
 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดย                                            

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 

  

 

 

 

 

 

เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ือหุ้นของบริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย (“กลุ่มบรษิทั”) ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและ
เฉพาะของบรษิทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะของบรษิทั และงบกระแสเงนิสด
รวมและเฉพาะของบรษิทั ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่าง
กาลแบบย่อ (รวมเรยีกว่า “ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล”) ผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทาง
การเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการรายงานใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิระหว่าง
กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อสรปุ 
 
จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระส าคญั 

 

ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีควรทราบ 

 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 21 ตามทีก่ล่าวไวว้่า บรษิทัถูกศาลอุทธรณ์
ตดัสนิให้แพ้คดีความแต่บรษิัทยงัไม่ได้บนัทึกค่าเผื่อผลเสยีหายที่อาจเกิดขึ้น  เนื่องจากบรษิัทอยู่ระหว่าง
ด าเนินการยื่นฎกีาโตแ้ยง้ค าตดัสนิของศาลอุทธรณ์ ซึ่งทีป่รกึษาทางกฎหมายมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมีหลกัฐาน 
ที่ส าคญัที่จะโต้แยง้ค าตดัสนิของศาลอุทธรณ์ ท าให้บรษิทัมโีอกาสสูงที่จะชนะคดี ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจ้า
ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปอนัเนื่องมาจากเรือ่งดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 
 
นายสมคิด เตียตระกลู 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่2785 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม 2565 



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 59,830                134,348              58,021                131,853              

ลกูหนี้การคา้ - ลกูคา้ทัว่ไป 6 364,658              451,876              345,838              430,481              

ลกูหนี้การคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 5 610                    463                    721                    480                    

ลกูหนี้อืน่ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 5 -                     -                     42                     40                     

สนิคา้คงเหลอื 7 472,198              518,572              392,569              429,464              

ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึง่ปี 6,312                 6,632                 4,960                 5,306                 

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ 8 84,160                69,595                78,768                63,987                

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 987,768              1,181,486            880,919              1,061,611            

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียน

ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ 11,367                10,645                5,845                 4,802                 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการใช้ 21 82,021                82,021                72,021                72,021                

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 9 -                     -                     59,391                59,391                

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 10 317,829              322,268              316,832              321,157              

สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 11 37,019                38,952                37,019                38,952                

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 12 15,707                17,974                15,707                17,974                

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 22,873                22,585                20,132                19,879                

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ 1,060                 1,257                 1,058                 1,058                 

รวมสินทรพัยไ์มห่มุนเวียน 487,876              495,702              528,005              535,234              

รวมสินทรพัย์ 1,475,644            1,677,188            1,408,924            1,596,845            

__________________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)
หน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 13 82,218                100,432              49,762                63,225                
เจา้หนี้การคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป 137,991               249,595              134,990              236,120              
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 5 57,765                61,608                58,184                62,793                
เจา้หนี้อืน่ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 5 45,420                54,370                45,401                54,328                
เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบี้ยคา้งจ่าย
 เง-ิ บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 5 15,179                31,767                15,179                31,767                
รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญาและ

      รบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 18 25,706                24,889                25,706                24,889                
หนี้สนิสว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึง่ปี
    -  หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 7,384                  7,282                 7,384                 7,282                 
    -  เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5 11,964                11,964                11,964                11,964                
    -  เงนิกูย้มืระยะยาวจากผูถ้อืหุน้และบุคคลอืน่ 14 35,856                35,856                35,856                35,856                
    -  หนี้สนิจากภาระคํ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัอืน่ 15 34,660                32,838                34,660                32,838                
    -  เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 62,400                62,400                62,400                62,400                
    -  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 2,735                  4,941                 2,735                 4,810                 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 1,517                  1,002                 -                     -                     
คา่นายหน้าคา้งจ่าย 13,935                18,275                12,706                17,151                
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 16 63,268                70,221                57,294                63,523                

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 597,998               767,440              554,221              708,946              

หน้ีสินไมห่มุนเวียน
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 31,939                33,824                31,939                33,824                
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5 63,304                68,795                63,304                68,795                
เงนิกูย้มืระยะยาวจากผูถ้อืหุน้และบุคคลอืน่ 14 189,966               206,430              189,966              206,430              
หนี้สนิจากภาระคํ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัอืน่ 15 81,873                90,962                81,873                90,962                
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 84,873                100,473              84,873                100,473              
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 16,969                15,810                16,309                15,180                
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 572                    568                    617                    613                    

รวมหน้ีสินไมห่มุนเวียน 469,496               516,862              468,881              516,277              

รวมหน้ีสิน 1,067,494            1,284,302            1,023,102            1,225,223            

______________________________ กรรมการ
(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทนุเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูคา่หุน้ละ 0.075 บาท

   - ทนุจดทะเบยีน 39,978,649,453 หุน้ 2,998,399            2,998,399            2,998,399            2,998,399            

   - ทนุเรอืนหุน้ทีอ่อกและรบัชาํระแลว้ 

     หุน้สามญั 39,978,649,453 หุน้ 2,998,399            2,998,399            2,998,399            2,998,399            

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 300,957              300,957              300,957              300,957              

สว่นตํ่ามลูคา่หุน้ (825,172)             (825,172)             (825,172)             (825,172)             

