
 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย                                            

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 
  

 

 

 

 

 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั อ ีฟอร์ แอล เอม จํากดั (มหาชน) และ

บรษิทัย่อย (“กลุ่มบรษิทั”) ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและ

เฉพาะของบรษิทัสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะของบรษิทัและงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทั สาํหรบังวดหกเดอืน

สิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (รวมเรยีกว่า “ขอ้มูลทางการเงนิ

ระหว่างกาล”) ผู้บรหิารของบรษิัทเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น

ผู้รบัผิดชอบในการรายงานให้ขอ้สรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน 

ของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื่อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิ

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม

บุคลากรซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทาน

อื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้

ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึไม่แสดง

ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทาน 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อสรปุ 

 

จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญั 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีควรทราบ 

 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 23 ทีไ่ดม้กีารเปิดเผยไวว้่า บรษิทัถูกศาล

อุทธรณ์ตดัสนิใหแ้พค้ดคีวามตามสญัญาซื้อขายหุน้ แต่บรษิทัยงัไม่ไดบ้นัทกึค่าเผื่อผลเสยีหายทีอ่าจเกิดขึ้น 

เน่ืองจากบรษิทัได้ยื่นฎีกาโต้แยง้คําตดัสนิของศาลอุทธรณ์แล้วเมื่อวนัที ่16 พฤศจกิายน 2563 ซึ่งที่ปรกึษา

ทางกฎหมายมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมหีลกัฐานทีส่าํคญัทีจ่ะโตแ้ยง้คาํตดัสนิของศาลอุทธรณ์ ทาํใหบ้รษิทัมโีอกาส

สงูทีจ่ะชนะคด ีทัง้น้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปอนัเน่ืองมาจากเรื่องดงักล่าวขา้งตน้ 

 

นอกจากน้ี บรษิัทยงัถูกฟ้องในคดแีพ่งใหศ้าลเพกิถอนการซื้อทีด่นิพร้อมอาคารของบรษิทัจากบรษิทัซึ่งเคย

เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัแห่งหน่ึงว่าเป็นการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และใหเ้พกิถอนการจดจาํนองสนิทรพัย์

ดงักล่าวกบัสถาบนัการเงนิ ทัง้น้ี บรษิทักําลงัดาํเนินการต่อสูค้ดซีึง่ไม่สามารถทราบผลไดใ้นขณะน้ี 
 

 

 

นายสมคิด เตียตระกลู 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทะเบยีนเลขที ่2785 

 

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

15 สงิหาคม 2565 



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 มิถนุายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 30 มิถนุายน 2565  31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 91,716                134,348               90,435                131,853               

ลูกหนี�การคา้ - ลูกคา้ทั �วไป 6 395,625               451,876               380,594               430,481               

ลูกหนี�การคา้ - บุคคลและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง 5 121                    463                    351                    480                    

ลูกหนี�อื�น - บุคคลและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง 5 -                     -                     7,091                  40                      

สนิคา้คงเหลอื 7 536,884               518,572               452,617               429,464               

ลูกหนี�ตามสญัญาเชา่ส่วนที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 6,451                  6,632                  5,074                  5,306                  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 8 62,106                69,595                59,466                63,987                

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,092,903            1,181,486            995,628               1,061,611            

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลูกหนี�ตามสญัญาเชา่ 14,731                10,645                9,537                  4,802                  

เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จํากดัในการใช้ 23 104,392               82,021                94,392                72,021                

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 9 -                     -                     59,391                59,391                

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 10 314,915               322,268               313,825               321,157               

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 35,154                38,952                35,154                38,952                

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 12 13,641                17,974                13,641                17,974                

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 22,505                22,585                19,873                19,879                

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 1,060                  1,257                  1,058                  1,058                  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 506,398               495,702               546,871               535,234               

รวมสินทรพัย์ 1,599,301            1,677,188            1,542,499            1,596,845            

__________________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี� 1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 มิถนุายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 30 มิถนุายน 2565  31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนี� สินและส่วนของผูถ้อืหุ้น

หนี� สินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 13 55,978                 100,432               24,878                63,225                

เจา้หนี�การคา้ - ผูค้า้ทั �วไป 259,082               249,595               255,545               236,120               

เจา้หนี�การคา้ - บรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง 5 58,241                 61,608                58,380                62,793                

เจา้หนี�อื�น - บุคคลและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง 5 47,173                 54,370                47,144                54,328                

เงนิกูย้มืระยะสั �นและดอกเบี�ยคา้งจ่าย

 เง-ิ บุคคลและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง 5 15,404                 31,767                15,404                31,767                

เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 21 3,089                  4,477                  3,089                  4,477                  

หนี�สนิสว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

    -  รายไดร้อการรบัรูท้ ี�มภีาระที�ตอ้งปฏบิตัติามสญัญา 21 11,928                 6,022                  11,928                6,022                  

    -  หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 7,496                  7,282                  7,496                  7,282                  

    -  เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 11,964                 11,964                11,964                11,964                

    -  เงนิกูย้มืระยะยาวจากผูถ้อืหุน้และบุคคลอื�น 14 35,856                 35,856                35,856                35,856                

    -  หนี�สนิจากภาระคํ�าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัอื�น 15 36,588                 32,838                36,588                32,838                

    -  เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 62,400                 62,400                62,400                62,400                

    -  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 135                     4,941                  135                    4,810                  

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย -                      1,002                  -                     -                     

คา่นายหน้าคา้งจ่าย 13,292                 18,275                12,554                17,151                

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 16 62,956                 70,221                56,748                63,523                

รวมหนี� สินหมุนเวียน 681,582               753,050               640,109               694,556               

หนี� สินไมห่มุนเวียน

รายไดร้อการรบัรูท้ ี�มภีาระที�ตอ้งปฏบิตัติามสญัญา 21 8,405                  14,390                8,405                  14,390                

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 30,096                 33,824                30,096                33,824                

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 60,313                 68,795                60,313                68,795                

เงนิกูย้มืระยะยาวจากผูถ้อืหุน้และบุคคลอื�น 14 181,002               206,430               181,002               206,430               

หนี�สนิจากภาระคํ�าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัอื�น 15 71,834                 90,962                71,834                90,962                

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 69,273                 100,473               69,273                100,473               

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 18,129                 15,810                17,438                15,180                

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 562                     568                    607                    613                    

รวมหนี� สินไมห่มุนเวียน 439,614               516,862               438,968               516,277               

รวมหนี� สิน 1,121,196             1,269,912            1,079,077            1,210,833            

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี� 2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 มิถนุายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 30 มิถนุายน 2565  31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนี�สินและส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 0.75 บาท

(2564 : มูลค่าหุน้ละ 0.075 บาท)

   - ทุนจดทะเบยีน 5,197,224,435 หุน้ 18 3,897,918            2,998,399            3,897,918            2,998,399            

      (2564 : 39,978,649,453 หุน้)

   - ทุนเรอืนหุน้ที�ออกและรบัชาํระแลว้ 

     หุน้สามญั 3,997,864,945 หุน้ 18 2,998,399            2,998,399            2,998,399            2,998,399            

     (2564 : 39,978,649,453 หุน้)

ใบสําคญัแสดงสทิธซิื�อหุน้ 19 60,492                -                     60,492                -                     

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 300,957               300,957               300,957               300,957               

ส่วนตํ�ามูลค่าหุน้ (825,172)              (825,172)              (825,172)              (825,172)              

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

กําไร (ขาดทุน) สะสม

   - จดัสรรเพื�อเป็นสํารองตามกฎหมาย 37,000                37,000                37,000                37,000                

   - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (2,123,416)           (2,148,143)           (2,138,099)           (2,169,407)           

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 478,105               392,886               463,422               371,622               

รวมหนี�สินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,599,301            1,662,798            1,542,499            1,582,455            

