)              -                     -                     -                     356,837               

รายการกบัผูถ้อืหุ้น 581,897               -                     35,973                 (261,033)              -                     -                     -                     356,837               

กาํไรสาํหรบังวด -                     -                     -                     -                     -                     -                     192,721               192,721               

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                     -                     -                     -                     -                     -                     192,721               192,721               

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 2,998,399             -                     300,957               (825,172)              29,845                 37,000                 (2,202,728)            338,301               

____________________________________ กรรมการ

(                                                            )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 7

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 747,479              (730,221)             192,721              (218,318)             

รายการปรบัปรงุเพอืกระทบกาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้เป็น

    เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 50,637               70,799               41,547               56,161               

คา่ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ 518                   1,816                 518                   1,816                 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ 10,334               5,060                 10,591               3,418                 

ตดัจาํหน่ายคา่เช่าจ่ายล่วงหน้า -                    71                     -                    -                    

ขาดทุน (กําไร) จากการขายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 229                   16,185               218                   (1,383)                

ขาดทุนจาก (กลบัรายการ) การดอ้ยคา่เงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อย -                    -                    (3,045)                100,000              

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (2,748)                (13,832)              -                    -                    

ขาดทุนจาก (กลบัรายการ) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยแ์ละสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (106)                  709,610              -                    -                    

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ลกูหนกีารคา้และลกูหนีอนื 3,530                 1,588                 9,394                 216,554              

ขาดทุนจาก (กลบัรายการ) คา่เผอืสนิคา้เสอืมคณุภาพ 2,762                 1,229                 3,778                 (1,351)                

คา่เผอืการดอ้ยคา่สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื -                    870                   -                    -                    

ขาดทุนจากการจาํหน่ายบรษิทัย่อย 6,931                 -                    6,931                 -                    

ส่วนต่างจากการถอดงบการเงนิของบรษิทัย่อยออกจากงบการเงนิรวม (559,356)             -                    -                    -                    

ประมาณการหนีสนิผลประโยชน์พนกังาน 3,383                 2,918                 3,250                 2,146                 

เงนิปันผลรบั -                    -                    (10,000)              (17,000)              

ดอกเบยีรบั (206)                  (496)                  (373)                  (493)                  

ดอกเบยีจ่าย 39,709               53,131               28,399               31,773               

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 303,096              118,728              283,929              173,323              

   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขนึ)

ลกูหนกีารคา้ - ลกูคา้ทวัไป (49,028)              37,569               (43,236)              22,960               

ลกูหนกีารคา้ - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง (124)                  53                     61                     (207)                  

ลกูหนอีนื - ลกูคา้ทวัไป -                    462                   -                    -                    

ลกูหนอีนื - บรษิทัย่อย -                    -                    (14)                    (5,214)                

ลกูหนอีนื - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง -                    200                   -                    -                    

สนิคา้คงเหลอื (193,210)             115,235              (210,041)             84,584               

ลกูหนตีามสญัญาเช่า 4,602                 3,674                 4,602                 3,674                 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (44,080)              (6,733)                (50,008)              (6,855)                

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 217                   22                     180                   -                    

เงนิประกนัสญัญาเช่า -                    (398)                  -                    (240)                  

   หนีสินดาํเนินงานเพิมขนึ (ลดลง)

เจา้หนีการคา้ - ผูค้า้ทวัไป 71,091               1,972                 74,052               (7,996)                

เจา้หนีการคา้ - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง (7,573)                4,031                 (13,103)              5,677                 

เจา้หนีคา่ซอืสนิทรพัย ์- ผูค้า้ทวัไป -                    (249)                  -                    -                    

เจา้หนีอนื - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง (25,273)              7,284                 (29,458)              7,227                 

รายไดร้อการรบัรูท้มีภีาระทตีอ้งปฏบิตัแิละรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 7,903                 7,141                 7,903                 6,683                 

คา่นายหน้าคา้งจ่าย 10,655               3,501                 11,104               3,044                 

หนีสนิหมนุเวยีนอนื (4,283)                44,930               (13,926)              13,457               

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื (165)                  (1,894)                (165)                  392                   

เงินสดได้มาจากการดาํเนินงาน 73,828               335,528              21,880               300,509              

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 8

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

2564 2563 2564 2563

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (ต่อ)

จ่ายดอกเบยี (26,167)               (32,621)               (24,901)               (27,875)               

จ่ายภาษเีงนิได้ (66,336)               (23,638)               (59,146)               (19,075)               

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (1,779)                (106)                   (1,495)                (106)                   

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (20,454)               279,163              (63,662)               253,453              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิลงทนุชวัคราวลดลง 148                    -                     -                     -                     

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใชเ้พมิขนึ (43,272)               (12)                     (43,272)               (12)                     

ซอืสนิทรพัย์ (13,372)               (17,467)               (13,353)               (16,799)               

ซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ -                     -                     -                     (13,548)               

ซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (7,811)                (3,435)                (7,811)                (3,435)                

รบัจากการขายอุปกรณ์ 4,693                 3,050                 2,548                 564                    

รบัดอกเบยี 206                    496                    373                    493                    

รบัเงนิปันผล -                     -                     10,000                17,000                

รบัเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย -                     -                     3,045                 -                     

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายบรษิทัยอ่ย 2,039                 -                     2,039                 -                     

จ่ายชําระหนสีนิในสว่นของบรษิทัยอ่ย (8,970)                -                     (8,970)                -                     

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (66,339)               (17,368)               (55,401)               (15,737)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิเพมิขนึ (ลดลง) (6,119)                (96,567)               22,765                (66,806)               

จ่ายชําระหนสีนิตามสญัญาเช่า (9,049)                (12,208)               (7,727)                (8,680)                

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลและบรษิทัอนืๆ เพมิขนึ (ลดลง) -                     (2,194)                -                     -                     

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลและกจิการทเีกยีวขอ้งเพมิขนึ (ลดลง) (5,780)                12,127                (16,000)               4,000                 

จ่ายชําระหนสีนิทเีกดิจากภาระคาํประกนั -                     -                     (30,827)               (40,200)               

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิลดลง (208,728)             (181,547)             (177,901)             (141,347)             

เงนิกูย้มืระยะยาวจากผูถ้อืหุน้และบุคคลอนืเพมิขนึ 120,000              -                     120,000              -                     

รบัจากการเพมิทนุ 356,837              37                      356,837              37                      

คนืเงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ -                     (61)                     -                     (61)                     

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 247,161              (280,413)             267,147              (253,057)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สทุธิ 160,368              (18,618)               148,084              (15,341)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการขายบริษทัย่อย (449)                   -                     -                     -                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 15,444                34,388                11,869                24,111                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 175,363              15,770                159,953              8,770                 

