
 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดย                                            

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 

  

 

 

 

 

 

เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ือหุ้นของบริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย (“กลุ่มบรษิทั”) ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและ
เฉพาะของบรษิทั ส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 งบแสดงการเปลีย่นแปลง
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะของบรษิทัและงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทั ส าหรบังวดเกา้เดอืน
สิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (รวมเรยีกว่า “ขอ้มูลทางการเงนิ
ระหว่างกาล”) ผูบ้รหิารของบรษิัทเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
เหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผู้รบัผดิชอบในการรายงานให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน 
ของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

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

 

 

 

 

 

 



 

ข้อสรปุ 
 

จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไมพ่บสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชือ่วา่ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไมไ่ดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระส าคญั 

 

ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีควรทราบ 

 

ขา้พเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 24 ที่ได้มกีารเปิดเผยว่า บรษิัทถูกศาล
อุทธรณ์ตดัสนิใหแ้พค้ดคีวามตามสญัญาซื้อขายหุน้ แต่บรษิทัยงัไม่ไดบ้นัทกึค่าเผื่อผลเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ 
เนื่องจากคดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทมี
ความเห็นว่าบริษัทมีหลกัฐานที่ส าคญัที่จะต่อสู้คดี และมีความเป็นไปได้สูงที่จะชนะคดี ทัง้นี้ข้อสรุปของ
ขา้พเจา้ไมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงอนัเนื่องมาจากเรือ่งดงักล่าว 
 
นอกจากนี้ บรษิทัยงัถูกฟ้องในคดแีพ่งใหศ้าลเพกิถอนการซื้อทีด่นิพรอ้มอาคารของบรษิทัจากบรษิทั  ซึ่งเคย
เป็นบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัแห่งหนึ่งว่าเป็นการไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย และใหเ้พกิถอนการจดจ านองสนิทรพัย์
ดงักล่าวกบัสถาบนัการเงนิ ทัง้นี้ บรษิทัก าลงัด าเนินการต่อสูค้ดซีึง่ไมส่ามารถทราบผลไดใ้นขณะนี้ 
 

 
 
 
นายสมคิด เตียตระกลู 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่2785 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤศจกิายน 2565 



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

30 กนัยำยน 2565  31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565  31 ธนัวำคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 161,700               134,348               159,698               131,853               

ลูกหนี้การคา้ - ลูกคา้ทัว่ไป 6 277,942               451,876               263,331               430,481               

ลูกหนี้การคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 5 241                    463                    558                    480                    

ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 5 -                     -                     7,812                  40                      

สนิคา้คงเหลอื 7 520,573               518,572               432,333               429,464               

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 8,820                  6,632                  7,528                  5,306                  

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 8 66,669                69,595                63,047                63,987                

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,035,945            1,181,486            934,307               1,061,611            

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่า 11,465                10,645                6,493                  4,802                  

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ 24 124,528               82,021                114,528               72,021                

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 9 -                     -                     59,391                59,391                

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 10 310,984               322,268               309,985               321,157               

สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 11 33,372                38,952                33,372                38,952                

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 12 12,093                17,974                12,093                17,974                

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 22,682                22,585                20,221                19,879                

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 1,060                  1,257                  1,058                  1,058                  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 516,184               495,702               557,141               535,234               

รวมสินทรพัย์ 1,552,129            1,677,188            1,491,448            1,596,845            