สว่นเกนิทนุจากการลดทนุ 29,845                29,845                29,845                29,845                

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม

   - จดัสรรเพือ่เป็นสาํรองตามกฎหมาย 37,000                37,000                37,000                37,000                

   - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (2,132,879)           (2,148,143)           (2,155,207)           (2,169,407)           

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 408,150              392,886              385,822              371,622              

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 1,475,644            1,677,188            1,408,924            1,596,845            

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได ้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื่น
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหต ุ 2565 2564 2565 2564

รายได้จากการขายและบริการ
รายไดจ้ากการขายและบรกิารเครือ่งมอืแพทย์ 341,421                  415,797                  308,715                  375,020                  
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม -                        2,178                     -                                            -  

รวมรายได้จากการขายและบริการ 5 341,421                  417,975                  308,715                  375,020                  

ต้นทุนขายและบริการ
ตน้ทุนขายและบรกิารเครือ่งมอืแพทย์ (221,345)                 (270,245)                 (199,607)                 (243,009)                 
ตน้ทุนขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม -                        (826)                      -                                            -  

รวมต้นทุนขายและบริการ 5 (221,345)                 (271,071)                 (199,607)                 (243,009)                 

กาํไรข ัน้ต ้น 120,076                  146,904                  109,108                  132,011                  
รายไดอ้ืน่ 3,630                     7,564                     2,671                     3,298                     
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (64,821)                  (64,947)                  (58,312)                  (58,282)                  
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (31,774)                  (39,208)                  (28,358)                  (30,218)                  
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ (3,422)                    (367)                      (3,422)                    (3,232)                    
รวมค่าใช้จา่ย (96,387)                  (96,958)                  (87,421)                  (88,434)                  

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 23,689                   49,946                   21,687                   43,577                   
ตน้ทุนทางการเงนิ (8,006)                    (14,984)                  (7,740)                    (9,181)                    
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 15,683                   34,962                   13,947                   34,396                   
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (419)                      (11,362)                  253                       (10,224)                  
กาํไรสาํหรบังวด 15,264                   23,600                   14,200                   24,172                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบังวด -                        -                        -                        -                        

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 15,264                   23,600                   14,200                   24,172                   

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด
    สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 15,264                   35,812                   14,200                   24,172                   
    สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม -                        (12,212)                  -                                            -  

15,264                   23,600                   14,200                   24,172                   

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด
    สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 15,264                   35,812                   14,200                   24,172                   
    สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม -                        (12,212)                  -                                            -  

15,264                   23,600                   14,200                   24,172                   

กาํไรต่อหุ้นข ัน้พืน้ฐาน
    กาํไร (บาทต่อหุน้) 0.0004                   0.0011                   0.0004                   0.0007                   
    จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (หุน้) 39,978,649,453        32,491,420,845        39,978,649,453        32,491,420,845        

______________________________ กรรมการ
(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิระหวา่งกาลน้ี 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : พนับาท)

ผลต่างจากการ

เปลี่ยนแปลง

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน สดัส่วนใน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

หุ้นทุนที่ออก ส่วนเกิน ส่วนต ํา่ จากการ จากการ บริษทัย่อยและ สาํรองตาม ยงัไม ่ได้ ผ ูถ้ือห ุ้น ที่ไม ่ม ี

และชาํระแล้ว มูลค่าห ุ้น ม ูลค่าห ุ้น ลดทุน ตีราคาที่ดิน บริษทัย่อยทางอ้อม กฎหมาย จดัสรร ของบริษทั อาํนาจควบคมุ รวม

งบการเงินรวม

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

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด -              -           -             -            -             -                     -           35,812        35,812         (12,212)          23,600           
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -              -           -             -            -             -                     -           35,812        35,812         (12,212)          23,600           
ยอดคงเหลือ 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)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 2,998,399     300,957     (825,172)     29,845       -             -                     37,000      (2,148,143)   392,886       -                392,886         

กาํไรสาํหรบังวด -              -           -             -            -             -                     -           15,264        15,264         -                15,264           
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -              -           -             -            -             -                     -           15,264        15,264         -                15,264           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 2,998,399     300,957     (825,172)     29,845       -             -                     37,000      (2,132,879)   408,150       -                408,150         

______________________________ กรรมการ

(                                                  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 5

ส่วนของผ ูถ้ือห ุ้นของบริษทั

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผ ูถ้ือห ุ้น

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : พนับาท)

ส่วนเกินทุน

หุ้นทุนที่ออก ส่วนเกิน ส่วนต ํา่ จากการ สาํรองตาม ยงัไม ่ได้

และชาํระแล้ว มูลค่าห ุ้น ม ูลค่าห ุ้น ลดทุน กฎหมาย จดัสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

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

เพิม่ทุนระหว่างงวด 107,759             -                    (57,866)              -                    -                    -                    49,893               

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

กาํไรสาํหรบังวด -                    -                                           -  -                    -                    24,172               24,172               

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                    -                    -                    -                    -                    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)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 2,998,399           300,957             (825,172)            29,845               37,000               (2,169,407)          371,622             

กาํไรสาํหรบังวด -                    -                    -                    -                    -                    14,200               14,200               

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                    -                    -                    -                    -                    14,200               14,200               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 2,998,399           300,957             (825,172)            29,845               37,000               (2,155,207)          385,822             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 6