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี� 3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจ้ากการขายและบรกิารเครื�องมอืแพทย์ 391,949                 599,907                 369,863                 537,733                 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม -                        586                       -                                                -  

รวมรายได้จากการขายและบริการ 5 391,949                 600,493                 369,863                 537,733                 

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทุนขายและบรกิารเครื�องมอืแพทย์ (270,220)                (379,007)                (256,518)                (337,104)                

ตน้ทุนขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม -                        (1,281)                    -                                                -  

รวมต้นทุนขายและบริการ 5 (270,220)                (380,288)                (256,518)                (337,104)                

กาํไรขั �นต้น 121,729                 220,205                 113,345                 200,629                 

รายไดเ้งนิปันผล 5 -                        -                        7,000                     10,000                   

รายไดอ้ื�น 3,342                     410                       3,062                     381                       

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (66,534)                  (73,284)                  (60,612)                  (66,036)                  

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (38,760)                  (49,596)                  (35,328)                  (34,457)                  

ขาดทุนจาก (กลบัรายการ) การดอ้ยคา่ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (2,763)                    1,740                     (2,763)                    (4,235)                    

รวมค่าใช้จา่ย (104,715)                (120,730)                (88,641)                  (94,347)                  

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 17,014                   99,475                   24,704                   106,282                 

ตน้ทุนทางการเงนิ (7,590)                    (15,879)                  (7,337)                    (10,775)                  

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 9,424                     83,596                   17,367                   95,507                   

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 38                         (21,116)                  (259)                      (20,199)                  

กาํไรสาํหรบังวด 9,462                     62,480                   17,108                   75,308                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด -                        -                        -                        -                        

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 9,462                     62,480                   17,108                   75,308                   

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด

    สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 9,462                     84,613                   17,108                   75,308                   

    สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม -                        (22,133)                  -                                                -  

9,462                     62,480                   17,108                   75,308                   

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด

    สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 9,462                     84,613                   17,108                   75,308                   

    สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม -                        (22,133)                  -                                                -  

9,462                     62,480                   17,108                   75,308                   

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน

    กาํไร (บาทต่อหุน้) 20 0.0024                   0.0024                   0.0043                   0.0021                   

    จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 3,997,864,946         3,570,819,094         3,997,864,946         3,570,819,094         

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี� 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจ้ากการขายและบรกิารเครื�องมอืแพทย์ 733,370                 1,015,704                678,578                   912,753                   

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม -                        2,764                      -                                                  -  

รวมรายได้จากการขายและบริการ 5 733,370                 1,018,468                678,578                   912,753                   

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทุนขายและบรกิารเครื�องมอืแพทย์ (491,565)                (649,252)                  (456,125)                  (580,113)                  

ตน้ทุนขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม -                        (2,107)                     -                                                  -  

รวมต้นทุนขายและบริการ 5 (491,565)                (651,359)                  (456,125)                  (580,113)                  

กาํไรขั �นต้น 241,805                 367,109                   222,453                   332,640                   

รายไดเ้งนิปันผล 5 -                                                -  7,000                      10,000                    

รายไดอ้ื�น 6,972                     7,974                      5,733                      3,679                      

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (131,355)                (138,231)                  (118,924)                  (124,318)                  

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (70,534)                  (88,768)                   (63,687)                   (64,584)                   

ขาดทุนจาก (กลบัรายการ) การดอ้ยคา่ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (6,184)                    1,337                      (6,184)                     (7,558)                     

รวมค่าใช้จา่ย (201,101)                (217,688)                  (176,062)                  (182,781)                  

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 40,704                   149,421                   46,391                    149,859                   

ตน้ทุนทางการเงนิ (15,596)                  (30,863)                   (15,077)                   (19,956)                   

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 25,108                   118,558                   31,314                    129,903                   

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (381)                      (32,478)                   (6)                           (30,423)                   

กาํไรสาํหรบังวด 24,727                   86,080                    31,308                    99,480                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด -                        -                         -                         -                         

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 24,727                   86,080                    31,308                    99,480                    

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด

    สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 24,727                   120,425                   31,308                    99,480                    

    สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม -                        (34,345)                   -                                                  -  

24,727                   86,080                    31,308                    99,480                    

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด

    สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 24,727                   120,425                   31,308                    99,480                    

    สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม -                        (34,345)                   -                         -                         

24,727                   86,080                    31,308                    99,480                    

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน

    กาํไร (บาทต่อหุน้) 20 0.0062                   0.0035                    0.0078                    0.0029                    

    จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 3,997,864,946         3,410,869,200           3,997,864,946           3,410,869,200           

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี� 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

ผลต่างจากการ

เปลี�ยนแปลง

ใบสาํคญั ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน สดัส่วนใน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

หุ้นทุนที�ออก แสดงสิทธิ ส่วนเกิน ส่วนตํ�า จากการ จากการ บริษทัย่อยและ สาํรองตาม ยงัไม่ได้ ผูถ้ือหุ้น ที�ไม่มี

หมายเหตุ และชาํระแล้ว ซื�อหุ้น มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น ลดทุน ตีราคาที�ดิน บริษทัย่อยทางอ้อม กฎหมาย จดัสรร ของบริษทั อาํนาจควบคมุ รวม

งบการเงินรวม

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)        

เพิ�มทุนระหวา่งงวด 486,155        -           -           (260,938)    -           -           -                      -                        -  225,217       -               225,217         

รายการกบัผูถ้ือหุ้น 486,155        -           -           (260,938)    -           -           -                      -           -                225,217       -               225,217         

กําไรสาํหรบังวด -               -           -           -           -           -           -                      -           120,425         120,425       (34,345)         86,080           

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -               -           -           -           -           -           -                      -           120,425         120,425       (34,345)         86,080           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2564 2,902,657      -           264,984     (825,077)    29,845      66,240      860,244                37,000      (2,256,211)      1,079,682     (1,510,021)     (430,339)        

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

ใบสาํคญัแสดงสทิธซิื�อหุน้ 19 -               60,492      -           -           -           -           -                      -           -                60,492         -               60,492           

รายการกบัผูถ้ือหุ้น -               60,492      -           -           -           -           -                      -           -                60,492         -               60,492           

กําไรสาํหรบังวด -               -           -           -           -           -           -                      -           24,727           24,727         -               24,727           

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -               -           -           -           -           -           -                      -           24,727           24,727         -               24,727           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2565 2,998,399      60,492      300,957     (825,172)    29,845      -           -                      37,000      (2,123,416)      478,105       -               478,105         

______________________________ กรรมการ

(                                                  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี� 6

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

ส่วนเกินทุน

หุ้นทุนที�ออก ใบสาํคญั ส่วนเกิน ส่วนตํ�า จากการ สาํรองตาม ยงัไม่ได้

หมายเหตุ และชาํระแล้ว แสดงสิทธิซื�อหุ้น มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น ลดทุน กฎหมาย จดัสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

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

เพิ�มทุนระหว่างงวด 486,155             -                    -                    (260,938)            -                    -                    -                    225,217             

รายการกบัผูถื้อหุ้น 486,155             -                    -                    (260,938)            -                    -                    -                    225,217             

กาํไรสาํหรบังวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    99,480               99,480               

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    99,480               99,480               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2564 2,902,657           -                    264,984             (825,077)            29,845               37,000               (2,295,969)          113,440             

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

ใบสาํคญัแสดงสทิธซิื�อหุน้ 19 -                    60,492               -                    -                    -                    -                    -                    60,492               

รายการกบัผูถื้อหุ้น -                    60,492               -                    -                    -                    -                    -                    60,492               

กาํไรสาํหรบังวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    31,308               31,308               

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    31,308               31,308               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2565 2,998,399           60,492               300,957             (825,172)            29,845               37,000               (2,138,099)          463,422             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนิระหว่างกาลนี� 7