รายการทีไม่กระทบกระแสเงินสด

ลูกหนีทถูีกอายดั -                     -                     -                     15,279                

ลูกหนีตามสญัญาเช่า 9,882                 -                     9,882                 -                     

จดัประเภทเงนิกูย้มืระยะสนัเป็นเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 322,833              -                     322,833              -                     

หกักลบเงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัยอ่ยกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ -                     268,000              -                     268,000              

หกักลบเงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใชก้บัหนีสนิจากภาระคาํประกนั

เงนิกูย้มืของบรษิทัอนื (13,231)               -                     (13,231)               -                     

เจา้หนีซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,000                 4,065                 1,000                 4,065                 

รบัรูห้นีสนิจากการคาํประกนัใหแ้ก่บรษิทัยอ่ย -                     206,094              -                     206,094              

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนสีนิตามสญัญาเช่าลดลงจากการเปลยีนแปลงสญัญา (5,990)                77,225                (5,934)                65,386                

โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย์ 7,650                 9,909                 7,650                 9,909                 

______________________________ กรรมการ

(                                           )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



________________________ กรรมการ                                                                                                    10 
(                                     ) 

 

บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)  
 
1. ข้อมลูทัว่ไป 
 

1.1 ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
 

บรษิทั อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน) จดทะเบยีนในประเทศไทย และด าเนินธุรกจิหลกัเป็นตวัแทนจ าหน่าย
เครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยซึง่ประกอบธุรกจิจ าหน่ายเครื่องมอืแพทย ์และ
กลุ่มบริษัทย่อยซึ่งด าเนินธุรกิจในการให้บริการด้านความงามผ่านธุรกิจแฟรนไชส์ทัว่ประเทศ และจ าหน่าย
เครื่องส าอาง ทัง้นี้กลุ่มบรษิทัย่อยทีท่ าธุรกจิดา้นความงามไม่มคีวามเคลื่อนไหวในการด าเนินธุรกจิตัง้แต่เกดิการ
แพรร่ะบาด COVID-19 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมขีาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก โดยมสีาเหตุหลกัมาจากขาดทุน
จากการด าเนินงาน และการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยซึง่ด าเนินธุรกจิในการใหบ้รกิารดา้นความงาม และ
การดอ้ยค่าของเงนิใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัย่อยทางออ้มกูย้มืในปีก่อนๆ อย่างไรกต็าม บรษิทัได้ด าเนินการขาย
เงนิลงทุนในหุน้ทัง้หมดในกลุ่มบรษิทัย่อยในธุรกจิความงาม ซึ่งไดม้กีารตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าไวเ้ตม็จ านวนแล้ว 
นอกเหนือจากนัน้ บรษิทัยงัสามารถเพิม่ทุนของบรษิทัเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัการด าเนินการอย่าง
เพยีงพอ และสามารถด าเนินการโดยมผีลก าไรอย่างมาก ดงันัน้ ผูบ้รหิารของบรษิทัจงึเชื่อว่าจะสามารถลา้งผลผล
ขาดทุนสะสมไดใ้นอนาคตและสามารถน าพาใหบ้รษิทัสามารถด าเนินงานอยา่งต่อเนื่องต่อไปได ้
 

1.2 ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทีเ่ริม่ตัง้แต่ปี 2562 ไดข้ยายวงกวา้ง
อย่างต่อเนื่องท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่  
อยา่งไรกต็ามสถานการณ์ดงักล่าวไมไ่ดม้ผีลกระทบทางลบต่อธุรกจิของบรษิทั  
 

2. เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 

2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิระหวา่งกาล 
 

บรษิทัจดัท างบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 ตามมาตรฐาน 
การบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง “การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล” และได้ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชทีี่
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทัง้กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัไดน้ าเสนองบการเงนิเหล่านี้ในสกุลเงนิบาทโดยไมไ่ดร้วมขอ้มลูทัง้หมดในงบการเงนิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ผู้ใช้งบการเงินจึงควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่กับ 
งบการเงนิฉบบัเตม็ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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งบการเงนิระหว่างกาลฉบบันี้ถูกจดัท าขึน้เป็นทางการดว้ยภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่นต้อง
ใหส้อดคลอ้งกบังบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทย 
 
งบการเงนิระหวา่งกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2564 
 

2.2  เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิรวม 
 
งบการเงนิรวมระหว่างกาลนี้ไดถู้กจดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัยอ่ย โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบังบการเงนิรวมส าหรบัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 อยา่งไรกต็าม 
บรษิัทได้จ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยในกลุ่มธุรกิจความงามทัง้จ านวนแล้ว ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 9 
ส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งถอดงบการเงนิของบรษิทัยอ่ยดงักล่าวออกจากงบการเงนิรวมของบรษิทัเริม่ตัง้แต่ไตรมาสสาม
ของปี 2564    
 

3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้ถูกจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัที่ใช้ส าหรบัการจดัท างบการเงนิของกลุ่ม
บรษิทัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุง
ใหม่ การตีความมาตรฐาน และแนวปฏิบตัิทางการบญัช ีซึ่งมผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีเริม่ตัง้แต่วนัที่ 
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา  
เท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัิ
ทางการบญัชแีละการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัไิม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ 
กลุ่มบรษิทั 
 

4. กำรประมำณกำรและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
ในการจดัท างบการเงนิระหวา่งกาล ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และก าหนดขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการ
รบัรู ้และการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพนิิจ 
การประมาณการ 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 
 
รายการบัญชีที่มีสาระส าคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส าหรับ งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 กนัยายน 2564 และ 2563 มดีงันี้ 

 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2564 2563 2564 2563 
      
รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัยอ่ย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ - - 65           948 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 148 147 148 147 
กรรมการ ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ - 308 - - 

รวม  148 455 213 1,095 

      
รายไดค้า่บรกิาร      

บรษิทัยอ่ย ราคาตลาด - - 168 345 

      
ซือ้สนิคา้      

บรษิทัยอ่ย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ - - 2,947 669  
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 1,566 5,925 1,543 4,553 

รวม  1,566 5,925 4,490 5,222 

      
ตน้ทุนอื่น      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 1,809 2,894 1,712 2,818 

      
คา่เช่า      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั เดอืนละ 56,140 บาท - 284 - 284 

      
ดอกเบีย้จ่าย      

บรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี - - - 80 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รอ้ยละ 12.00 ต่อปี - 301 - - 
กรรมการ รอ้ยละ 4.50 - 6.00 ต่อปี 490 492 490 492 
กรรมการบรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 6.25 ต่อปี - 15 - - 