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



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

(หน่วย : พนับาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 15,683              34,962              13,947              34,396              
รายการปรบัปรงุเพ่ือกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็น
    เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,477              18,237              12,363              15,688              
ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ -                  312                  -                  312                  
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ (1,006)              2,858               (272)                 2,380               
ขาดทุน (กาํไร) จากการขายและการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ (807)                 (3,714)              (807)                 233                  
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ -                  (2,282)              -                  -                  
กลบัรายการดอ้ยค่าของสนิทรพัยแ์ละสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน -                  (110)                 -                  -                  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 3,442               367                  3,442               3,232               
ขาดทุนจากค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพ 2,242               1,550               1,970               1,116               
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 1,059               1,127               1,032               1,083               
ดอกเบีย้รบั (62)                  (75)                  (62)                  (75)                  
ดอกเบีย้จ่าย 8,006               14,672              7,740               8,869               

เงินสดสทุธิได้มาจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรพัยแ์ละหนี้สินดาํเนินงาน 41,034              67,904              39,353              67,234              
   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

ลกูหนี้การคา้ - ลกูคา้ทัว่ไป 86,769              (27,126)             84,194              (18,973)             
ลกูหนี้การคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (147)                 (315)                 (241)                 402                  
ลกูหนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง -                  -                  (2)                    (73)                  
สนิคา้คงเหลอื 38,241              27,477              29,034              22,591              
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า 1,518               1,080               1,223               1,080               
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (11,293)             (24,504)             (11,510)             (23,189)             
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 197                  -                  -                  -                  

   หนี้สินดาํเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
เจา้หนี้การคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป (110,923)           (98,190)             (100,551)           (103,434)           
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (3,843)              (495)                 (4,609)              (4,725)              
เจา้หนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (8,950)              (2,860)              (8,927)              (3,386)              
รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัแิละรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 817                  (281)                 817                  (281)                 
ค่านายหน้าคา้งจ่าย (4,340)              82                   (4,445)              844                  
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (7,223)              12,819              (6,499)              11,949              
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 4                     5                     4                     5                     

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 21,861              (44,404)             17,841              (49,956)             

______________________________ กรรมการ
(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

(หน่วย : พนับาท)

2565 2564 2565 2564

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (ต่อ)
จ่ายดอกเบีย้ (13,984)             (8,999)              (13,720)             (6,927)              
จ่ายภาษเีงนิได้ (3,463)              (7,262)              (3,271)              (7,147)              
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (2,205)              -                  (2,074)              -                  

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 2,209               (60,665)             (1,224)              (64,030)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใชเ้พิม่ขึน้ -                  (20,000)             -                  (20,000)             
ซือ้สนิทรพัย์ (971)                 (657)                 (971)                 (657)                 
ซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน -                  (300)                 -                  (300)                 
รบัจากการขายอุปกรณ์ 1,911               8,116               1,911               2,014               
รบัดอกเบีย้ 62                   75                   62                   75                   

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,002               (12,766)             1,002               (18,868)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (17,568)             35,382              (13,449)             48,920              
จา่ยชาํระหนี้สนิตามสญัญาเช่า (2,345)              (2,961)              (2,345)              (2,578)              
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัอื่นๆ เพิม่ขึน้ -                  2,250               -                                     -  
จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (10,000)             (780)                 (10,000)             (1,000)              
จ่ายชาํระหนี้สนิทีเ่กดิจากภาระคํ้าประกนั (10,261)             -                  (10,261)             (4,700)              
จ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (15,600)             (14,725)             (15,600)             (10,025)             
จ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (5,491)              -                  (5,491)              -                  
จ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากผูถ้อืหุน้และบุคคลอื่น (16,464)             -                  (16,464)             -                  
รบัจากการเพิม่ทุน -                  49,893              -                  49,893              

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (77,729)             69,059              (73,610)             80,510              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ (74,518)             (4,372)              (73,832)             (2,388)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 134,348            15,444              131,853            11,869              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 59,830              11,072              58,021              9,481               

รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า 1,920               -                  1,920               -                  
หกักลบเงนิประกนัสญัญาเช่ากบัเจา้หนี้ -                  2,289               -                  -                  
เจา้หนี้ซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน -                  5,885               -                  5,885               
รบัรูห้นี้สนิจากการคํ้าประกนัใหแ้ก่บรษิทัยอ่ย -                  -                  -                  3,232               
โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย์ 3,971               5,193               3,971               5,193               

______________________________ กรรมการ
(                                           )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 8

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



________________________ กรรมการ                                                                                                    9 
(                                     ) 

 

บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
(เปรียบเทียบข้อมลูปี 2564) 
 
1. ข้อมลูทัว่ไป 
 

1.1 ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
 

บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) จดทะเบยีนในประเทศไทย และหุน้ของบรษิทัไดร้บัการจดทะเบยีนใหท้ า
การซื้อขายได้ในตลาดหลักทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ที่อยู่ของบริษัทตัง้อยู่เลขที่  432 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขนั  
เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร บรษิทัด าเนินธุรกจิหลกัเป็นตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย ์
และมเีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยซึง่ประกอบธุรกจิจ าหน่ายเครือ่งมอืแพทย์ 