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 25,108              118,558            31,314              129,903            

รายการปรบัปรงุเพื�อกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็น

    เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 24,467              34,650              24,234              29,587              

ค่าตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ -                  479                  -                  479                  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิ 3,519               3,771               3,761               3,442               

ขาดทุน (กําไร) จากการขายและการตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ (957)                 413                  (957)                 402                  

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ -                  (2,748)              -                  -                  

กลบัรายการดอ้ยค่าของสนิทรพัยแ์ละสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน -                  (106)                 -                  -                  

ขาดทุนจาก (กลบัรายการ) การดอ้ยค่าลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 6,184               (1,337)              6,184               7,558               

ขาดทุนจากค่าเผื�อสนิคา้เสื�อมคุณภาพ 1,834               2,665               2,133               2,348               

ประมาณการหนี�สนิผลประโยชน์พนกังาน 2,120               2,254               2,065               2,166               

เงนิปันผลรบั -                  -                  (7,000)              (10,000)             

ดอกเบี�ยรบั (974)                 (83)                  (695)                 (89)                  

ดอกเบี�ยจ่าย 15,596              30,384              15,077              19,477              

เงินสดสทุธิได้มาจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหนี�สินดาํเนินงาน 76,897              188,900            76,116              185,273            

   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

ลูกหนี�การคา้ - ลูกคา้ทั �วไป 55,916              (163,470)           49,551              (143,007)           

ลูกหนี�การคา้ - บุคคลและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง 342                  35                   129                  200                  

ลูกหนี�อื�น - บรษิทัย่อย -                  -                  -                  (3,213)              

ลูกหนี�อื�น - บุคคลและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง -                  -                  (51)                  -                  

สนิคา้คงเหลอื (32,755)             (101,870)           (37,895)             (110,035)           

ลูกหนี�ตามสญัญาเชา่ 2,655               1,399               2,057               1,399               

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 13,218              (38,795)             10,251              (35,998)             

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 197                  31                   -                  -                  

เงนิประกนัสญัญาเชา่ -                  1,116               -                  -                  

   หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�การคา้ - ผูค้า้ทั �วไป 5,689               51,764              15,681              52,471              

เจา้หนี�การคา้ - บรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง (3,367)              (1,394)              (4,413)              (5,726)              

เจา้หนี�อื�น - บุคคลและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง (7,197)              (17,942)             (7,184)              (18,973)             

รายไดร้อการรบัรูท้ี�มภีาระที�ตอ้งปฏบิตัแิละรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ (1,466)              9,407               (1,466)              9,407               

ค่านายหน้าคา้งจ่าย (4,983)              7,149               (4,597)              7,415               

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น (7,169)              12,872              (6,679)              3,282               

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น (6)                    17                   (6)                    16                   

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 97,971              (50,781)             91,494              (57,489)             

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี� 8

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

2565 2564 2565 2564

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (ต่อ)

จา่ยดอกเบี�ย (20,759)             (19,249)             (20,247)             (17,172)             

จา่ยภาษเีงนิได้ (7,033)              (28,221)             (5,730)              (27,912)             

จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (4,805)              (6)                    (4,674)              (6)                    

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 65,374              (98,257)             60,843              (102,579)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิลงทุนชั �วคราวลดลง -                  148                  -                  -                  

เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จาํกดัในการใชเ้พิ�มขึ�น (22,371)             (20,000)             (22,371)             (20,000)             

ซื�อสนิทรพัย์ (4,719)              (2,718)              (4,507)              (2,704)              

ซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                  (7,350)              -                  (7,350)              

รบัจากการขายอุปกรณ์ 2,821               4,198               2,821               2,053               

รบัดอกเบี�ย 974                  83                   695                  89                   

รบัเงนิปันผล -                  -                  -                  10,000              

เงนิรบัลว่งหน้าจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                  1,019               -                  1,019               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (23,295)             (24,620)             (23,362)             (16,893)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิเพิ�มขึ�น (ลดลง) (44,170)             32,370              (38,358)             40,151              

จา่ยชาํระหนี�สนิตามสญัญาเชา่ (4,696)              (6,285)              (4,696)              (5,455)              

จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง (10,000)             -                  (10,000)             (11,000)             

จา่ยชาํระหนี�สนิที�เกดิจากภาระคํ�าประกนั (21,227)             -                  (21,227)             (20,566)             

จา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (31,200)             (53,910)             (31,200)             (33,344)             

จา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั (8,482)              -                  (8,482)              -                  

จา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากผูถ้อืหุน้และบุคคลอื�น (25,428)             -                  (25,428)             -                  

รบัจากใบสาํคญัแสดงสทิธซิื�อหุน้ 60,492              -                  60,492              -                  

รบัจากการเพิ�มทุน -                  225,217            -                  225,217            

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (84,711)             197,392            (78,899)             195,003            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (42,632)             74,515              (41,418)             75,531              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 134,348            15,444              131,853            11,869              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นงวด 91,716              89,959              90,435              87,400              

รายการที�ไม่กระทบกระแสเงินสด

ลกูหนี�ตามสญัญาเชา่ 6,560               -                  6,560               -                  

จดัประเภทเป็นเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -                  322,833            -                  322,833            

หกักลบเงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จาํกดัในการใชก้บัหนี�สนิจากภาระคํ�าประกนั

เงนิกูย้มืของบรษิทัยอ่ย -                  (13,231)             -                  (13,231)             

เจา้หนี�ซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                  3,800               -                  3,800               

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี�สนิตามสญัญาเชา่เพิ�มขึ�น (ลดลง) จากการเปลี�ยนแปลงสญัญา 79                   (5,990)              79                   (5,934)              

โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย์ 6,049               6,027               6,049               6,027               

ลกูหนี�อื�นบรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง -                  -                  (7,000)              -                  

______________________________ กรรมการ

(                                           )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี� 9
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บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ 

สาํหรบังวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(เปรียบเทียบข้อมูลปี 2564) 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 

1.1 ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิ 

 

บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) จดทะเบยีนในประเทศไทย และหุน้ของบรษิทัไดร้บัการจดทะเบยีนใหท้าํ

การซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่อยู่ของบริษัทตัง้อยู่เลขที่ 432 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขนั  

เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร บรษิทัดําเนินธุรกจิหลกัเป็นตวัแทนจาํหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย ์

และมเีงนิลงทนุในบรษิทัย่อยซึง่ประกอบธุรกจิจาํหน่ายเครื่องมอืแพทย ์

 

1.2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทีเ่ริม่ตัง้แต่ปี 2562 ไดข้ยายวงกวา้ง

อย่างต่อเน่ืองทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่  

อย่างไรกต็าม สถานการณ์ดงักล่าวไม่ไดม้ผีลกระทบทางลบต่อธุรกจิของบรษิทั  
 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

 

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 

บรษิทัจดัทํางบการเงนิระหว่างกาลสาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ตามมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัที่ 34 เรื่อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และได้ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชทีี่

ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทัง้กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้ง บรษิัทได้นําเสนองบการเงนิเหล่าน้ีในสกุลเงนิบาทโดยไม่ได้รวมขอ้มูลทัง้หมดใน 

งบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย ผูใ้ชง้บการเงนิจงึควรใชง้บการเงนิระหว่างกาลน้ีควบคู่

กบังบการเงนิฉบบัเตม็สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

งบการเงนิระหว่างกาลฉบบัน้ีถูกจดัทาํขึน้เป็นทางการดว้ยภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบัน้ีเป็นภาษาอื่นตอ้ง

ใหส้อดคลอ้งกบังบการเงนิทีจ่ดัทาํขึน้เป็นภาษาไทย 

 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั เมื่อวนัที ่15 สงิหาคม 2565 

 

2.2  เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิรวม 

 