รวม  490 808 490 572 

      
คา่ใชจ้่ายอื่น      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 755 600 755 600 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2564 2563 2564 2563 
      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 3,789 3,541 2,205 2,045 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 266 166 266 39 

รวม  4,055 3,707 2,471 2,084 

 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2564 2563 2564 2563 
      
รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัยอ่ย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ - - 245 1,208 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 440 303 440 303 
กรรมการ ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 311 860 - - 

รวม  751 1,163 685 1,511 

      
รายไดค้า่บรกิาร      

บรษิทัยอ่ย ราคาตลาด - - 519 588 

      
รายไดเ้งนิปันผล      
 บรษิทัยอ่ย ตามทีป่ระกาศจ่าย - - 10,000 17,000 

      
รายไดอ้ื่น      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 22 36 22 36 

      
ซือ้สนิคา้      

บรษิทัยอ่ย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ - - 7,475 2,489 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 6,718 13,872 6,648 11,039 

รวม  6,718 13,872 14,123 13,528 

      
ตน้ทุนอื่น      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 5,849 9,343 5,598 9,100 

      
คา่เช่า      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั เดอืนละ 56,140 บาท 505 852 505 852 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2564 2563 2564 2563 
      
ดอกเบีย้จ่าย      

บรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี - - 166 389 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รอ้ยละ 12.00 ต่อปี 595 702 - - 
กรรมการ รอ้ยละ 4.50 - 6.00 ต่อปี 1,457 1,320 1,457 1,320 
กรรมการบรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 6.25 ต่อปี 66 38 - - 

รวม  2,118 2,060 1,623 1,709 

      
คา่ใชจ้่ายอื่น      

บรษิทัยอ่ย ราคาตามทีต่กลงกนั - - 28 40 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 2,005 1,631 2,005 1,631 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม ราคาตลาด - - 61 47 

รวม  2,005 1,631 2,094 1,718 

      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 11,329 11,476 6,580 6,719 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 800 498 800 117 

รวม  12,129 11,974 7,380 6,836 
 

ยอดคงเหลอืกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีม่สีาระส าคญั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
มดีงันี้ 

 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 กนัยายน

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
30 กนัยายน

2564 
31 ธนัวาคม 

 2563 
      

ลูกหนี้การคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
บรษิทัย่อย  - - 70 91 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  353 393 353 393 

รวม  353 393 423 484 

      
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
บรษิทัย่อย  - - 321,238 311,984 
หกั จดัประเภทเป็นลูกหนี้อื่น - ลูกคา้ทัว่ไป  - - (321,180) - 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  - - - (311,940) 

   สุทธ ิ  - - 58 44 
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ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 รายการเคลื่อนไหว
ของคา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของลูกหนี้อื่น - บรษิทัยอ่ย มดีงัต่อไปนี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 กนัยายน 

2564 
 

31 ธนัวาคม 
2563 

     
ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้งวด 311,940  91,303 
บวก ตัง้คา่เผือ่เพิม่ขึน้ 9,240  220,637 
หกั จดัประเภทเป็นลูกหนี้อื่น - ลูกคา้ทัว่ไป (321,180)  - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด -  311,940 

 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 กนัยายน

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
30 กนัยายน

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
      
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั      

บรษิทัย่อย  - - 244 5,910 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  66,708 74,081 66,633 74,070 
กรรมการ  - 200 - - 

รวม  66,708 74,281 66,877 79,980 

      
เจา้หนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั      

บรษิทัย่อย  - - - 276 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  96,437 128,163 96,422 125,604 

    กรรมการ  - 4,764 -        - 
รวม  96,437 132,927 96,422 125,880 

      
เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย      

- บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
บรษิทัย่อย  - - - 11,235 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - 11,003 -        - 
กรรมการ  36,710 40,574 36,710 40,574 
กรรมการบรษิทัยอ่ย  - 3,025 - - 

รวม  36,710 54,602 36,710 51,809 
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ในระหว่างงวดสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 และส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 รายการเคลื่อนไหวของ 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ไมร่วมดอกเบีย้) มดีงันี้ 
 

 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 กนัยายน

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
30 กนัยายน

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
      

ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้งวด   47,907      35,000 46,000 42,000 
บวก   กูเ้พิม่  - 12,907   7,000 21,000 
หกั    จ่ายช าระ  (5,000) - (23,000) (17,000) 
หกั ลดลงจากการจ าหน่ายบรษิทัย่อย  (12,907) - - - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด  30,000 47,907 30,000 46,000 

 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าวอยู่ในรูปแบบตัว๋สญัญาใช้เงนิ โดยมอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ  
4.50 - 6.00 ต่อปี (2563 : รอ้ยละ 4.50 - 12.00 ต่อปี) และมกี าหนดช าระคนืเมือ่ทวงถาม โดยไมม่หีลกัประกนั 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 กนัยายน

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
30 กนัยายน

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
      
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน      

ผูบ้รหิารส าคญั      

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  2,551 1,751 2,551 1,751 
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6. ลกูหน้ีกำรค้ำ  
 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 แยกตามอายหุนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563  
30 กนัยายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
        
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 231,070  245,396  214,610  232,372 
เกนิก าหนดช าระ        

น้อยกวา่ 3 เดอืน 200,959  162,644  191,493  154,080 
3 - 6 เดอืน 65,498  59,301  64,521  56,071 
6 - 12 เดอืน 31,886  25,260  31,493  22,889 
มากกวา่ 12 เดอืน 11,142  99,830  11,028  4,497 

รวม 540,555  592,431  513,145  469,909 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (154)  (95,059)  (154)  - 
สุทธ ิ 540,401  497,372  512,991  469,909 

 
7. สินค้ำคงเหลือ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563  
30 กนัยายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
        

สนิคา้ระหวา่งทาง 15,939  41  15,939  - 
สนิคา้ส าเรจ็รปู        

เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 581,918  423,572  495,704  321,704 
ผลติภณัฑเ์สรมิความงาม 6,543  27,356  2,570  - 

งานระหวา่งท า 1,822  1,822  1,822  1,822 
วสัดุบรรจุภณัฑ ์ -  11,429  -  - 
รวม 606,222  464,220  516,035  323,526 
หกั คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพ (36,216)  (61,320)  (23,141)  (19,363) 
สุทธ ิ 570,006  402,900  492,894  304,163 
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8. สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563  
30 กนัยายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
        

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 56,736  7,156  55,629  5,420 
เงนิมดัจ า -  5,410  -  - 
ภาษซีือ้ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ -  1,882  -  - 
ภาษซีือ้รอขอคนื -  38  -  - 
ภาษเีงนิไดจ้่ายล่วงหน้า 26,355  -  26,355  - 
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย 10,442  -  10,442  - 
ดอกเบีย้คา้งรบั -  3,277  -  - 
อื่นๆ 1,575  5,366  1,285  1,486 
รวม 95,108  23,129  93,711  6,906 
หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ -  (5,451)  -  - 
สุทธ ิ 95,108  17,678  93,711  6,906 

 
9. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
     (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ทุนช าระแลว้ สดัสว่นรอ้ยละการลงทุน วธิรีาคาทุน เงนิปันผลรบั 
 30 ก.ย. 