 
1.2 ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

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

2. เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 

2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิระหวา่งกาล 
 

บรษิัทจดัท างบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 ตามมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที ่34 เรือ่ง “การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล” และไดป้ฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดย
สภาวชิาชพีบญัช ีรวมทัง้กฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
บรษิทัได้น าเสนองบการเงนิเหล่านี้ในสกุลเงนิบาทโดยไม่ได้รวมขอ้มูลทัง้หมดในงบการเงนิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิของไทย ผูใ้ชง้บการเงนิจงึควรใชง้บการเงนิระหว่างกาลนี้ควบคู่กบังบการเงนิฉบบัเตม็ส าหรบั
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 
งบการเงนิระหว่างกาลฉบบันี้ถูกจดัท าขึน้เป็นทางการดว้ยภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่นต้อง
ใหส้อดคลอ้งกบังบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทย 
 
งบการเงนิระหวา่งกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2565 
 

2.2  เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิรวม 
 
งบการเงนิรวมระหว่างกาลนี้ไดถู้กจดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบังบการเงนิรวมส าหรบัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยไม่มกีาร
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งของในบรษิทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้ถูกจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัที่ใช้ส าหรบัการจดัท างบการเงนิของกลุ่ม
บรษิทัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ การ
ตคีวามมาตรฐาน รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึ่งมผีลบงัคบัใช้แลว้มาถอืปฏบิตัิตัง้แต่งวดบญัชเีริม่วนัที ่1 มกราคม 
2565 ดงันี้ 
 
สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกประกาศเกี่ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ย
อา้งองิ-ระยะที ่2 (การปรบัปรุงระยะที ่2) โดยการปรบัปรุงระยะที ่2 นี้จดัการปัญหาทีอ่าจกระทบกบัรายงานทางการเงนิ
ระหว่างการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสญัญา หรือ
ความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยอ้างองิไปใชอ้ตัราดอกเบี้ยอ้างองิ
อื่นแทน ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั มดีงันี้ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ช่ือมำตรฐำน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญาเชา่ 

 
การถอืปฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัชทีี่ออกและปรบัปรุงใหม่ดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส าคญัต่องบการเงนิ 
ของบรษิทั 

 
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 2564 
 

5. รำยกำรกบับคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

บรษิทัมรีายการบญัชทีี่ส าคญัเกดิขึน้กบับุคคลและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนับางส่วน บรษิทัเหล่านี้เกี่ยวขอ้งกนัโดยการม ี
ผู้ถือหุ้น และหรอืกรรมการร่วมกนั ดงันัน้ งบการเงนินี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พจิารณา
ร่วมกนัระหว่างบรษิทักบับุคคลและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งมูลฐานที่ใช้บางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้ส าหรบั
รายการทีเ่กดิขึน้กบับุคคลหรอืบรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 
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รายการบญัชทีี่มสีาระส าคญักบับุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565 และ 
2564 มดีงันี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
 นโยบายการก าหนดราคา 2565 2564 2565 2564 
      
รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัยอ่ย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ - - 103 96 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 138 141 138 141 
กรรมการ ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ - 215 - - 

รวม  138 356 241 237 

      
รายไดค้า่บรกิาร      
     บรษิทัยอ่ย ราคาตลาด - - 647 180 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 60 - 60 - 
รวม  60 - 707 180 
      
ซือ้สนิคา้      

บรษิทัยอ่ย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ - - 537 1,589 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 1,443 3,154 1,443 3,154 

รวม  1,443 3,154 1,980 4,743 

      
ตน้ทุนอื่น      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตามทีต่กลงกนั 1,239 2,118 1,197 2,059 

      
ดอกเบีย้จ่าย      

บรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี - - - 119 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง รอ้ยละ 12.00 ต่อปี - 296 - - 
กรรมการ รอ้ยละ 6.00 ต่อปี 260 481 260 481 
กรรมการบรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 6.25 ต่อปี - 33 - - 

รวม  260 810 260 600 

      
คา่ใชจ้่ายอื่น      

บรษิทัยอ่ย ราคาตามทีต่กลงกนั - - - 7 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตามทีต่กลงกนั 379 535 379 535 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม ราคาตลาด - - - 36 

รวม  379 535 379 578 

      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 3,785 3,767 2,202 2,184 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 275 267 275 267 

รวม  4,060 4,034 2,477 2,451 
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ยอดคงเหลอืกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระส าคญั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มดีงันี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  31 มนีาคม 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
31 มนีาคม 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
      
ลูกหนี้การคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
บรษิทัย่อย  - - 111 17 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  610 463 610 463 

รวม  610 463 721 480 

      
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
บรษิทัย่อย  - - - 324,398 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  - - 42 40 
รวม  - - 42 324,438 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  - - - (324,398) 

สุทธ ิ  - - 42 40 

 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  31 มนีาคม 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
31 มนีาคม 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
      
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัยอ่ย  - - 419 1,185 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  57,765 61,608 57,765 61,608 

รวม  57,765 61,608 58,184 62,793 

      
เจา้หนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  45,420 54,370 45,401 54,328 

      
เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย      

- บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
กรรมการ  15,179 31,767 15,179 31,767 
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ในระหว่างงวดสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 และส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 รายการเคลื่อนไหวของ 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (ไมร่วมดอกเบีย้) มดีงันี้ 
 