__________________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 1

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

30 กนัยำยน 2565  31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565  31 ธนัวำคม 2564
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 13 22,407                 100,432               5,357                  63,225                
เจา้หนี้การคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป 236,616               249,595               231,435               236,120               
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 5 58,623                 61,608                58,719                62,793                
เจา้หนี้อืน่ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 5 43,409                 54,370                43,323                54,328                
เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบี้ยคา้งจ่าย
 เง-ิ บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 5 52,966                 31,767                35,847                31,767                
เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 2,033                   4,477                  2,033                  4,477                  
หนี้สนิสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี
    -  รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญา 21 8,812                   6,022                  8,812                  6,022                  
    -  หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 7,614                   7,282                  7,614                  7,282                  
    -  เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 5 13,464                 11,964                13,464                11,964                
    -  เงนิกูย้มืระยะยาวจากผูถ้อืหุน้และบุคคลอืน่ 14 40,356                 35,856                40,356                35,856                
    -  หนี้สนิจากภาระค า้ประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัอืน่ 15 38,603                 32,838                38,603                32,838                
    -  เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 62,400                 62,400                62,400                62,400                
    -  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 135                     4,941                  135                     4,810                  
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย -                      1,002                  -                     -                     
ค่านายหน้าคา้งจ่าย 12,495                 18,275                11,702                17,151                
หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 16 66,754                 70,221                60,907                63,523                

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 666,687               753,050               620,707               694,556               

หน้ีสินไม่หมนุเวียน
รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญา 21 10,782                 14,390                10,782                14,390                
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 28,177                 33,824                28,177                33,824                
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 5 55,822                 68,795                55,822                68,795                
เงนิกูย้มืระยะยาวจากผูถ้อืหุน้และบุคคลอืน่ 14 167,538               206,430               167,538               206,430               
หนี้สนิจากภาระค า้ประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัอืน่ 15 61,192                 90,962                61,192                90,962                
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 53,673                 100,473               53,673                100,473               
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 19,287                 15,810                18,566                15,180                
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 529                     568                     574                     613                     

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 397,000               531,252               396,324               530,667               

รวมหน้ีสิน 1,063,687             1,284,302            1,017,031            1,225,223            

______________________________ กรรมการ
(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 2

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

30 กนัยำยน 2565  31 ธนัวำคม 2564 30 กนัยำยน 2565  31 ธนัวำคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 0.75 บาท

(2564 : มลูค่าหุน้ละ 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)

   - ทุนเรอืนหุน้ทีอ่อกและรบัช าระแลว้ 

     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)

ใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้ 19 60,492                -                     60,492                -                     

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 300,957               300,957               300,957               300,957               

ส่วนต ่ามลูค่าหุน้ (825,172)              (825,172)              (825,172)              (825,172)              

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

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

   - จดัสรรเพือ่เป็นส ารองตามกฎหมาย 37,000                37,000                37,000                37,000                

   - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (2,113,079)           (2,148,143)           (2,127,104)           (2,169,407)           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 488,442               392,886               474,417               371,622               

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,552,129            1,677,188            1,491,448            1,596,845            

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 3

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)
งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน

(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2565 2564 2565 2564

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
รายไดจ้ากการขายและบรกิารเครือ่งมอืแพทย์ 369,145              636,669              343,215               569,470               
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม -                    -                    -                     -                     

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 5, 21 369,145              636,669              343,215               569,470               

ต้นทนุขำยและบริกำร
ตน้ทนุขายและบรกิารเครือ่งมอืแพทย์ (245,617)             (426,420)             (229,159)              (379,706)              
ตน้ทนุขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม -                    -                    -                     -                     

รวมต้นทนุขำยและบริกำร 5 (245,617)             (426,420)             (229,159)              (379,706)              

ก ำไรขัน้ต้น 123,528              210,249              114,056               189,764               
รายไดอ้ืน่ 2,528                 3,401                 2,138                  1,635                  
ค่าใชจ่้ายในการขาย (67,900)              (73,348)              (61,946)                (67,408)               
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (39,095)              (51,066)              (34,786)                (46,553)               
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (2,321)                (3,376)                (2,321)                 (1,773)                 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายบรษิทัยอ่ย -                    (6,931)                -                     (3,886)                 
ส่วนต่างจากการถอดงบการเงนิของบรษิทัยอ่ยออกจากงบการเงนิรวม -                    559,356              -                     -                     
รวมค่ำใช้จำ่ย (106,788)             428,036              (96,915)                (117,985)              

ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 16,740               638,285              17,141                 71,779                
ตน้ทนุทางการเงนิ (6,888)                (9,364)                (6,494)                 (8,961)                 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 9,852                 628,921              10,647                 62,818                
ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ -                    (1,734)                -                     -                     
กลบัรายการภาษเีงนิไดจ้ากผลประโยชน์ทางภาษี 485                   30,423               348                     30,423                
ก ำไรส ำหรบังวด 10,337               657,610              10,995                 93,241                
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส าหรบังวด -                    -                    -                     -                     

รวมก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ส ำหรบังวด 10,337               657,610              10,995                 93,241                

กำรแบง่ปันก ำไรส ำหรบังวด
    ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 10,337               657,610              10,995                 93,241                
    ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -                    -                    -                     -                     

10,337               657,610              10,995                 93,241                

กำรแบง่ปันก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ส ำหรบังวด
    ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 10,337               657,610              10,995                 93,241                
    ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -                    -                    -                     -                     

10,337               657,610              10,995                 93,241                

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน
    ก าไร (บาทต่อหุน้) 20 0.0026               0.1678               0.0028                 0.0238                
    จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 3,997,864,945     3,920,161,797     3,997,864,945       3,920,161,797      

______________________________ กรรมการ
(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 4

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)
งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน

(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2565 2564 2565 2564

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
รายไดจ้ากการขายและบรกิารเครือ่งมอืแพทย์ 1,102,515              1,652,373                1,021,793                1,482,223                
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม -                       2,764                     -                        -                        

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 5, 21 1,102,515              1,655,137                1,021,793                1,482,223                

ต้นทนุขำยและบริกำร
ต้นทุนขายและบรกิารเครือ่งมอืแพทย์ (737,182)                (1,075,672)               (685,284)                 (959,819)                 
ต้นทุนขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม -                       (2,107)                    -                        -                        

รวมต้นทนุขำยและบริกำร 5 (737,182)                (1,077,779)               (685,284)                 (959,819)                 

ก ำไรขัน้ต้น 365,333                 577,358                  336,509                  522,404                  
รายไดเ้งนิปันผล 5, 9 -                       -                        7,000                     10,000                    
รายไดอ้ื่น 9,500                    11,375                    7,871                     5,314                     
ค่าใชจ่้ายในการขาย (199,255)                (211,579)                 (180,870)                 (191,726)                 
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (109,629)                (138,497)                 (98,473)                   (111,228)                 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (8,505)                   (3,376)                    (8,505)                    (9,240)                    
ขาดทุนจากการจ าหน่ายบรษิทัยอ่ย -                       (6,931)                    -                        (3,886)                    
สว่นต่างจากการถอดงบการเงนิของบรษิทัยอ่ยออกจากงบการเงนิรวม -                       559,356                  -                        -                        
รวมค่ำใช้จำ่ย (307,889)                210,348                  (272,977)                 (300,766)                 

ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 57,444                  787,706                  63,532                    221,638                  
ต้นทุนทางการเงนิ (22,484)                  (40,227)                   (21,571)                   (28,917)                   
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 34,960                  747,479                  41,961                    192,721                  
ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ -                       (3,789)                    -                        -                        
กลบัรายการภาษเีงนิไดจ้ากผลประโยชน์ทางภาษี 104                      -                        342                        -                        
ก ำไรส ำหรบังวด 35,064                  743,690                  42,303                    192,721                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด -                       -                        -                        -                        
รวมก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ส ำหรบังวด 35,064                  743,690                  42,303                    192,721                  

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด
    สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 35,064                  778,035                  42,303                    192,721                  
    สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                       (34,345)                   -                        -                        

35,064                  743,690                  42,303                    192,721                  

กำรแบง่ปันก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ส ำหรบังวด
    สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 35,064                  778,035                  42,303                    192,721                  
    สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                       (34,345)                   -                        -                        