2564 
31 ธ.ค.  
2563 

30 ก.ย. 
2564 

31 ธ.ค.  
2563 

30 ก.ย. 
2564 

31 ธ.ค.  
2563 

30 ก.ย. 
2564 

31 ธ.ค.  
2563 

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

  
         - 

 
1,818,906 

 
- 

 
56.00 

 
- 

 
2,212,004 

 
- 

 
   - 

 รวม     59,391 2,281,595 10,000 17,000 

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

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เงนิลงทุนในบรษิัทดบับลิว ซีไอ โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 2,212 ล้านบาท ติดภาระจ านองเป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนัวงเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง 
(หมายเหตุ 16) การค ้าประกนัดงักล่าวไดถู้กยกเลกิแลว้ในระหวา่งเดอืน ตุลาคม 2564  
 
เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2564 บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทั สเปซเมด จ ากดั จ านวนรวม 10 ลา้นบาท 
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การจ าหนายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2564 เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2564 ไดม้มีตพิจิารณาอนุมตักิารขายเงนิ
ลงทุนส่วนของบรษิทัทัง้หมดในหุน้สามญัของบรษิทั สยามสเนล จ ากดั (สยามสเนล) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อื่น ซึง่ไดท้ าการขาย 
เมื่อวนัที ่15 กรกฎาคม 2564 ในราคาหุน้ละ 1 บาท เป็นจ านวนเงนิ 1,020,000 บาท โดยบรษิทัไดร้บัช าระค่าหุน้ และ
โอนหุน้ใหก้บัผูซ้ือ้เรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ธนาคารไดป้ลดภาระค ้าประกนัของบรษิทัในฐานะผูค้ ้าประกนัหนี้เรยีบรอ้ยแลว้   
 
เมื่อวนัที่ 14 มิถุนายน 2564 บริษัทขายเงินลงทุนในหุ้นทัง้หมดของบริษัท ดบับลิว ซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
(ดับบลิวซีไอเอช) จ านวน 101,849,993 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท เป็นเงินจ านวน 1,018,500 บาท ให้แก่
บุคคลภายนอกรายหนึ่ง ซึ่งบรษิทัได้รบัช าระค่าหุ้นครบทัง้จ านวนเรยีบร้อยแล้วในระหว่างไตรมาสสองปี 2564 และ
ได้รบัหนังสอืตอบการยนิยอมจากเจ้าหนี้ผูร้บัจ าน าหุ้นดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนัเงนิให้กู้ยมืในเดอืนตุลาคม 
2564 เพื่อใหน้ าไปใชโ้อนได ้เมื่อพจิารณาจากเนื้อหาแลว้บรษิทัพจิารณาว่าการขายเงนิลงทุนมผีลเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว 
จงึไดถ้อดงบการเงนิของดบับลวิซไีอเอช ออกจากงบการเงนิรวมของบรษิทัในไตรมาสสามของปี 2564 
 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ (ทีผ่า่นการสอบทานของผูส้อบบญัชแีลว้) ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 ซึง่เป็นวนัทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ดกบั
วนัทีบ่รษิทัจ าหน่ายบรษิทัยอ่ย ซึง่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการถอดออกจากงบการเงนิรวมของบรษิทั มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท)  
บรษิทั ดบับลวิ ซไีอ      

โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั สยามสเนล 

จ ากดั 
 

รวม 
    
สินทรพัย ์    
ลกูหนี้การคา้           5,988                     22          6,010  
ลกูหนี้อื่น - ลกูคา้ทัว่ไป 91,340                    -         91,340  
เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัอื่น 100,000                    -      100,000  
สนิคา้คงเหลอื 5,259              551         5,810  
สนิทรพัยอ์ื่น 17,203            1,049       18,252  
รวมสินทรพัย ์ 219,790            1,622    221,412   

   

หน้ีสิน    
เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย (149,660)  (11,981)  (161,641)  
เจา้หนี้การคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป (186,208)                -    (186,208)  
เจา้หนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง                  -    (8,066)      (8,066)  
ภาระผกูพนัการใหบ้รกิารรบัล่วงหน้า (91,589)                -    (91,589)  
หนี้สนิอื่น (332,811) (453)  (333,264)  
รวมหน้ีสิน (760,268) (20,500)  (780,768)  
    
มูลค่ำตำมบญัชีสทุธิของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีจ ำหน่ำย (540,478) (18,878) (559,356) 
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รายละเอยีดของการจ าหน่ายบรษิทัยอ่ยมดีงันี้ 
 

  (หน่วย : พนับาท) 

 บรษิทั ดบับลวิ ซไีอ  
โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั สยามสเนล 
จ ากดั 

 
รวม 

    

มลูคา่ตามบญัชสีุทธขิองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีจ่ าหน่าย (หนี้สนิสทุธ)ิ 540,478 18,878 559,356 
บวก เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายบรษิทัยอ่ย 1,019 1,020 2,039 
หกั หนี้สนิในส่วนของบรษิทัยอ่ย - (5,925) (5,925) 
ผลกระทบจากการจ าหน่ายบรษิทัยอ่ยทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 541,497 13,973 555,470 

    
รำยกำรท่ีรบัรู้ในงบก ำไรขำดทุน    
ส่วนต่างจากการถอดงบการเงนิของบรษิทัยอ่ยออกจากงบ 
    การเงนิรวม 

 
540,478 

 
18,878 

 
559,356 

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายบรษิทัยอ่ย  1,019 (4,905) (3,886) 

 
ผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิรวม (หลงัตดัรายการระหวา่งกนั) มดีงัต่อไปนี้  
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 
 บรษิทั ดบับลวิ ซไีอ  

โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 

บรษิทั สยามสเนล จ ากดั 
 

รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

       
รายไดจ้ากการขาย 2,764 25,149 1,348 1,845 4,112 26,994 

ตน้ทุนขาย (2,107) (62,537) (609) (1,029) (2,716) (63,566) 

ก าไรขัน้ตน้ 657 (37,388) 739 816 1,396 (36,572) 