 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  31 มนีาคม 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
31 มนีาคม 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
      

ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้งวด   25,000 47,907 25,000 46,000 
บวก   กูเ้พิม่  - - - - 
หกั    จ่ายช าระ  (10,000) (10,780) (10,000) (21,000) 
หกั ลดลงจากการจ าหน่ายบรษิทัย่อย  - (12,127) - - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด  15,000 25,000 15,000 25,000 

 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าวอยู่ในรูปแบบตัว๋สญัญาใช้เงนิ โดยมอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ  
 6.00 ต่อปี และมกี าหนดช าระคนืเมือ่ทวงถาม โดยไมม่หีลกัประกนั 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  31 มนีาคม 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
31 มนีาคม 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง      

ญาตกิรรมการ  75,268 80,759 75,268 80,759 

 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-0.25 ต่อปี โดยไมม่หีลกัประกนั 
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6. ลกูหน้ีกำรค้ำ  
 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 แยกตามอายหุนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 31 มนีาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564  
31 มนีาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
        
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 141,009     174,392   131,959      163,745 
เกนิก าหนดช าระ                                 

น้อยกวา่ 3 เดอืน 147,968      200,688   140,321  193,579 
3 - 6 เดอืน 44,717       31,712   43,039  28,416 
6 - 12 เดอืน 25,778       38,438   25,441  38,154 
มากกวา่ 12 เดอืน 6,037         7,048   5,929  6,989 

รวม 365,509     452,278   346,689  430,883 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (851)       (402)   (851)  (402) 
สุทธ ิ 364,658     451,876   345,838  430,481 

 
7. สินค้ำคงเหลือ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 31 มนีาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564  
31 มนีาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
        

สนิคา้ระหวา่งทาง 2,117  5,009  2,117  4,815 
สนิคา้ผลติภณัฑเ์พือ่ขาย        

เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 507,286  548,176  417,793  449,938 
ผลติภณัฑเ์สรมิความงาม 3,355  3,705  176  258 

รวม 512,758  556,890  420,086  455,011 
หกั คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพ (40,560)  (38,318)  (27,517)  (25,547) 
สุทธ ิ 472,198  518,572  392,569  429,464 
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8. สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 31 มนีาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564  
31 มนีาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
        

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 22,562  27,454  17,902  23,346 
ภาษเีงนิไดร้อขอคนื 26,355  26,355  26,355  26,355 
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย 16,991  13,720  16,991  13,720 
รายไดค้า่บรกิารคา้งรบั 17,037  -  17,037  - 
อื่นๆ 1,215  2,066  483  566 
รวม 84,160  69,595  78,768  63,987 

 
9. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

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

2565 
31 ธ.ค.  
2564 

31 ม.ีค. 
2565 

31 ธ.ค.  
2564 

31 ม.ีค. 
2565 

31 ธ.ค.  
2564 

31 ม.ีค. 
2565 

31 ธ.ค.  
2564 

         
 บรษิทั สเปซเมด จ ากดั 50,000 50,000 100.00 100.00 59,391 59,391 - 10,000 

 
10. ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์  

 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565 มรีายการเปลี่ยนแปลงของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ อย่างย่อ
ดงัต่อไปนี้  
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2565 322,268       321,157 
ซือ้สนิทรพัยเ์พิม่ 971  971 
มลูคา่สุทธติามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีข่ายและตดัจ าหน่าย (1,104)  (1,104) 
โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย ์ 3,971  3,971 
คา่เสือ่มราคาส าหรบังวด (8,277)  (8,163) 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 317,829  316,832 
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11. สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีรายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้อย่างย่อ 
ดงัต่อไปนี้  
 

              (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะของบรษิทั 
   

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2565  38,952 
คา่เสือ่มราคาส าหรบังวด  (1,933) 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2565  37,019 

 
12. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 มรีายการเปลี่ยนแปลงของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอย่างย่อ
ดงัต่อไปนี้  

 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะของบรษิทั 
   

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2565  17,974 
คา่ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด  (2,267) 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2565  15,707 

 
13. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 

             (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละต่อปี 

 
 

31 มนีาคม  
2565  

31 ธนัวาคม 
2564  

31 มนีาคม  
2565  

31 ธนัวาคม 
2564 

          
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 1.375 - 2.125  3,009  -  -  - 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีที 2.00 - 7.00  79,209  100,432  49,762  63,225 
     รวม   82,218  100,432  49,762  63,225 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 มดีงันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 100,432  63,225 
บวก  กูเ้พิม่ 75,943  60,051 
หกั จ่ายช าระ (93,511)  (73,500) 
ปรบัปรุงอตัราแลกเปลีย่นส าหรบัหนี้สนิทรสัตร์ซีทีส ์ (646)  (14) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 82,218  49,762 