35,064                  743,690                  42,303                    192,721                  

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน
    ก าไร (บาทต่อหุน้) 20 0.0088                  0.2172                    0.0106                    0.0538                    

    จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 3,997,864,945         3,582,498,340          3,997,864,945          3,582,498,340          

______________________________ กรรมการ
(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 5

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน

(หน่วย : พนับำท)

ผลต่ำงจำกกำร

เปล่ียนแปลง

ใบส ำคญั ส่วนเกินทนุ ส่วนเกินทนุ สดัส่วนใน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

หุ้นทนุท่ีออก แสดงสิทธิ ส่วนเกิน ส่วนต ำ่ จำกกำร จำกกำร บริษทัย่อยและ ส ำรองตำม ยงัไม่ได้ ผู้ถอืหุ้น ท่ีไม่มี

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว ซ้ือหุ้น มลูค่ำหุ้น มลูค่ำหุ้น ลดทนุ ตีรำคำท่ีดิน บริษทัย่อยทำงอ้อม กฎหมำย จดัสรร ของบริษทั อ ำนำจควบคมุ รวม

งบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 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)        

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

โอนส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิเป็นก าไรสะสม -              -            -            -            -             (66,240)        -                     -             66,240          -                -                -               

โอนผลต่างจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนในบรษิทัย่อยและ

      บรษิทัย่อยทางออ้มเป็นก าไรสะสม -              -            -            -            -             -             (860,244)              -             860,244         -                -                -               

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุในบรษิทัย่อยลดลง

      จากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -              -            -            -            -             -             -                     -             (1,510,021)     (1,510,021)      1,510,021       -               

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

ก าไรส าหรบังวด -              -            -            -            -             -             -                     -             778,035         778,035          (34,345)          743,690         

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ส ำหรบังวด -              -            -            -            -             -             -                     -             778,035         778,035          (34,345)          743,690         

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

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

ใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้ 19 -              60,492       -            -            -             -             -                     -             -               60,492           -                60,492          

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้น -              60,492       -            -            -             -             -                     -             -               60,492           -                60,492          

ก าไรส าหรบังวด -              -            -            -            -             -             -                     -             35,064          35,064           -                35,064          

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ส ำหรบังวด -              -            -            -            -             -             -                     -             35,064          35,064           -                35,064          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 2,998,399     60,492       300,957      (825,172)     29,845        -             -                     37,000         (2,113,079)     488,442          -                488,442         

______________________________ กรรมการ

(                                                  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 6

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทั

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน

(หน่วย : พนับำท)

ส่วนเกินทนุ

หุ้นทนุท่ีออก ใบส ำคญั ส่วนเกิน ส่วนต ำ่ จำกกำร ส ำรองตำม ยงัไม่ได้

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว แสดงสิทธิซ้ือหุ้น มลูค่ำหุ้น มลูค่ำหุ้น ลดทนุ กฎหมำย จดัสรร รวม

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั

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

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

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

ก าไรส าหรบังวด -                   -                   -                   -                   -                   -                   192,721             192,721             

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ส ำหรบังวด -                   -                   -                   -                   -                   -                   192,721             192,721             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 2,998,399          -                   300,957             (825,172)            29,845              37,000              (2,202,728)         338,301             

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

ใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้ 19 -                   60,492              -                   -                   -                   -                   -                   60,492              

รำยกำรกบัผูถ้ือหุ้น -                   60,492              -                   -                   -                   -                   -                   60,492              

ก าไรส าหรบังวด -                   -                   -                   -                   -                   -                   42,303              42,303              

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ส ำหรบังวด -                   -                   -                   -                   -                   -                   42,303              42,303              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 2,998,399          60,492              300,957             (825,172)            29,845              37,000              (2,127,104)         474,417             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 7