รายไดอ้ื่น 4,269 57,101 212 2,227 4,481 59,328 

คา่ใชจ้่ายในการขาย (10) (7,726) (394) (216) (404) (7,942) 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (11,303) (33,979) (1,076) (2,070) (12,379) (36,049) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (9,671) (10,315) (440) (423) (10,111) (10,738) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด (16,058) (32,307) (959) 334 (17,017) (31,973) 
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10. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564 -  253,133 
โอนเปลีย่นประเภทสนิทรพัยจ์ากการจ าหน่ายบรษิทัยอ่ย 253,133  - 
คา่เสือ่มราคาส าหรบังวด (3,814)  (3,814) 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 249,319  249,319 
 
ในปี 2563 บรษิัทรบัโอนอาคารส านักงานแห่งหนึ่งของบรษิัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมเพื่อหกักลบกบัเงนิให้กู้ยมืแก่
บรษิทัย่อยดงักล่าว และบนัทกึอาคารส านักงานดงักล่าวเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ซึง่อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว
เป็นหลกัประกนัส าหรบัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแหง่หนึ่ง  
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน ตามรายงานการประเมนิของผูป้ระเมนิ
ราคาอสิระ มมีลูคา่เท่ากบั 271 ลา้นบาท (ขอ้มลูระดบั 2) 

 
11. ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์  

 
ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 มรีายการเปลี่ยนแปลงของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ อย่างย่อ
ดงัต่อไปนี้  
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564 289,468  80,662 
ซือ้สนิทรพัย ์ 13,372  13,353 
มลูคา่สุทธติามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีข่ายและตดัจ าหน่าย (4,922)  (2,766) 
โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย ์ 7,650  7,650 
โอนจดัประเภทจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 204  - 
คา่เสือ่มราคาส าหรบังวด (32,581)  (25,046) 
กลบัรายการคา่เผือ่การดอ้ยคา่สนิทรพัย์ 2,748  - 
โอนเปลีย่นประเภทสนิทรพัยจ์ากการจ าหน่ายบรษิทัยอ่ย (200,884)  - 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 75,055  73,853 
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12. สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 มีรายการเปลี่ยนแปลงของสินทรพัย์สิทธิการใช้อย่างย่อ 
ดงัต่อไปนี้  
 

               (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564 62,299  53,042 
ลดลงจากการประเมนิหนี้สนิตามสญัญาเชา่ใหม่ (5,990)  (5,934) 
คา่เสือ่มราคาส าหรบังวด (7,280)  (6,222) 
โอนจดัประเภทเป็นทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ (204)  - 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 48,825  40,886 

 
13. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีรายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างย่อ
ดงัต่อไปนี้  

 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564 23,369  22,957 
ซือ้สนิทรพัย ์ 3,800  3,800 
คา่ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (6,962)  (6,465) 
กลบัรายการคา่เผือ่การดอ้ยคา่สนิทรพัย ์ 106  - 
ลดลงจากการจ าหน่ายบรษิทัยอ่ย (21)  - 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 20,292  20,292 

 
14. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน  

 
             (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละต่อปี 

 
 
30 กนัยายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563  
30 กนัยายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
          
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 7.12  -  4,654  -  3,193 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 6.12  -  10,000  -              - 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีที 2.00 - 4.00           57,670  386,719  30,902  327,717 
ตัว๋แลกเงนิ 5.00 - 15.00  -  114,904  -              - 
     รวม   57,670  516,277  30,902  330,910 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 มดีงันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 516,277  330,910 
บวก  กูเ้พิม่ 292,191  203,173 
หกั จดัประเภทเป็นเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั 

การเงนิ 
 

(322,833) 
  

(322,833) 
หกั จ่ายช าระ (298,310)  (180,408) 
หกั ลดลงจากการจ าหน่ายบรษิทัย่อย (129,364)  - 
ปรบัปรุงอตัราแลกเปลีย่น (291)  60 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 57,670  30,902 
 
เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2564 บรษิัทท าสญัญาปรบัโครงสร้างหนี้จากหนี้ทรสัต์รซีีท และ แพค็กิ้งเครดติ เป็นเงนิกู้ 
ระยะยาว จ านวน 322.83 ลา้นบาท ซึ่งมอีตัราดอกเบี้ยเท่ากบั MLR โดยตกลงผ่อนจ่ายช าระเงนิตน้เป็นเวลา 84 งวด 
งวดละ 3.86 ลา้นบาท และช าระดอกเบีย้ทุกสิน้เดอืน 
 

15. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกผูถ้ือหุ้นและบคุคลอ่ืน 
 
เมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2564 บรษิัทได้กู้ยมืเงนิจากผู้ถือหุ้นรายย่อยรายหนึ่ง และจากบุคคลภายนอกรายหนึ่ง เป็น
จ านวนเงนิรวม 120 ล้านบาท เพื่อปรบัโครงสรา้งหนี้ในภาพรวมของบรษิทั โดยน าเงนิไปช าระหนี้กบัสถาบนัการเงนิ
แห่งหนึ่งก่อนครบก าหนด มกี าหนดการผ่อนจ่ายช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้เป็น 84 งวดรายเดอืน งวดละ 1.43 ลา้นบาท 
และช าระเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้ส่วนทีเ่หลอืทัง้จ านวนงวดสุดทา้ย ภายในวนัที่ 25 กนัยายน 2571 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 เงนิกูย้มืดงักล่าวจ าแนกดงันี้ 
 
           (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิรวมและงบการเงนิ 

เฉพาะของบรษิทั 
 อตัราดอกเบีย้ 

รอ้ยละต่อปี 
 
 

30 กนัยายน 
2564  

31 ธนัวาคม  
2563 

      
เงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้รายหนึ่ง MLR - 0.25  83,750  - 
เงนิกูย้มืจากบุคคลภายนอกรายหนึ่ง MLR - 0.25   36,250              - 
     รวม   120,000  - 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   (17,124)  - 
     สุทธ ิ   102,876  - 
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16. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 

เงนิกูย้มืระยะยาวเป็นเงนิกูย้มืทีม่หีลกัประกนัซึ่งบรษิทัไดร้บัจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสองแห่ง และหนี้สนิจากภาระ
ค ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัอื่นทีบ่รษิทัตอ้งจ่ายคนื โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  30 กนัยายน 2564 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 อตัรา

ดอกเบีย้
รอ้ยละต่อปี 

 
 

เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม 
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ

 
 

เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ
        

เงนิกูย้มืระยะยาว        
วงเงนิ 1,400 ลา้นบาท  MLR-1 179,491 - 179,491 179,491 - 179,491 
วงเงนิ 322.83 ลา้นบาท MLR 186,156 - 186,156 186,156   - 186,156 
หนี้สนิจากภาระค ้าประกนั
เงนิกูย้มืของบรษิทัอื่น 

       