 
14. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกผูถ้ือหุ้นและบคุคลอ่ืน 

 
เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2564 บรษิทัไดกู้ย้มืเงนิจากผูถ้อืหุน้รายหนึ่ง และจากบุคคลอื่นเป็นจ านวนเงนิรวม 251 ลา้นบาท 
เพื่อน าเงนิไปช าระหนี้กบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งก่อนครบก าหนด เพื่อลดภาระดอกเบี้ย โดยมกี าหนดการผ่อนจ่าย
ช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยเป็น 84 งวดรายเดอืน งวดละ 2.99 ล้านบาท และช าระเงนิต้นพรอ้มดอกเบี้ยส่วนทีเ่หลอื 
ทัง้จ านวนงวดสุดทา้ย ภายในวนัที ่25 กนัยายน 2571 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 เงนิกูย้มืดงักล่าวจ าแนกดงันี้ 
 
           (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิรวมและงบการเงนิ 

เฉพาะของบรษิทั 
 อตัราดอกเบีย้ 

รอ้ยละต่อปี 
 

 
31 มนีาคม  

2565  
31 ธนัวาคม  

2564 
      
เงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้ MLR - 0.25  150,548  161,524 
เงนิกูย้มืจากบุคคลอื่น MLR - 0.25   75,274  80,762 
     รวม   225,822  242,286 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   (35,856)  (35,856) 
     สุทธ ิ   189,966  206,430 

 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากผูถ้อืหุน้และบุคคลอื่น เป็นการท าสญัญาเงนิกูท้ีไ่มม่หีลกัประกนั  
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15. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 

เงนิกู้ยมืระยะยาวเป็นเงนิกู้ยมืทีม่หีลกัประกนัซึ่งบรษิทัไดร้บัจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่ง  และหนี้สนิจาก
ภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัอื่นทีบ่รษิทัตอ้งจ่ายคนื โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
  (หน่วย : พนับาท) 
  31 มนีาคม 2565 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 อตัรา

ดอกเบีย้
รอ้ยละต่อปี 

 
 

เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม 
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ

 
 

เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ
        

เงนิกูย้มืระยะยาว        
วงเงนิ 1,400 ลา้นบาท  MLR-1 147,273 - 147,273 147,273 - 147,273 
        
หนี้สนิจากภาระค ้าประกนั
เงนิกูย้มืของบรษิทัอื่น 

       

วงเงนิ 105 ลา้นบาท  15 52,687 (1,240) 51,447 52,687 (1,240) 51,447 
วงเงนิ 150 ลา้นบาท 5 65,319 (233) 65,086 65,319 (233) 65,086 
รวม  265,279 (1,473) 263,806 265,279 (1,473) 263,806 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 
  ภายในหนึ่งปี 

 
(97,580) 520 (97,060) (97,580) 520 (97,060) 

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธ ิ  167,699 (953) 166,746 167,699 (953) 166,746 

        
  (หน่วย : พนับาท) 
  31 ธนัวาคม 2564 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 อตัรา

ดอกเบีย้
รอ้ยละต่อปี 

 
 

เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม 
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ

 
 

เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ
        

เงนิกูย้มืระยะยาว        
วงเงนิ 1,400 ลา้นบาท  MLR-1 162,873 - 162,873 162,873 - 162,873 
        
หนี้สนิจากภาระค ้าประกนั
เงนิกูย้มืของบรษิทัยอ่ย 

       

วงเงนิ 105 ลา้นบาท  15 55,586 (1,349) 54,237 55,586 (1,349) 54,237 
วงเงนิ 150 ลา้นบาท 5 69,817 (254) 69,563 69,817 (254) 69,563 
รวม  288,276 (1,603) 286,673 288,276 (1,603) 286,673 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

  
(95,756) 

 
518 

 
(95,238) 

 
(95,756) 

 
518 

 
(95,238) 

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธ ิ  192,520 (1,085) 191,435 192,520 (1,085) 191,435 
 

 หนี้สนิจากการค ้าประกนัเงนิกู้ยมืของบรษิัทอื่น ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565 เป็นการค ้าประกนัเงนิกู้ยมืของบรษิัทอื่น 
ซึง่เคยเป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัมาก่อน 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 มดีงันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 286,673  286,673 
บวก  ดอกเบีย้คา้งจ่าย 2,994  2,994 
หกั จ่ายช าระ (25,861)  (25,861) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 263,806  263,806 

 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชีเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท
คา่ธรรมเนียมทางการเงนิรอตดับญัชตีดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิตามอายสุญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิบางประการตามทีร่ะบุในสญัญา เช่น การด ารงอตัราส่วน
หนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ เป็นตน้ 

 
หนี้สนิจากภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัอื่น  

 
เมื่อวนัที่ 30 มถิุนายน 2564 บรษิัทท าบนัทกึขอ้ตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้กบับรษิัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุนแห่งหนึ่ง 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 

 
16. หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 31 มนีาคม  

2565  
31 ธนัวาคม  

2564  
31 มนีาคม  

2565  
31 ธนัวาคม  

2564 
        

เจา้หนี้อื่น 12,909  19,221  11,205  16,701 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 849  847  482  782 
โบนสัคา้งจ่าย 25,552  25,552  22,177  22,177 
คา่รางวลัการขายคา้งจ่าย 15,142  15,920  15,142  15,920 
อื่นๆ 8,816  8,681  8,288  7,943 
รวม 63,268  70,221  57,294  63,523 
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17. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

ในระหวา่งงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 20,751  19,990 
 ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 1,059  1,032 
 ตน้ทุนทางการเงนิ 99  96 
 จ่ายผลประโยชน์พนกังานระหวา่งงวด (2,205)  (2,074) 
 รวม 19,704  19,044 
 หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี (2,735)  (2,735) 
 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 16,969  16,309 