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน

(หน่วย : พนับำท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 34,960              747,479            41,961              192,721            
รำยกำรปรบัปรงุเพ่ือกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินได้เป็น
    เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 35,479              50,637              35,121              41,547              
ค่าตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ -                   518                  -                   518                  
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 4,700               10,334              4,242               10,591              
ขาดทุน (ก าไร) จากการขายและการตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ (1,706)              229                  (1,706)              218                  
กลบัรายการดอ้ยค่าเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย -                   -                   -                   (3,045)              
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ -                   (2,748)              -                   -                   
กลบัรายการดอ้ยค่าของสนิทรพัยแ์ละสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน -                   (106)                 -                   -                   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 8,505               3,530               8,505               9,394               
ขาดทุนจากค่าเผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพ 2,811               2,762               3,997               3,778               
ขาดทุนจากการจ าหน่ายบรษิทัยอ่ย -                   6,931               -                   6,931               
สว่นต่างจากการถอดงบการเงนิของบรษิทัยอ่ยออกจากงบการเงนิรวม -                   (559,356)           -                   -                   
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 3,178               3,383               3,096               3,250               
เงนิปันผลรบั -                   -                   (7,000)              (10,000)             
ดอกเบี้ยรบั (1,321)              (206)                 (916)                 (373)                 
ดอกเบี้ยจ่าย 22,474              39,709              21,037              28,399              

เงินสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 109,080            303,096            108,337            283,929            
   สินทรพัยด์ ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึน้)

ลกูหนี้การคา้ - ลกูคา้ทัว่ไป 173,968            (49,028)             167,184            (43,236)             
ลกูหนี้การคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 222                  (124)                 (78)                   61                    
ลกูหนี้อืน่ - บรษิทัยอ่ย -                   -                   -                   (14)                   
ลกูหนี้อืน่ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง -                   -                   (772)                 -                   
สนิคา้คงเหลอื (18,162)             (193,210)           (20,215)             (210,041)           
ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ 3,552               4,602               2,647               4,602               
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 12,580              (44,080)             10,592              (50,008)             
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 197                  217                  -                   180                  

   หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เจา้หนี้การคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป (17,099)             71,091              (8,907)              74,052              
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (2,985)              (7,573)              (4,074)              (13,103)             
เจา้หนี้อืน่ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (10,961)             (25,273)             (11,005)             (29,458)             
รายไดร้อการรบัรูท้ ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัแิละรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ (3,262)              7,903               (3,262)              7,903               
ค่านายหน้าคา้งจ่าย (5,780)              10,655              (5,449)              11,104              
หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ (3,323)              (4,283)              (2,472)              (13,926)             
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ (39)                   (165)                 (39)                   (165)                 

เงินสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 237,988            73,828              232,487            21,880              

______________________________ กรรมการ
(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 8
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บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน

(หน่วย : พนับำท)

2565 2564 2565 2564

เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน (ต่อ)
จ่ายดอกเบีย้ (26,478)             (26,167)             (25,168)             (24,901)             
จ่ายภาษเีงนิได้ (10,647)             (66,336)             (9,652)              (59,146)             
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (4,805)              (1,779)              (4,674)              (1,495)              

เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 196,058            (20,454)             192,993            (63,662)             

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง -                  148                  -                  -                  
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชเ้พิม่ขึน้ (42,507)             (43,272)             (42,507)             (43,272)             
ซื้อสนิทรพัย์ (8,510)              (13,372)             (8,264)              (13,353)             
ซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน -                  (7,811)              -                  (7,811)              
รบัจากการขายอุปกรณ์ 4,391               4,693               4,391               2,548               
รบัดอกเบีย้ 1,321               206                  916                  373                  
รบัเงนิปันผล -                  -                  -                  10,000              
รบัจากการเรยีกเกบ็ใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย -                  -                  -                  3,045               
เงนิรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -                  2,039               -                  2,039               
จ่ายช าระหนี้สนิในส่วนของบรษิทัย่อย -                  (8,970)              -                  (8,970)              

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (45,305)             (66,339)             (45,464)             (55,401)             