งบการเงนิรวมระหว่างกาลน้ีไดถู้กจดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั อ ีฟอร์ แอล เอม จํากดั (มหาชน) และ

บรษิทัย่อย โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบังบการเงนิรวมสําหรบัสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยไม่มกีาร

เปลีย่นแปลงโครงสรา้งของในบรษิทัย่อยในระหว่างงวด 



________________________ กรรมการ                                                                                                    11 

(                                     ) 

 

3. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีถูกจัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับที่ใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินของ 

กลุ่มบรษิัทสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ 

การตีความมาตรฐาน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วมาถือปฏิบัติตัง้แต่งวดบัญชีเริ่มวนัที่  

1 มกราคม 2565 ดงัน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง-ระยะที่ 2 (การปรบัปรุงระยะที่ 2)  

โดยการปรบัปรุงระยะที ่2 น้ีจดัการปัญหาทีอ่าจกระทบกบัรายงานทางการเงนิระหว่างการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง  

ซึง่รวมถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสดตามสญัญา หรอืความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะ

เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงไปใช้อตัราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นแทน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่

เกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษิทั มดีงัน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ช่ือมาตรฐาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า 

 

การถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชทีีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระสําคญัต่องบการเงนิ 

ของบรษิทั 
 

4. การประมาณการและการใช้ดลุยพินิจ 

 

ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และกําหนดขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการ

รบัรู้ และการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ หน้ีสนิ รายได้ และค่าใชจ้่าย ผลที่เกิดขึ้นจรงิอาจจะแตกต่างจากการใชดุ้ลยพนิิจ 

การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัทาํโดยฝ่ายบรหิาร  

 

การใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และการกําหนดขอ้สมมตฐิาน ทีนํ่ามาใชใ้นงบการเงนิระหว่างกาล รวมถงึแหล่งขอ้มูล

สําคัญของการประมาณการ  ถือตามหลักเกณฑ์ที่ใช้เช่นเดียวกับการจัดทํางบการเงินประจําปีสิ้นสุดวันที ่

31 ธนัวาคม 2564 

 

5. รายการกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

บรษิัทมรีายการบญัชทีีส่ําคญัเกิดขึ้นกบับุคคลและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนับางส่วน บรษิัทเหล่าน้ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยการม ี

ผู้ถือหุ้น และหรือกรรมการร่วมกัน ดงันัน้ งบการเงินน้ีจงึแสดงรวมถึงผลของรายการเหล่าน้ีตามมูลฐานที่พจิารณา

ร่วมกนัระหว่างบรษิัทกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ซึ่งมูลฐานที่ใช้บางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใชส้ําหรบั

รายการทีเ่กดิขึน้กบับุคคลหรอืบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 
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รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่  

30 มถิุนายน 2565 และ 2564 มดีงัน้ี 

 
  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

 นโยบายการกําหนดราคา 2565 2564 2565 2564 

      

รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัย่อย ตน้ทุนบวกกําไรสว่นเพิม่ - - 215 84 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตน้ทุนบวกกําไรสว่นเพิม่ 147 151 147 151 

กรรมการ ตน้ทุนบวกกําไรสว่นเพิม่ - 96 - - 

รวม  147 247 362 235 

      

รายไดค้่าบรกิาร      

     บรษิทัย่อย ราคาตลาด - - 666 171 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 60 - 60 - 

รวม  60 - 726 171 

      

รายไดเ้งนิปันผล      

บรษิทัย่อย ตามทีป่ระกาศจ่าย - - 7,000 10,000 

      

ซื้อสนิคา้      

บรษิทัย่อย ตน้ทุนบวกกําไรสว่นเพิม่ - - 1,163 2,939 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตน้ทุนบวกกําไรสว่นเพิม่ 446 1,998 446 1,951 

รวม  446 1,998 1,609 4,890 

      

ตน้ทุนอื่น      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตามทีต่กลงกนั 1,189 1,922 1,149 1,827 

      

ดอกเบีย้จ่าย      

บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี - - - 47 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง รอ้ยละ 12.00 ต่อปี - 299 - - 

กรรมการ รอ้ยละ 6.00 ต่อปี 224 486 224 486 

กรรมการบรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 6.25 ต่อปี - 33 - - 

รวม  224 818 224 533 

      

ค่าใชจ่้ายอื่น      

บรษิทัย่อย ราคาตามทีต่กลงกนั - - - 21 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตามทีต่กลงกนั 479 715 479 715 

บรษิทัย่อยทางออ้ม ราคาตลาด - - - 25 

รวม  479 715 479 761 
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  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

 นโยบายการกําหนดราคา 2565 2564 2565 2564 

      

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 3,776 3,773 2,193 2,191 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 275 267 275 267 

รวม  4,051 4,040 2,468 2,458 

 
  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

 นโยบายการกําหนดราคา 2565 2564 2565 2564 

      

รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัย่อย ตน้ทุนบวกกําไรสว่นเพิม่ - - 318 180 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตน้ทุนบวกกําไรสว่นเพิม่ 285 292 285 292 

กรรมการ ตน้ทุนบวกกําไรสว่นเพิม่ - 311 - - 

รวม  285 603 603 472 

      

รายไดค้่าบรกิาร      

     บรษิทัย่อย ราคาตลาด - - 1,313 351 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 120 - 120 - 

รวม  120 - 1,433 351 

      

รายไดเ้งนิปันผล      

บรษิทัย่อย ตามทีป่ระกาศจ่าย - - 7,000 10,000 

      

ซื้อสนิคา้      

บรษิทัย่อย ตน้ทุนบวกกําไรสว่นเพิม่ - - 1,700 4,528 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตน้ทุนบวกกําไรสว่นเพิม่ 1,889 5,152 1,889 5,105 

รวม  1,889 5,152 3,589 9,633 

      

ตน้ทุนอื่น      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตามทีต่กลงกนั 2,428 4,040 2,346 3,886 

      

ดอกเบีย้จ่าย      

บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี - - - 166 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง รอ้ยละ 12.00 ต่อปี - 595 - - 

กรรมการ รอ้ยละ 6.00 ต่อปี 484 967 484 967 

กรรมการบรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 6.25 ต่อปี - 66 - - 

รวม  484 1,628 484 1,133 
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  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

 นโยบายการกําหนดราคา 2565 2564 2565 2564 

      

ค่าใชจ่้ายอื่น      

บรษิทัย่อย ราคาตามทีต่กลงกนั - - - 28 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตามทีต่กลงกนั 858 1,250 858 1,250 

บรษิทัย่อยทางออ้ม ราคาตลาด - - - 61 

รวม  858 1,250 858 1,339 

      

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 7,561 7,540 4,395 4,375 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 550 534 550 534 

รวม  8,111 8,074 4,945 4,909 

 

ยอดคงเหลอืกบับุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนัที่มสีาระสําคญั ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2565 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  

มดีงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  30 มถิุนายน

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

30 มถิุนายน

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

      
ลูกหน้ีการคา้ – บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัย่อย  - - 230 17 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  121 463 121 463 

รวม  121 463 351 480 

      

ลูกหน้ีอื่น – บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัย่อย  - - 7,091 40 
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  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  30 มถิุนายน

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

30 มถิุนายน

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

เจา้หน้ีการคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัย่อย  - - 139 1,185 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  58,241 61,608 58,241 61,608 

รวม  58,241 61,608 58,380 62,793 

      

เจา้หน้ีอื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  47,173 54,370 47,144 54,328 

      

เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย      

- บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      

กรรมการ  15,404 31,767 15,404 31,767 

 

ในระหว่างงวดสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 และสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 รายการเคลื่อนไหวของ 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (ไม่รวมดอกเบีย้) มดีงัน้ี 
 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  30 มถิุนายน

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

30 มถิุนายน

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

      

ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้งวด   25,000 47,907 25,000 46,000 

หกั    จ่ายชาํระ  (10,000) (10,780) (10,000) (21,000) 

หกั ลดลงจากการจาํหน่ายบรษิทัย่อย  - (12,127) - - 

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

 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวข้องดงักล่าวอยู่ในรูปแบบตัว๋สญัญาใช้เงิน โดยมอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ  

6.00 ต่อปี และมกํีาหนดชาํระคนืเมื่อทวงถาม โดยไม่มหีลกัประกนั 
 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  30 มถิุนายน

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

30 มถิุนายน

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง      

ญาตกิรรมการ  72,277 80,759 72,277 80,759 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-0.25 ต่อปี โดยไม่มหีลกัประกนั 
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  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  30 มถิุนายน

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

30 มถิุนายน

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - ผูบ้รหิารสาํคญั     

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  3,368 2,818 3,368 2,818 

 

6. ลูกหน้ีการค้า  

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 แยกตามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 มถิุนายน

2565  

31 ธนัวาคม 

2564  

30 มถิุนายน

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

        
ยงัไมค่รบกําหนดชาํระ 182,845  174,392  174,988      163,745 

เกนิกําหนดชาํระ                                 

น้อยกว่า 3 เดอืน 150,992  200,688  145,732  193,579 

3 - 6 เดอืน 40,480  31,712  39,343  28,416 

6 - 12 เดอืน 16,004  38,438  15,266  38,154 

มากกว่า 12 เดอืน 6,043  7,048  6,004  6,989 

รวม 396,364  452,278  381,333  430,883 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (739)  (402)  (739)  (402) 

สุทธ ิ 395,625  451,876  380,594  430,481 

 

7. สินค้าคงเหลือ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 มถิุนายน

2565  

31 ธนัวาคม 

2564  

30 มถิุนายน

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

  
 

 
 

 
 

 

สนิคา้ระหว่างทาง 3,743  5,009  3,743  4,815 

สนิคา้ผลติภณัฑเ์พื่อขาย        

เครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 571,005  548,176  476,553  449,938 

ผลติภณัฑเ์สรมิความงาม 2,288  3,705  1  258 

รวม 577,036  556,890  480,297  455,011 

หกั ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพ (40,152)  (38,318)  (27,680)  (25,547) 

สุทธ ิ 536,884  518,572  452,617  429,464 
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8. สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 มถิุนายน

2565  

31 ธนัวาคม 

2564  

30 มถิุนายน

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

        

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 15,036  27,454  13,231  23,346 

ภาษเีงนิไดร้อขอคนื 26,355  26,355  26,355  26,355 

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่า่ย 19,450  13,720  19,450  13,720 

อื่นๆ 1,265  2,066  430  566 

รวม 62,106  69,595  59,466  63,987 

 

9. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
     (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 ทุนชําระแลว้ สดัส่วนรอ้ยละการลงทุน วธิรีาคาทุน เงนิปันผลรบั 

 30 ม.ิย. 

2565 

31 ธ.ค.  

2564 

30 ม.ิย. 

2565 

31 ธ.ค.  

2564 

30 ม.ิย. 

2565 

31 ธ.ค.  

2564 

30 ม.ิย. 

2565 

31 ธ.ค.  

2564 

         

 บรษิทั สเปซเมด จํากดั 50,000 50,000 100.00 100.00 59,391 59,391 7,000 10,000 

 

เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2565 บรษิทั สเปซเมด จํากดั จ่ายเงนิปันผลจากกําไรจากการดําเนินงานสําหรบัปี 2564 ใหแ้ก่

บรษิทั จาํนวนรวม 7 ลา้นบาท ในอตัรา 14 บาทต่อหุน้ 

 

10. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  

 

ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2565 มรีายการเปลี่ยนแปลงของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ อย่างย่อ

ดงัต่อไปน้ี  

 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2565 322,268       321,157 

ซื้อสนิทรพัยเ์พิม่ 4,719  4,507 

มลูค่าสุทธติามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีข่ายและตดัจาํหน่าย (1,864)  (1,864) 

โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย ์ 6,049  6,049 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบังวด (16,257)  (16,024) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 314,915  313,825 
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11. สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีรายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้อย่างย่อ 

ดงัต่อไปน้ี  

 

              (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะของบรษิทั 
   

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2565  38,952 

เพิม่จากการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า  79 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบังวด  (3,877) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565  35,154 

 

12. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565 มรีายการเปลี่ยนแปลงของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอย่างย่อ

ดงัต่อไปน้ี  

 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะของบรษิทั 
   

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2565  17,974 

ค่าตดัจาํหน่ายระหว่างงวด  (4,333) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565  13,641 

 

13. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

             (หน่วย : พนับาท) 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 อตัราดอกเบีย้ 

รอ้ยละตอ่ปี 

 

 

30 มถิุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564  

30 มถิุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

          

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 1.375 – 5.87  17,355  -  9,954  - 

หน้ีสนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีที 2.00 – 7.00  38,623  100,432  14,924  63,225 

     รวม   55,978  100,432  24,878  63,225 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 มดีงัน้ี 

 
 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 100,432  63,225 

บวก  กูเ้พิม่ 121,197  84,514 

หกั จ่ายชาํระ (165,367)  (122,872) 

ปรบัปรุงอตัราแลกเปลีย่นสาํหรบัหน้ีสนิทรสัตร์ซีทีส ์ (284)  11 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 55,978  24,878 
 

14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอ่ืน 

 

เมื่อวนัที ่22 กนัยายน 2564 บรษิทัไดกู้ย้มืเงนิจากผูถ้อืหุน้รายหน่ึง และจากบุคคลอื่นเป็นจาํนวนเงนิรวม 251 ลา้นบาท 

เพื่อนําเงนิไปชําระหน้ีกบัสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงก่อนครบกําหนด เพื่อลดภาระดอกเบี้ย โดยมกํีาหนดการผ่อนจ่าย

ชาํระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยเป็น 84 งวดรายเดอืน งวดละ 2.99 ล้านบาท และชําระเงนิต้นพรอ้มดอกเบี้ยส่วนที่เหลอื 

ทัง้จาํนวนงวดสุดทา้ย ภายในวนัที ่25 กนัยายน 2571 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 เงนิกูย้มืดงักล่าวจาํแนกดงัน้ี 

 

           (หน่วย : พนับาท) 

   งบการเงนิรวมและงบการเงนิ 

เฉพาะของบรษิทั 

 อตัราดอกเบีย้ 

รอ้ยละตอ่ปี 

 

 

30 มถิุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม  

2564 
      

เงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้ MLR - 0.25  144,572  161,524 

เงนิกูย้มืจากบุคคลอื่น MLR - 0.25   72,286  80,762 

     รวม   216,858  242,286 

หกั ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (35,856)  (35,856) 

     สุทธ ิ   181,002  206,430 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากผูถ้อืหุน้และบุคคลอื่น เป็นการทาํสญัญาเงนิกูท้ีไ่ม่มหีลกัประกนั 

  



________________________ กรรมการ                                                                                                    20 

(                                     ) 

 

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวเป็นเงนิกู้ยมืทีม่หีลกัประกนัซึ่งบรษิทัไดร้บัจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่ง และหน้ีสนิจาก

ภาระคํ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัอื่นทีบ่รษิทัตอ้งจ่ายคนื โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
  (หน่วย : พนับาท) 

  30 มถิุนายน 2565 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิ 

เฉพาะของบรษิทั 

  

อตัราดอกเบีย้

รอ้ยละตอ่ปี 

 

 

เงนิกู ้

ค่าธรรมเนียม 

ทางการเงนิ 

รอตดับญัช ี

 

 

สุทธ ิ

     

เงนิกูย้มืระยะยาว     

วงเงนิ 1,400 ลา้นบาท  MLR-1 131,673 - 131,673 

     