 
18. 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 2565 และ 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 
  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 
  ตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและ

อุปกรณ์ทางการแพทย ์
บรกิารดา้น 
ความงาม 

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

 
รวม 

  2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
          
รายไดจ้ากการขายและบรกิารจาก         

ลกูคา้ภายนอก  
 

341,421 
 

415,053 
 

         - 
 

2,922 - 
 
- 

 
341,421 

 
417,975 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร       
ระหว่างสว่นงาน  

 
640 

 
1,692 

 
 -  

 
38 

 
(640) 

 
(1,730) 

 
- 

 
- 

รวมรายได ้  342,061 416,745     - 2,960           (640) (1,730) 341,421 417,975 
          
ประเภทของการรบัรูร้ายได:้          
ณ ช่วงเวลาหนึ่ง  334,165 407,548 - 1,933 (640) (1,730) 333,525 407,751 
ตลอดช่วงระยะเวลา  7,896 9,197 - 1,027 - - 7,896 10,224 
          
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ตามสว่นงาน  120,076 144,964 - 1,785 - 155 120,076 146,904 
รายไดด้อกเบีย้รบั        62 75 
ตน้ทนุทางการเงนิ        (8,006)  (14,984) 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย        (12,477) (18,237) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  15,683 35,336 - (13,225) - 12,851 15,683 34,962 
          
สนิทรพัยร์วม  1,535,651 1,469,840 - 227,707 (60,007) (125,854) 1,475,644 1,571,693 

หนี้สนิรวม  1,068,107 1,531,969 - 1,933,015 (613) (1,225,148) 1,067,494 2,239,836 
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ในปี 2565 กลุ่มบรษิทัไม่มสี่วนงานด าเนินงานจากธุรกจิบรกิารดา้นความงาม เนื่องจากบรษิทัไดข้ายเงนิลงทุนในกลุ่ม
บรษิทัยอ่ยทีใ่หบ้รกิารดา้นความงามตัง้แต่ปี 2564 

การปันส่วนราคาใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญา (ทีย่งัไม่เสรจ็สิน้หรอืเสรจ็สิน้แลว้บางส่วน) ส าหรบังวดสามเดอืน
สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 มดีงันี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
รายไดร้อการรบัรูท้มีภีาระตอ้งปฏบิตัติาม   

    ภายใน 1 ปี  7,582 
    ภายใน 2-3 ปี  12,919 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้  5,205 
รวม  25,706 
 
ภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญาเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาเครือ่งมอืแพทย์ซึง่มขีอ้ผกูพนั 3 ปี 
 

19. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
 
กลุ่มบรษิทัท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าไวเ้พื่อจุดประสงคใ์นการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิจากการผนั
ผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ไม่ใช่เพื่อการเก็งก าไรหรอืเพื่อการค้า อย่างไรก็ตาม สญัญาอนุพนัธ์
ดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขการป้องกนัความเสี่ยง จงึถูกจดัประเภทเป็นตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการไวเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิหมุนเวยีน เนื่องจากจะครบก าหนดภายใน 
12 เดอืนหลงัรอบระยะเวลาบญัช ี

ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิของกลุ่มบรษิทัทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิมีลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุนมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 31 มนีาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
    

สนิทรพัยห์มนุเวยีน    

สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ -  5 
    
หนี้ทรพัยห์มนุเวยีน    
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ 315  - 
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ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 บรษิทัมสีญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทีม่สีถานะเปิด ดงันี้ 
 

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 จ านวนเงนิตราต่างประเทศ  อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 
    

ดอลลารส์หรฐั 886,452  33.07 - 33.71 
    

 
20. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนั ดงัต่อไปนี้ 
 

20.1 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเชา่และบรกิารทีจ่ะตอ้งช าระ ดงันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท)  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

ภายใน 1 ปี 5,318  3,122 
เกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 4,159  490 
     รวม 9,477  3,612 

 
20.2 บรษิทัไดท้ าสญัญาว่าจา้งทีป่รกึษาในการตดิต่อประสานงานกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และสถาบันการเงิน รวมถึงฝ่ายบริหารในงานบัญชีและการเงิน  โดยมี
คา่ตอบแทนจ านวน 1.55 ลา้นบาท 
 

20.3 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัจากการทีธ่นาคารออกหนังสอืค ้าประกนัในนามของบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึง่
เกี่ยวเนื่องกบัภาระผูกพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิุรกจิจ านวน 151.32 ล้านบาท และ 9.21 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

 
20.4 บริษัทและบริษัทย่อยตกลงท าสัญญาตัวแทนจ าหน่ายเครื่ องมือแพทย์กับบริษัทในต่ างประ เทศ  

20 แห่ง และ 8 แห่ง ตามล าดบั โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืแพทย์
ในประเทศไทย สญัญามผีลตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา และจะสิน้สุดเมือ่ถูกบอกเลกิโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
 

20.5 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อสินค้าจ านวน 26.55 ล้านบาท และ 20.29 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

 
20.6 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผูกพนัเกี่ยวกบัการส่งมอบสนิค้าให้กบัลูกค้าจ านวน 182.45 ล้านบาท และ 1.94 