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (78,635)             (6,119)              (57,918)             22,765              
จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า (7,047)              (9,049)              (7,047)              (7,727)              
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่ขึน้ (ลดลง) 27,000              (5,780)              10,000              (16,000)             
จ่ายช าระหนี้สนิทีเ่กดิจากภาระค า้ประกนั (32,546)             -                  (32,546)             (30,827)             
จ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (46,800)             (208,728)           (46,800)             (177,901)           
จ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (11,473)             -                  (11,473)             -                  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากผูถ้อืหุน้และบุคคลอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) (34,392)             120,000            (34,392)             120,000            
รบัจากใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้ 60,492              -                  60,492              -                  
รบัจากการเพิม่ทุน -                  356,837            -                  356,837            

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (123,401)           247,161            (119,684)           267,147            

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 27,352              160,368            27,845              148,084            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงจำกกำรขำยบริษทัย่อย -                  (449)                 -                  -                  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นงวด 134,348            15,444              131,853            11,869              
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 161,700            175,363            159,698            159,953            

รำยกำรท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า 6,560               9,882               6,560               9,882               
จดัประเภทเป็นเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -                  322,833            -                  322,833            
หกักลบเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชก้บัหนี้สนิจากภาระค า้ประกนั

เงนิกูย้มืของบรษิทัย่อย -                  (13,231)             -                  (13,231)             
เจา้หนี้ซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน -                  1,000               -                  1,000               
สนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้ (ลดลง) จากการเปลีย่นแปลงสญัญา 245                  (5,990)              245                  (5,934)              
โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย์ 6,790               7,650               6,790               7,650               
ลกูหนี้อื่นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (7,000)              -                  (7,000)              -                  

______________________________ กรรมการ

(                                           )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้ 9
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บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 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  
อยา่งไรกต็าม สถานการณ์ดงักล่าวไมไ่ดม้ผีลกระทบทางลบต่อธุรกจิของบรษิทั  
 

2. เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 

2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิระหวา่งกาล 
 

งบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 ถูกจดัท าขึน้ตามมาตรฐาน 
การบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภา
วชิาชพีบญัช ีกฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง และไดน้ าเสนอ
ในสกุลเงนิบาท โดยไม่ไดร้วมขอ้มูลทัง้หมดในงบการเงนิประจ าปีทีไ่ดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ของไทย ผูใ้ชง้บการเงนิควรใชง้บการเงนิระหวา่งกาลนี้ควบคูก่บังบการเงนิฉบบัเตม็ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2564 

 
งบการเงินระหว่างกาลฉบับนี้จัดท าขึ้นเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่น  
ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบังบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทย 
 
งบการเงนิระหวา่งกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2565 
 

2.2  เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิรวม 
 
งบการเงนิระหว่างกาลรวมนี้ไดถู้กจดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัยอ่ย โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบัการจดัท างบการเงนิรวมส าหรบัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดย
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงในบรษิทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 
งบการเงินระหว่างกาลนี้ถูกจัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับที่ใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของ  
กลุ่มบรษิทัส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกและปรบัปรุงใหม่ 
การตคีวามมาตรฐาน รวมถงึการน าแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึ่งมผีลบงัคบัใช้แล้วมาถอืปฏบิตัิตัง้แต่งวดบญัชเีริม่วนัที ่ 
1 มกราคม 2565 ดงันี้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง -ระยะที่ 2 (การปรบัปรุงระยะที่ 2)  
โดยการปรบัปรุงระยะที ่2 นี้จดัการปัญหาทีอ่าจกระทบกบัรายงานทางการเงนิระหว่างการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ  
ซึง่รวมถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสดตามสญัญา หรอืความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะ
เกดิขึน้จากการเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยอ้างองิไปใช้อตัราดอกเบี้ยอ้างองิอื่นแทน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั มดีงันี้ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ช่ือมำตรฐำน 