วงเงนิ 105 ลา้นบาท  15 74,240 (1,458) 72,782 - - - 
วงเงนิ 150 ลา้นบาท 5 58,335 (274) 58,061 - - - 
รวม  498,222 (1,732) 496,490 365,647 - 365,647 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 
  ภายในหนึ่งปี 

 (140,288) 520 (139,768) (108,720) - (108,720) 

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธ ิ  357,934 (1,212) 356,722 256,927 - 256,927 

        
  (หน่วย : พนับาท) 
  31 ธนัวาคม 2563 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 อตัรา

ดอกเบีย้
รอ้ยละต่อปี 

 
 

เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม 
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ

 
 

เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ
        

เงนิกูย้มืระยะยาว        
วงเงนิ 1,400 ลา้นบาท  MLR-1 215,891 (518) 215,373 215,891 (518) 215,373 
วงเงนิ 494 ลา้นบาท MLR-0.6 4,824     - 4,824 4,824     - 4,824 
หนี้สนิจากภาระค ้าประกนั
เงนิกูย้มืของบรษิทัยอ่ย 

       

วงเงนิ 105 ลา้นบาท  15 70,933     - 70,933       -           -          - 
วงเงนิ 150 ลา้นบาท 5 94,728     - 94,728       -     -      - 
รวม  386,376 (518) 385,858 220,715 (518) 220,197 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

 (360,859) 518  (360,341) (220,715) 518  (220,197) 

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธ ิ  25,517      - 25,517          -     -     - 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 มดีงันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 385,858  220,197 
บวก จดัประเภทจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก    
 สถาบนัการเงนิ 322,833  322,833 
บวก  ดอกเบีย้คา้งจ่าย 9,240  - 
หกั จ่ายช าระ (221,959)  (177,901) 
ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงนิรอตดับญัช ี 518  518 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 496,490  365,647 

 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชีเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท 
คา่ธรรมเนียมทางการเงนิรอตดับญัชตีดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิตามอายสุญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิบางประการตามทีร่ะบุในสญัญา เช่น การด ารงอตัราส่วน
หนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ เป็นตน้ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามที่ระบุในสญัญากู้ยมืเงนิกบัธนาคารได้  
บรษิทัจงึไดจ้ดัประเภทเงนิกูย้มืดงักล่าวเป็นหนี้สนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 บรษิทัท าสญัญาขยายระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้จ านวน 215 ลา้นบาท โดยผ่อนช าระเป็น
รายเดอืนๆ ละ 5.2 ลา้นบาท ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2564 จนถงึเดอืนกรกฏาคม 2567 และช าระเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้ส่วน
ทีเ่หลอืทัง้จ านวนในเดอืนสงิหาคม 2567 (เดมิผ่อนช าระหนี้เป็นรายเดอืนๆ ละ 5.2 ลา้นบาทจนถงึเดอืนกนัยายน 2563 
และเดอืนละ 17.32 ล้านบาทจนถงึเดอืนตุลาคม 2564 และช าระเงนิต้นพรอ้มดอกเบี้ยส่วนที่เหลอืทัง้จ านวนในเดอืน
พฤศจกิายน 2564) 
 
หนี้สนิจากภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัอื่น (2563: หนี้สนิจากภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัยอ่ย) 
 
เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2563 บรษิทัท าบนัทกึขอ้ตกลงกบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนแหง่หนึ่งเพือ่ช าระหนี้ทีบ่รษิทัมี
ภาระผูกพนัจากการค ้าประกนั เป็นเงนิต้นและดอกเบี้ยจ านวน 199 ล้านบาท โดยตกลงผ่อนจ่ายช าระเงนิต้นและ
ดอกเบีย้เป็นเวลา 25 งวด งวดที ่1 - 9 จ่ายช าระงวดละ 6.7 ลา้นบาท งวดที ่10 - 24 จ่ายงวดละ 10 ลา้นบาท และช าระ
เงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้ส่วนทีเ่หลอืทัง้จ านวนงวดสดุทา้ย ภายในวนัที ่30 เมษายน 2565 
 
เมื่อวนัที่ 30 มถิุนายน 2564 บรษิัทท าบนัทกึขอ้ตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้กบับรษิัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุนดงักล่าว เพื่อขยายระยะเวลาช าระหนี้ โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 บรษิัทมภีาระเงนิต้นจ านวน 139.6  
ล้านบาท โดยตกลงผ่อนจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 43 งวด งวดที่ 1 - 10 จ่ายช าระงวดละ 3.4  
ลา้นบาท งวดที ่11 - 22 จ่ายช าระงวดละ 3.8 ลา้นบาท งวดที ่23 - 42 จ่ายช าระงวดละ 4.2 ลา้นบาท และช าระเงนิตน้
พรอ้มดอกเบีย้ส่วนทีเ่หลอืทัง้จ านวนงวดสดุทา้ย ภายใน วนัที ่31 มกราคม 2568 
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17. หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563  
30 กนัยายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
        

เจา้หนี้อื่น 20,875  36,577  18,595  29,370 
ภาษขีายทีไ่มไ่ดช้ าระตามก าหนด -  57,797  -              - 
ประมาณการหนี้สนิจากการรบัประกนั 
   รายไดแ้ฟรนไชส ์

 
- 

  
49,077 

  
- 

  
            - 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 3,414  80,382  2,371  11,182 
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย -  20,730  -          - 
โบนสัคา้งจ่าย 14,773  14,773  12,794  12,794 
คา่ตอบแทนคา้งจ่าย 18,035  15,538  18,035  15,538 
ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายทีไ่มไ่ดช้ าระตามก าหนด -  6,037  -           - 
อื่นๆ 7,706  17,035  7,636  9,211 
รวม 64,803  297,946  59,431  78,095 

 
18. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
ในระหวา่งงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 17,915  17,063 
 ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 3,383  3,250 
 ตน้ทุนทางการเงนิ 269  257 
 จ่ายผลประโยชน์พนกังานระหวา่งงวด (1,779)  (1,495) 
 รวม 19,788  19,075 
 หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี (4,941)  (4,810) 
 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 14,847  14,265 
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19. ทุนเรือนหุ้น 
 

ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2564 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิงันี้ 
 

- ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ านวน 765,052,653.075 บาท จากเดมิ 3,181,554,810.300 บาท เป็น 2,416,502,157.225 
บาท โดยตดัหุน้สามญัทีย่งัไมไ่ดจ้ าหน่ายจ านวน 10,200,702,041 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.075 บาท 

 
- เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ านวน 581,896,551.750 บาท จากจ านวน 2,416,502,157.225 บาท เป็นจ านวน 

2,998,398,708.975 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 7,758,620,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท 
เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 3 ราย ในราคาหุ้นละ 0.0348 บาท มูลค่ารวม 
270,000,000 บาท 