หนี้สนิจากภาระคํ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัอื่น     

วงเงนิ 105 ลา้นบาท  15 49,349 (1,130) 48,219 

วงเงนิ 150 ลา้นบาท 5 60,416 (213) 60,203 

รวม  241,438 (1,343) 240,095 

หกั ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี  (99,508) 520 (98,988) 

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธ ิ  141,930 (823) 141,107 

     

  (หน่วย : พนับาท) 

  31 ธนัวาคม 2564 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิ 

เฉพาะของบรษิทั 

  

อตัราดอกเบีย้

รอ้ยละตอ่ปี 

 

 

เงนิกู ้

ค่าธรรมเนียม 

ทางการเงนิ 

รอตดับญัช ี

 

 

สุทธ ิ

     

เงนิกูย้มืระยะยาว     

วงเงนิ 1,400 ลา้นบาท  MLR-1 162,873 - 162,873 

     

หนี้สนิจากภาระคํ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัย่อย     

วงเงนิ 105 ลา้นบาท  15 55,586 (1,349) 54,237 

วงเงนิ 150 ลา้นบาท 5 69,817 (254) 69,563 

รวม  288,276 (1,603) 286,673 

หกั ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี  (95,756) 518 (95,238) 

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

 

 หน้ีสนิจากการคํ้าประกนัเงนิกู้ยมืของบรษิทัอื่น ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 เป็นการคํ้าประกนัเงนิกู้ยมืของบรษิัทอื่น 

ซึง่เคยเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัมาก่อน 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 มดีงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะของบรษิทั 
   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2565  286,673 

บวก ดอกเบีย้ค่างจ่าย  5,849 

หกั   จ่ายชาํระ  (52,427) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565  240,095 

 

ภายใต้สญัญาเงนิกู้ บรษิทัต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิบางประการตามทีร่ะบุในสญัญา เช่น การดํารงอตัราส่วน

หน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี เป็นตน้ 

 

หน้ีสนิจากภาระคํ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัอื่น  

 

เมื่อวนัที่ 30 มถิุนายน 2564 บรษิทัทําบนัทกึขอ้ตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหน้ีกบับรษิัทหลกัทรพัย์จดัการ

กองทุนแห่งหน่ึง เพื่อขยายระยะเวลาชําระหน้ี โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 บรษิัทมภีาระเงนิต้นจํานวน 139.6  

ล้านบาท โดยตกลงผ่อนจ่ายชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 43 งวด งวดที่ 1 - 10 จ่ายชําระงวดละ 3.4  

ล้านบาท งวดที ่11 - 22 จ่ายชําระงวดละ 3.8 ล้านบาท งวดที ่23 - 42 จ่ายชําระงวดละ 4.2 ล้านบาท และชําระเงนิตน้

พรอ้มดอกเบีย้ส่วนทีเ่หลอืทัง้จาํนวนงวดสุดทา้ย ภายใน วนัที ่31 มกราคม 2568 

 

16. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 มถิุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม  

2564  

30 มถิุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม  

2564 

        

เจา้หน้ีอื่น 11,400  19,221  9,565  16,701 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 676  847  482  782 

โบนัสคา้งจ่าย 25,552  25,552  22,177  22,177 

ค่ารางวลัการขายคา้งจ่าย 15,931  15,920  15,931  15,920 

อื่นๆ 9,397  8,681  8,593  7,943 

รวม 62,956  70,221  56,748  63,523 
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17. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานมกีารเปลีย่นแปลงดงัน้ี 
 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 20,751  19,990 

 ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 2,120  2,065 

 ตน้ทุนทางการเงนิ 198  192 

 จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างงวด (4,805)  (4,674) 

 รวม 18,264  17,573 

 หกั ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายใน 1 ปี (135)  (135) 

 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 18,129  17,438 

 

18. ทุนเรือนหุ้น 

 

รายการเคลื่อนไหวของทุนจดทะเบยีนและทุนทีช่าํระแลว้สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 มดีงัน้ี 

 

ทุนจดทะเบยีน 

 จํานวนหุน้  

(พนัหุน้)  

 มลูค่าหุน้ละ 

(บาท)   พนับาท  

    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 39,978,650 0.075 2,998,399 

เพิม่ทุน  11,993,595 0.075 899,519 

  ทุนจดทะเบยีนก่อนการรวมหุน้และการเปลีย่นแปลง 

   มลูค่าทีต่ราไว ้ 51,972,245 
 

0.075 3,897,918 

    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 

(หลงัการรวมหุน้และการเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไว)้ 5,197,224 
 

0.75 3,897,918 

 
 

ทุนชําระแลว้ 

จํานวนหุน้  

(พนัหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ 

(บาท) พนับาท 

ส่วนเกนิ (ตํ่า)  

มลูค่าหุน้ (พนับาท) 

     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 39,978,650 0.075 2,998,399 (524,215) 

เพิม่ทุน - 0.075 - - 

ทุนทีช่ําระแลว้ก่อนการรวมหุน้และ 

      การเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไว ้ 39,978,650 

 

 2,998,399 

 

(524,215) 

     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 

(หลงัการรวมหุน้และการเปลีย่นแปลง 

มลูค่าทีต่ราไว)้ 3,997,865 

 

 

0.75 2,998,399 (524,215) 
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ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 เมื่อวนัที ่8 เมษายน 2565 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตั ิดงัน้ี 

 

- เพิ่มทุ นจดทะ เบียนของบริษัทจํ านวน 899,519,617.28 บาท จาก เดิม  2,998,398,708.98 บาท เ ป็น

3,897,918,326.26 บาท โดยการออกหุน้สามญัจาํนวน 11,993,594,897 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.075 บาท เพื่อ

แบ่งการจดัสรรดงัน้ี 
 

1) จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน 47 หุน้เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไว้

โดยการรวมหุน้เพื่อมใิหเ้กดิเศษหุน้ภายหลงัการรวมหุน้และ 

 

2) เพื่อรองรบัการใช้สทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 จํานวนไม่เกิน 799,572,990 หุ้นและรองรบัการใช้

สทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W6 จํานวนไม่เกิน 399,786,495 หุ้นรวมทัง้หมดจํานวน 1,199,359,485 

หุน้ (ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวจ้ากเดมิหุน้ละ 0.075 เป็น 0.75 บาท) 

 

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบรษิทัโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว ้(รวมพาร์) จากเดมิมูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 

0.075 บาท เป็นหุน้ละ 0.75 บาท 

 

เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2565 บรษิทัได้รบัชําระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนที่จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั ในราคาเสนอขาย 

หุน้ละ 0.12 บาท จาํนวน 47 หุน้ คดิเป็นมลูค่า 5.64 บาท และดาํเนินการจดทะเบยีนทุนชาํระแลว้  

 

เมื่อวนัที ่12 เมษายน 2565 บรษิทัจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้ของบรษิทั โดยการรวมมลูค่าทีต่ราไว ้

(รวมหุ้นในอตัรา 10 หุ้นเดมิ ต่อ 1 หุ้นใหม่) จากเดมิมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท ปัจจุบนั 

ทุนจดทะเบยีนมจีาํนวน 3,897,918,326.25 บาท คดิเป็นจาํนวนหุน้สามญัจาํนวน 5,197,224,435 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.75 บาท 

 

19. ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

ในระหว่างงวด บรษิัทออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) และ  

รุ่นที ่6 (EFORL-W6) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

 EFORL-W5  EFORL-W6 

    

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อก ไม่เกนิ 799,572,990 หน่วย  ไม่เกนิ 399,786,495 หน่วย 