ลา้นบาท ตามล าดบั 
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20.7 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมวีงเงนิสนิเชือ่และหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 ดงันี้ 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
 

 
งบการเงนิรวม  

 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื  
    

วงเงินสินเช่ือ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 20,000 3,009 16,991 
เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที  บาท 443,600 79,209 364,391 
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ ดอลลารส์หรฐั 1,100 214 886 

   
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 
     

วงเงินสินเช่ือ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 10,000 - 10,000 
เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที  บาท 323,600 49,761 273,839 
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ ดอลลารส์หรฐั 1,100 214 886 

 
21. คดีฟ้องร้อง 

 
ขณะนี้บรษิทั มคีดคีวามทีค่า้งอยู ่ดงันี้ 
 
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 
 
เมื่อวนัที่ 12 มถิุนายน 2563 ศาลอุทธรณ์มคี าพพิากษายนืตามศาลชัน้ต้น ซึ่งบรษิัทไม่เห็นด้วยกบัค าพพิากษาของ 
ศาลอุทธรณ์ จงึไดย้ื่นฎกีาคดัคา้นค าพพิากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวนัที่ 16 พฤศจกิายน 2563 เนื่องจากผูบ้รหิารของบรษิทั
เชือ่มัน่วา่การซือ้ขายหุน้ดงักล่าว ไมม่กีารกระท าใดเป็นการกระท าทีไ่มสุ่จรติหรอืไม่ถูกตอ้ง อกีทัง้มหีลกัฐานทีช่ดัเจนใน
การต่อสู้คดี ดงันัน้บรษิัทจงึไม่ได้บนัทึกหนี้สนิที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดดีงักล่าวในงบการเงนิ  ปัจจุบนัคดดีงักล่าวอยู่
ระหวา่งการพจิารณาของศาลฎกีา  
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ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565 บรษิทัมเีงนิฝากธนาคารที่ถูกอายดัจากคดดีงักล่าวจ านวน 72.02 ล้านบาท ซึ่งจ านวนเงนิ
ดงักล่าวแสดงอยู่ภายใตเ้งนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัการใช้ อย่างไรกต็ามบรษิทัยื่นคดัคา้นการบงัคบัคดขีองโจทกแ์ละ
ด าเนินคดีกับโจทก์ทัง้ทางแพ่งและอาญา เนื่องจากการกระท าของโจทก์เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตและไม่ชอบดัวย
กฎหมาย 
 
คดคีวามเกีย่วกบัเรือ่งการซือ้ขายและจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง 
 
เมื่อวนัที ่5 มนีาคม 2565 บรษิทัทราบว่าถูกฟ้องเป็นคดแีพ่งร่วมกบับุคคลอื่นอกี 3 ราย โดยโจทกข์อใหศ้าลมคี าสัง่เพกิ
ถอนการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของบรษิทั ตามสญัญาซื้อขายทีด่นิ ฉบบัวนัที ่31 มนีาคม 
2563 และขอใหเ้พกิถอนการจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง กบัเจา้หนี้สถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง  ซึ่งโจทก์รายนี้ไดย้ื่น
เรื่องเดยีวกนันี้ต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อคดัคา้นกรณี บรษิทั วุฒศิกัดิ ์คลนิิกอนิเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั ยื่นขอฟ้ืนฟูกจิการ 
แต่ศาลลม้ละลายกลางไมไ่ดย้กประเดน็เรือ่งนี้มาพจิารณาอยา่งใด  
 
บรษิทัอยูร่ะหวา่งด าเนินการต่อสูค้ดตีามแนวทางกฎหมายเนื่องจากผูบ้รหิารของบรษิทัเชือ่มัน่วา่การท านิตกิรรมซื้อขาย
และจ านองที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างดงักล่าวถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง อีกทัง้ บรษิัทอยู่
ระหวา่งการศกึษารายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิขอ้กฎหมายเพิม่เตมิเพื่อด าเนินคดกีบัโจทกใ์นคดนีี้ดว้ย 

 
22. เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
22.1 เมื่อวนัที ่8 เมษายน 2565 บรษิทัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 

47 หุน้ ราคามลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.075 ในราคาเสนอขาย 0.12 บาท ต่อหุน้ เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงมูลค่า
หุน้ทีต่ราไวโ้ดยการรวมหุน้เพื่อมใิหเ้กดิเศษหุน้ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไวโ้ดยการรวมหุน้ของ
บรษิัท ซึ่งบรษิัทได้รบัช าระค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุน จ านวน  47 หุ้น คดิเป็นมูลค่า 5.64 บาท และด าเนินการจด
ทะเบยีนทุนช าระแลว้ เมือ่วนัที ่11 เมษายน 2565 
 

22.2 เมื่อวนัที ่12 เมษายน 2565 บรษิทัจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้ของบรษิทัโดยการรวมมลูค่าที่
ตราไว ้(รวมหุน้) จากเดมิมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.075 บาท เป็นหุน้ละ 0.75 บาท ปัจจุบนัทุนจดทะเบยีนมจี านวน 
3,897,918,326.25 บาท คดิเป็นจ านวนหุน้สามญัจ านวน 5,197,224,435 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.75 บาท 
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