 
ในระหว่างงวด บริษัทได้รบัช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัดจ านวน  3 ราย จ านวน 
หุน้สามญัรวม 7,758,620,690 หุน้ เป็นเงนิ 356.84 ลา้นบาท 

 
รายการเคลื่อนไหวของทุนจดทะเบยีนและทุนทีช่ าระแลว้ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 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 ่30 กนัยายน 2564 39,978,650  2,998,399 

    

ทุนช าระแลว้ 
จ านวนหุน้  
(พนัหุน้) 

มลูคา่หุน้ละ 
(บาท) พนับาท 

ส่วนต ่า 
มลูคา่หุน้  
(พนับาท) 

     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 32,220,029 0.075 2,416,502 (299,155) 
เพิม่ทุน 7,758,621 0.075 581,897 (225,060) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 39,978,650  2,998,399 (524,215) 

 
20. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่
ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ในระหวา่งงวด 
 
เนื่ องจากราคาหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยในระหว่างงวดต ่ากว่าราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ               
บรษิทัจงึไมไ่ดร้วมก าไร (ขาดทุน) ปรบัลด ในงบก าไรขาดทุน 
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21. ส่วนงำนด ำเนินงำน  
 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมสี่วนงานทีร่ายงาน 2 ส่วนงานหลกัคอื (1) ส่วนงานธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ (2) ธุรกจิบรกิารดา้นความงาม และด าเนินธุรกจิในส่วนงานทางภูมศิาสตร์หลกัในประเทศไทย บรษิทั
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ของแต่ละส่วนงาน และประเมนิก าไรหรอื
ขาดทุนจากการด าเนินงานของทัง้กลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัที่ใช้ในการวดัก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงานใน         
งบการเงนิ ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ตามส่วนงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุด
วนัที ่30 กนัยายน 2564 และ 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 
  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
  ตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอื

และอุปกรณ์ทางการแพทย ์
บรกิารดา้น 
ความงาม 

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

 
รวม 

  2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
          
รายไดจ้ากการขายและบรกิารจาก         

ลกูคา้ภายนอก  
 

636,669 449,092 
 
- 3,795 

 
- - 

 
636,669 452,887 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร       
ระหว่างสว่นงาน  

 
2,702 1,616 

 
- (3) 

 
(2,702) (1,613) 

 
- - 

รวมรายได ้  639,371 450,708 - 3,792 (2,702)      (1,613) 636,669 452,887 
          
ประเภทของการรบัรูร้ายได:้          
ณ ช่วงเวลาหนึ่ง  629,163 439,618 - 3,792 (2,702) (1,613) 626,461 441,797 
ตลอดช่วงระยะเวลา  10,208 11,090 - - - - 10,208 11,090 
          
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ตามสว่นงาน  208,317 180,836 - (3,473) 1,932 (2,478) 210,249 174,885 
รายไดด้อกเบีย้รบั        123 116 
ตน้ทนุทางการเงนิ        (9,364) (17,070) 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย        (15,987) (20,815) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  71,198 64,729 - (736,727) 557,723 719,082 628,921 47,084 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 
  ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
  ตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอื

และอุปกรณ์ทางการแพทย ์
บรกิารดา้น 
ความงาม 

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

 
รวม 

  2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
          
รายไดจ้ากการขายและบรกิารจาก         

ลกูคา้ภายนอก  
 

1,651,335 
 

1,181,334 
 

3,802 
 

30,789 
 
- 

 
- 

 
1,655,137 

 
1,212,123 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร       
ระหว่างสว่นงาน  

 
7,416 

 
3,696 

 
332 

 
8,185 

 
(7,748) 

 
(11,881) 

 
- 

 
- 

รวมรายได ้  1,658,751 1,185,030 4,134 38,974 (7,748) (11,881) 1,655,137 1,212,123 
          
ประเภทของการรบัรูร้ายได:้          
ณ ช่วงเวลาหนึ่ง  1,631,375 1,148,007 2,989 18,422 (7,748) (11,881) 1,626,616 1,154,548 
ตลอดช่วงระยะเวลา  27,376 37,023 1,145 20,552 - - 28,521 57,575 
          
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ตามสว่นงาน  573,747 450,193 1,407 (39,958) 2,204 398 577,358 410,633 
รายไดด้อกเบีย้รบั        206 496 
ตน้ทนุทางการเงนิ        (40,227) (54,947) 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย        (50,637) (70,799) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้  211,192 (200,552) (38,533) (794,994) 574,820 265,325    747,479 (730,221) 
สนิทรพัยร์วม  1,883,836 1,440,361 - 282,076 (22,966) (150,226) 1,860,870 1,572,211 

หนี้สนิรวม  1,512,599 1,569,632 - 1,927,745 (13,345) (1,204,682) 1,499,254 2,292,695 

 
การปันส่วนราคาใหก้บัภาระทีต่้องปฏบิตัติามสญัญา (ทีย่งัไม่เสรจ็สิน้หรอืเสรจ็สิน้แล้วบางส่วน) ส าหรบังวดเก้าเดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 มดีงันี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
   

ภายใน 1 ปี  5,232 
2 ปี ขึน้ไป  13,831 
รวม  19,063 
 
ภาระที่ต้องปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าวคาดว่าจะรบัรู้เกนิกว่า 1 ปี ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิารบ ารุงรกัษาเครื่องมอื
แพทยแ์ละบรกิารดา้นความงามทีจ่ะเสรจ็สิน้ภายใน 3 ปี 
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22. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
 
กลุ่มบรษิทัท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าไวเ้พื่อจุดประสงคใ์นการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิจากการผนั
ผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ไม่ใช่เพื่อการเก็งก าไรหรอืเพื่อการค้า อย่างไรก็ตาม สญัญาอนุพนัธ์
ดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขการป้องกนัความเสี่ยง จงึถูกจดัประเภทเป็นตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการไวเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิหมุนเวยีน เนื่องจากจะครบก าหนดภายใน 
12 เดอืนหลงัรอบระยะเวลาบญัช ี
 
ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิของกลุ่มบรษิทัทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิมีลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุนมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ 8  1,020 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 บรษิทัมสีญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทีม่สีถานะเปิด ดงันี้ 
 

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 จ านวนเงนิตราต่างประเทศ  อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 
    

ดอลลารส์หรฐั 7,119,569  34.09 
สวติเซอรแ์ลนด ์ 1,498,315  36.70 
ยโูร 97,618  39.75 

 
23. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนั ดงัต่อไปนี้ 
 

23.1 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเชา่และบรกิารทีจ่ะตอ้งช าระ ดงันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท)  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