วธิกีารเสนอขาย เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตาม

สดัส่วนการถอืหุน้ ในอตัราส่วน  

5 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีใ่ช้

สทิธจิองซื้อใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

EFORL-W5 ในอตัราส่วน 2 

หน่วย EFORL-5 ต่อ 1 ใบสาํคญั

แสดงสทิธ ิEFORL-W6 

เสนอขายถงึวนัที ่ 25 พฤษภาคม 2565  - 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0.40 บาท  หน่วยละ 0.00 บาท 

วนัทีอ่อกและเสนอขาย 31 พฤษภาคม 2565  31 พฤษภาคม 2565 

อายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 1 ปี (หมดอายุปี 2566)  3 ปี (หมดอายุปี 2568) 

ราคาการใชส้ทิธ ิ หุน้ละ 1.00 บาท  หุน้ละ 2.50 บาท 

วนัทีเ่ริม่ใชส้ทิธคิรัง้แรก 30 มถิุนายน 2565  30 พฤศจกิายน 2565 
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ในระหว่างงวด บรษิทัไดร้บัชําระเงนิสําหรบัการขายใบสําคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W5 ทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญั

เดมิ จาํนวน 3,575 ราย คดิเป็นจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธริวม 151,229,857 หน่วย เป็นเงนิ 60.49 ลา้นบาท 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือ 

151,229,827 หน่วย และ 75,614,910 หน่วย ตามลําดบั 

 

20. กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน คาํนวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) ดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ออกจําหน่าย

และชาํระแลว้ในระหว่างปี  

 

ในระหว่างปี 2565 บรษิทัไดป้รบัเพิม่มลูค่าหุน้จากเดมิหุน้ละ 0.075 บาท เป็นหุน้ละ 0.75 บาท กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน

ของงวดก่อนจงึไดถู้กคํานวณขึ้นใหม่ โดยถอืเสมอืนว่าการปรบัเพิม่มูลค่าหุน้ได้เกิดขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ต้นของงวดแรกที่

เสนอรายงาน 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั   

 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

 2565  2564  2565  2564 
        

กาํไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน        

กําไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืของบรษิทั 9,462  84,613  17,108  75,308 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก (พนัหุน้) 3,997,865  3,570,819  3,997,865  3,570,819 

กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.0024  0.0024  0.0043  0.0021 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั   

 สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

 2565  2564  2565  2564 
        

กาํไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน        

กําไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืของบรษิทั 24,727  120,425  31,308  99,480 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก (พนัหุน้) 3,997,865  3,410,869  3,997,865  3,410,869 

กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.0062  0.0035  0.0078  0.0029 

 

เน่ืองจากราคาหุน้สามญัถวัเฉลี่ยในระหว่างงวดตํ่ากว่าราคาใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั บรษิทัจงึ

ไม่ไดร้วมกําไร (ขาดทุน) ปรบัลด ในงบกําไรขาดทุน 
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21. ส่วนงานดาํเนินงาน  

 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมส่ีวนงานทีร่ายงาน 2 ส่วนงานหลกัคอื (1) ส่วนงานธุรกจิตวัแทนจําหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์

ทางการแพทย์ (2) ธุรกจิบรกิารดา้นความงาม และดําเนินธุรกจิในส่วนงานทางภูมศิาสตร์หลกัในประเทศไทย บรษิทั

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละกําไรขัน้ตน้ของแต่ละส่วนงาน และประเมนิกําไรหรอื

ขาดทุนจากการดําเนินงานของทัง้กลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัที่ใช้ในการวดักําไรหรอืขาดทุนจากการดําเนินงานใน        

งบการเงนิ ขอ้มูลรายไดแ้ละกําไรขัน้ตน้ตามส่วนงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุด

วนัที ่30 มถิุนายน 2565 และ 2564 มดีงัต่อไปน้ี 

 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 

 ตวัแทนจําหน่ายเครื่องมอืและ

อุปกรณ์ทางการแพทย ์

บรกิารดา้น 

ความงาม 

ตดัรายการ 

ระหว่างกนั 

 

รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

         

รายไดจ้ากการขายและบรกิารจาก         

ลูกคา้ภายนอก 391,949 

 

599,613 - 

 

880 - 

 

- 391,949 

 

600,493 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร       

ระหว่างส่วนงาน 

 

1,379 

 

3,022 

 

- 

 

294 

 

(1,379) 

 

(3,316) 

 

- 

 

- 

รวมรายได้ 393,328 602,635 - 1,174 (1,379) (3,316) 391,949 600,493 

         

ประเภทของการรบัรูร้ายได:้         

ณ ช่วงเวลาหนึ่ง 384,572 594,664 - 1,056 (1,379) (3,316) 383,193 592,404 

ตลอดช่วงระยะเวลา 8,756 7,971 - 118 - - 8,756 8,089 

         

กําไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ตามส่วนงาน 121,834 220,466 - (378)    - 117 121,834 220,205 

รายไดด้อกเบี้ยรบั       912 8 

ตน้ทุนทางการเงนิ       (7,590) (15,879) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย       (11,990) (16,413) 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 16,530 104,658 - (25,308) (7,000) 29,948 9,530 109,298 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 

 ตวัแทนจําหน่ายเครื่องมอืและ

อุปกรณ์ทางการแพทย ์

บรกิารดา้น 

ความงาม 

ตดัรายการ 

ระหว่างกนั 

 

รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

         

รายไดจ้ากการขายและบรกิารจาก         

ลูกคา้ภายนอก 

 

733,370 

 

1,014,666 

 

- 

 

3,802 - 

 

- 

 

733,370 

 

1,018,468 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร       

ระหว่างส่วนงาน 

 

2,019 

 

4,714 

 

- 

 

332 

 

(2,019) 

 

(5,046) 

 

- 

 

- 

รวมรายได้ 735,389 1,019,380 - 4,134 (2,019) (5,046) 733,370 1,018,468 

         

ประเภทของการรบัรูร้ายได:้         

ณ ช่วงเวลาหนึ่ง 718,737 1,002,212 - 2,989 (2,019) (5,046) 716,718 1,000,155 

ตลอดช่วงระยะเวลา 16,652 17,168 - 1,145 - - 16,652 18,313 

         

กําไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ตามส่วนงาน 241,910 365,430 - 1,407 - 272 241,910 367,109 

รายไดด้อกเบี้ยรบั       974 83 

ตน้ทุนทางการเงนิ       (15,596) (30,863) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย       (24,467) (34,650) 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 32,213 139,994 - (38,533) (7,105) 17,097 25,108 118,558 

         

สนิทรพัยร์วม 1,666,302 1,790,558 - 224,637 (67,001) (118,116) 1,599,301 1,897,079 

หนี้สนิรวม 1,128,699 1,603,783 - 1,034,167 (7,503) (310,532) 1,121,196 2,327,418 

 

ในปี 2565 กลุ่มบรษิทัไม่มส่ีวนงานดําเนินงานจากธุรกจิบรกิารดา้นความงาม เน่ืองจากบรษิทัไดข้ายเงนิลงทุนในกลุ่ม

บรษิทัย่อยทีใ่หบ้รกิารดา้นความงามตัง้แต่ปี 2564 

 

การปันส่วนราคาให้กบัภาระทีต่้องปฏบิตัติามสญัญา (ทีย่งัไม่เสรจ็สิน้หรอืเสรจ็สิน้แล้วบางส่วน) สําหรบังวดหกเดอืน

สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 มดีงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

รายไดร้อการรบัรูท้ีม่ภีาระตอ้งปฏบิตัติาม   

    ภายใน 1 ปี  11,928 

    ภายใน 2-3 ปี  8,405 

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้  3,089 

รวม  23,422 

 

ภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญาเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารบํารุงรกัษาเครื่องมอืแพทยซ์ึง่มขีอ้ผกูพนั 3 ปี 
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22. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนั ดงัต่อไปน้ี 

 

22.1 ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเช่าและบรกิารทีจ่ะตอ้งชาํระ ดงัน้ี 