ภายใน 1 ปี 4,562  3,721 
เกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 1,349  1,323 
     รวม 5,911  5,044 
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23.2 บรษิทัไดท้ าสญัญาว่าจา้งทีป่รกึษาในการตดิต่อประสานงานกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และสถาบันการเงิน รวมถึงฝ่ายบริหารในงานบัญชีและการเงิน โดยมี
คา่ตอบแทนจ านวน 0.45 ลา้นบาท 
 

23.3 บรษิัทและบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งมภีาระผูกพนัจากการที่ธนาคารออกหนังสอืค ้าประกนัในนามของบรษิัทและ
บรษิทัย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกบัภาระผูกพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิุรกจิจ านวน 155.87 ล้านบาท และ 
11.48 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
23.4 บรษิทัท าสญัญาจา้งพฒันาโปรแกรมซอฟทแ์วรโ์ดยมมีลูคา่สญัญาและภาระผกูพนัจ านวน 1 ลา้นบาท 

 
23.5 บรษิทัและบรษิทัย่อยตกลงท าสญัญาตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืแพทย์กบับรษิทั  ในต่างประเทศ 21 แห่ง และ        

9 แห่ง ตามล าดับ โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ใน               
ประเทศไทย สญัญามผีลตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา และจะสิน้สุดเมือ่ถูกบอกเลกิโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

 
23.6 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อสินค้าจ านวน 164.82 ล้านบาท และ 39.42 ล้านบาท 

ตามล าดบั 
 

23.7 บรษิัทและบรษิัทย่อยมวีงเงนิสนิเชื่อและหนี้สนิที่อาจเกดิขึ้นจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 
ดงันี้ 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
 

 
งบการเงนิรวม  

 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื  
    

วงเงินสินเช่ือ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท          20,000 - 20,000 
เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที  บาท 354,167 (57,670) 296,497 
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ ดอลลารส์หรฐั 500 (483) 17 

   
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 
     

วงเงินสินเช่ือ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 10,000 - 10,000 
เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที  บาท 234,167 (30,902) 203,265 
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ ดอลลารส์หรฐั 500 (483) 17 

 
 
 



________________________ กรรมการ                                                                                                    32 
(                                     ) 

 

24. คดีฟ้องร้อง 
 
ขณะนี้บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีคดีความที่มีสาระส าคัญเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                            
31 ธนัวาคม 2563 และงบการเงนิระหวา่งกาลส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 ยกเวน้คดคีวามดงันี้ 
 
คดคีวามเกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้ 
  
เมื่อวนัที่ 17 กนัยายน 2560 บรษิทัถูกฟ้องรอ้งเป็นจ าเลยร่วมกบัผูอ้ื่นอกี 5 ราย โดยโจทก์ขอใหศ้าลมคี าสัง่ใหก้ารซื้อ
ขายหุน้เป็นโมฆะและขอใหบ้รษิทัช าระเงนิคนืพรอ้มดอกเบีย้ถงึวนัฟ้องเป็นเงนิจ านวน 275 ลา้นบาท และช าระดอกเบีย้
อัตราร้อยละ  7.50 ต่อ ปี  ของเงินต้นจ านวน  242 ล้านบาท ให้แก่ โจทก์  ซึ่ ง เมื่ อ วันที่  30 เมษายน  2562  
ศาลชัน้ต้นมี ค าพพิากษาให้สญัญาซื้อขายหุ้นเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตาม บรษิัทไม่เห็นด้วยกบัค าพพิากษาของศาล
ชัน้ตน้ จงึด าเนินการยืน่ค ารอ้งคดัคา้นต่อศาลอุทธรณ์  
 
เมื่อวนัที ่12 มถิุนายน 2563 ศาลอุทธรณ์มคี าพพิากษายนืตามศาลชัน้ตน้ ซึง่บรษิทัไม่เหน็ดว้ยกบัค าพพิากษาของศาล
อุทธรณ์  จงึได้ยื่นฎีกาคดัค้านค าพพิากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวนัที่ 16 พฤศจกิายน 2563 เนื่องจากผูบ้รหิารของบรษิัท
เชือ่มัน่วา่การซือ้ขายหุน้ดงักล่าว ไมม่กีารกระท าใดเป็นการกระท าทีไ่มสุ่จรติหรอืไม่ถูกตอ้ง อกีทัง้มหีลกัฐานทีช่ดัเจนใน
การต่อสู้คด ีดงันัน้บรษิัทจงึไม่ได้บนัทึกหนี้สนิที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดดีงักล่าวในงบการเงนิ  ปัจจุบนัคดดีงักล่าวอยู่
ระหวา่งการพจิารณาของศาลฎกีา 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 บรษิทัมเีงนิฝากธนาคารทีถู่กอายดัจากคดดีงักล่าวจ านวน 51.30 ลา้นบาท  ซึง่จ านวนเงนิ
ดงักล่าวแสดงอยู่ภายใตเ้งนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัการใช ้อย่างไรกต็ามบรษิทัยื่นคดัคา้นการบงัคบัคดขีองโจทกแ์ละ
ด าเนินคดกีบัโจทกท์ัง้ทางแพง่และอาญา เนื่องการกระท าของโจทกเ์ป็นการใชส้ทิธไิมสุ่จรติและไมช่อบดวัยกฎหมาย 

 
25. เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
ในระหว่างเดอืน ตุลาคม 2564 บรษิทัท าสญัญาเงนิกูร้ะยะยาวกบับุคคลภายนอก 2 ราย และ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 1 ราย  
เป็นจ านวนเงนิรวม 215 ลา้นบาท เพื่อปรบัโครงสรา้งหนี้โดยรวมของบรษิทั โดยน าเงนิไปช าระหนี้กบัสถาบนัการเงนิ
แห่งหนึ่งก่อนครบก าหนด โดยมกีารผ่อนช าระเงนิต้น 1 เดอืนต่องวด เป็นเวลา 84 งวด งวดละ 2.56 ล้านบาท คดิ
ดอกเบี้ยในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบี้ย MLR - 0.25 ต่อปี และช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดอืน โดยการปรบัโครงสร้างหนี้
ดงักล่าวมวีตัถุประสงค์เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย ตลอดจนลดภาระหนี้สนิทีม่กีบัสถาบนัการเงนิที่เป็นสถาบนัการเงนิ
หลกัเพยีงรายเดยีว อกีทัง้เงื่อนไขของสญัญาเงนิกู้ดงักล่าวผ่อนปรนกว่าขอ้เสนอของสถาบนัการเงนิ จงึเป็นการเพิม่
โอกาสทางธุรกิจ และจะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการจดัหาแหล่งเงนิทุนและหรอืสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิรายอื่นๆ ใน
อนาคตของบรษิทั 
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