 

   (หน่วย : พนับาท)  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    

ภายใน 1 ปี 4,961  2,764 

เกนิกว่า 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 5 ปี 3,285  164 

     รวม 8,246  2,928 

 

22.2 บรษิัทไดท้ําสญัญาว่าจา้งทีป่รกึษาในการตดิต่อประสานงานกบัสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันการเงิน รวมถึงฝ่ายบริหารในงานบัญชีและการเงิน โดยมี

ค่าตอบแทนจาํนวน 1.04 ลา้นบาท 

 

22.3 บรษิทัและบรษิัทย่อยมภีาระผูกพนัจากการที่ธนาคารออกหนังสอืคํ้าประกนัในนามของบรษิัทและบรษิทัย่อย  

ซึง่เกีย่วเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิุรกจิจาํนวน 157.60 ลา้นบาท และ 7.36 ลา้นบาท 

ตามลําดบั 

 

22.4 บรษิทัและบรษิัทย่อยตกลงทําสญัญาตวัแทนจําหน่ายเครื่องมอืแพทย์กบับรษิัทในต่างประเทศ 20 แห่ง และ  

8 แห่ง ตามลําดบั โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายเครื่องมอืแพทยใ์นประเทศไทย 

สญัญามผีลตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา และจะสิน้สุดเมื่อถูกบอกเลกิโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 

22.5 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อสินค้าจํานวน 54.37 ล้านบาท และ 19.46 ล้านบาท 

ตามลําดบั 

 

22.6 บรษิทัและบรษิัทย่อยมภีาระผูกพนัเกี่ยวกบัการส่งมอบสนิคา้ใหก้บัลูกคา้จํานวน 230.70 ล้านบาท และ 1.92 

ลา้นบาท ตามลําดบั 
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22.7 บรษิทัและบรษิทัย่อยมวีงเงนิสนิเชื่อและหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 ดงัน้ี 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

 
 

งบการเงนิรวม  

 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 
 

    

วงเงินสินเช่ือ     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 20,000 17,355 2,645 

เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที  บาท 443,600 38,623 404,977 

   
  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 

     

วงเงินสินเช่ือ     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 10,000 9,954 46 

เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที  บาท 323,600 14,924 308,676 

 

23. คดีฟ้องร้อง 

 

บรษิทั มคีดคีวามทีค่า้งอยู ่ดงัน้ี 

 

คดคีวามเกีย่วกบัการซื้อขายหุน้ 

 

เมื่อวนัที ่17 กนัยายน 2560 บรษิทัถูกฟ้องรอ้งเป็นจาํเลยร่วมกบัผูอ้ื่นอกี 5 ราย โดยโจทก์ขอใหศ้าลมคีําสัง่ใหก้ารซื้อ

ขายหุน้เป็นโมฆะและขอใหบ้รษิทัชาํระเงนิคนืพรอ้มดอกเบีย้ถงึวนัฟ้องเป็นเงนิจาํนวน 275 ลา้นบาท และชาํระดอกเบี้ย

อัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี ของเงินต้นจํานวน 242 ล้านบาท ให้แก่โจทก์ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ศาลชัน้ต้น 

มีคําพิพากษาให้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาของศาลชัน้ต้น 

จงึดาํเนินการยื่นคาํรอ้งคดัคา้นต่อศาลอุทธรณ์ 

 

เมื่อวนัที่ 12 มถิุนายน 2563 ศาลอุทธรณ์มคีําพพิากษายนืตามศาลชัน้ต้น ซึ่งบรษิัทไม่เห็นด้วยกบัคําพพิากษาของ 

ศาลอุทธรณ์ จงึไดย้ื่นฎกีาคดัคา้นคาํพพิากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวนัที ่16 พฤศจกิายน 2563 เน่ืองจากผูบ้รหิารของบรษิทั

เชื่อมัน่ว่าการซื้อขายหุน้ดงักล่าว ไม่มกีารกระทาํใดเป็นการกระทาํทีไ่ม่สุจรติหรอืไม่ถูกตอ้ง อกีทัง้มหีลกัฐานทีช่ดัเจนใน

การต่อสู้คดี ดงันัน้บริษัทจงึไม่ได้บนัทกึหน้ีสนิที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีดงักล่าวในงบการเงนิ ปัจจุบนัคดดีงักล่าวอยู่

ระหว่างการพจิารณาของศาลฎกีา  

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 บรษิทัมเีงนิฝากธนาคารทีถู่กอายดัจากคดดีงักล่าวจาํนวน 94.39 ล้านบาท ซึ่งจํานวนเงนิ

ดงักล่าวแสดงอยู่ภายใต้เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัการใช ้อย่างไรกต็าม บรษิทัยื่นคดัคา้นการบงัคบัคดขีองโจทก์และ

ดําเนินคดีกับโจทก์ทัง้ทางแพ่งและอาญา เน่ืองจากการกระทําของโจทก์เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตและไม่ชอบด้วย

กฎหมาย 
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คดคีวามเกีย่วกบัเรื่องการซื้อขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งและการจาํนอง 

 

เมื่อวนัที ่5 มนีาคม 2565 บรษิทั พรอ้มดว้ยบุคคลอื่นอกี 3 ราย ถูกโจทกฟ้์องเป็นคดแีพ่งใหศ้าลมคีาํสัง่เพกิถอนการจด

ทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของบรษิทั ตามสญัญาซื้อขายทีด่นิ ฉบบัวนัที ่31 มนีาคม 2563 และ

ขอใหเ้พกิถอนการจาํนองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง กบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง ซึง่โจทกร์ายน้ีไดย้ื่นเรื่องเดยีวกนัน้ี

ต่อศาลลม้ละลายกลางเพื่อคดัคา้นกรณี บรษิทั วุฒศิกัดิ ์คลนิิกอนิเตอร ์กรุ๊ป จาํกดั ยื่นขอฟ้ืนฟูกจิการ แต่ศาลลม้ละลาย

กลางไม่ไดย้กประเดน็เรื่องน้ีมาพจิารณาอย่างใด  

 

บรษิทัอยู่ระหว่างดาํเนินการต่อสูค้ดตีามแนวทางกฎหมายเน่ืองจากผูบ้รหิารของบรษิทัเชื่อมัน่วา่การทาํนิตกิรรมซื้อขาย

และจํานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดงักล่าวถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง อีกทัง้ บริษัทอยู่

ระหว่างการศกึษารายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิขอ้กฎหมายเพิม่เตมิเพื่อดาํเนินคดกีบัโจทกใ์นคดน้ีีดว้ย 

 

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

เมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม 2565 เกิดเหตุการณ์เพลงิไหมอ้าคารสํานักงานแห่งหน่ึงของบรษิทับางส่วน ซึ่งเป็นอาคารที่

บรษิทัเช่าจากบุคคลอื่น ความเสยีหายจากเหตุเพลงิไหมม้เีพยีงอุปกรณ์สํานักงาน และทรพัย์สนิบางส่วน ซึ่งบรษิทัมี

การทําประกนัคุม้ครองความเสยีหายไวค้รบถ้วน ขณะน้ีอยู่ระหว่างการประเมนิค่าความเสยีหายของบรษิทัประกนัภยั 

ร่วมกบัผู้ประเมนิราคาเพื่อจะได้พจิารณาตกลงมูลค่าชดเชยต่อไป ซึ่งบรษิัทคาดว่าไม่ต้องมภีาระรบัผดิชอบสําหรบั

ค่าเสยีหายในส่วนน้ี 

 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	สินทรัพย์
	หนี้สิน
	ส่วนของผู้ถือหุ้น
	กำไรขาดทุน 3 เดือน
	กำไรขาดทุน 6 เดือน
	เปลี่ยนแปลงรวม
	เปลี่ยนแปลง
	กระแส
	กระแส (2)

	NOTES