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

 
การถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ดงักล่าวไมม่ผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทั 

 
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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รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญักบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
2565 และ 2564 มดีงันี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2565 2564 2565 2564 
      
รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัยอ่ย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ - - 81 65 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 112 148 112 148 

รวม  112 148 193 213 

      
รายไดค้า่บรกิาร      
     บรษิทัยอ่ย ราคาตลาด - - 681 168 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 32 - 32 - 
รวม  32 - 713 168 

      
ซือ้สนิคา้      

บรษิทัยอ่ย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ - - 2,452 2,947 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 356 1,566 356 1,543 

รวม  356 1,566 2,808 4,490 

      
ตน้ทุนอื่น      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตามทีต่กลงกนั 1,149 1,809 1,096 1,712 

      
ดอกเบีย้จ่าย      

กรรมการ รอ้ยละ 5.00 – 6.00 ต่อปี 335 490 335 490 
ญาตกิรรมการ รอ้ยละ MLR – 0.25 ต่อปี 227 - 108 - 

รวม  562 490 443 490 

      
คา่ใชจ้่ายอื่น      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตามทีต่กลงกนั 587 755 587 755 

      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 3,776 3,789 2,193 2,205 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 275 266 275 266 

รวม  4,051 4,055 2,468 2,471 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2565 2564 2565 2564 
      
รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัยอ่ย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ - - 399 245 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 397 440 397 440 
กรรมการ ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ - 311 - - 

รวม  397 751 796 685 

      
รายไดค้า่บรกิาร      
     บรษิทัยอ่ย ราคาตลาด - - 1,994 519 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตลาด 152 - 152 - 
รวม  152 - 2,146 519 

      
รายไดเ้งนิปันผล      

บรษิทัยอ่ย ตามทีป่ระกาศจ่าย - - 7,000 10,000 

      
รายไดอ้ื่น      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั - 22 - 22 

      
ซือ้สนิคา้      

บรษิทัยอ่ย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ - - 4,152 7,475 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 2,245 6,718 2,245 6,648 

รวม  2,245 6,718 6,397 14,123 

      
ตน้ทุนอื่น      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตามทีต่กลงกนั 3,577 5,849 3,442 5,598 

      
คา่เช่า      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั เดอืนละ 56,140 บาท - 505 - 505 

      
ดอกเบีย้จ่าย      

บรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี - - - 166 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง รอ้ยละ 12.00 ต่อปี - 595 - - 
กรรมการ รอ้ยละ 5.00 – 6.00 ต่อปี 819 1,457 819 1,457 
ญาตกิรรมการ รอ้ยละ MLR – 0.25 ต่อปี 227 66 108 - 

รวม  1,046 2,118 927 1,623 

      
คา่ใชจ้่ายอื่น      

บรษิทัยอ่ย ราคาตามทีต่กลงกนั - - - 28 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ราคาตามทีต่กลงกนั 1,445 2,005 1,445 2,005 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม ราคาตลาด - - - 61 

รวม  1,445 2,005 1,445 2,094 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2565 2564 2565 2564 
      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 11,337 11,329 6,588 6,580 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 825 800 825 800 

รวม  12,162 12,129 7,413 7,380 

 
ยอดคงเหลอืกบับุคคลและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัที่มสีาระส าคญั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  
มดีงันี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 กนัยายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 กนัยายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
      
ลูกหนี้การคา้ – บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
บรษิทัย่อย  - - 317 17 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  241 463 241 463 

รวม  241 463 558 480 

      
ลูกหนี้อื่น – บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
บรษิทัย่อย  - - 7,812 40 

      
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
บรษิทัย่อย  - - 96 1,185 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  58,623 61,608 58,623 61,608 
รวม  58,623 61,608 58,719 62,793 

      
เจา้หนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  43,409 54,370 43,323 54,328 

      
เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย      

- บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
กรรมการ  52,966 31,767 35,847 31,767 
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ในระหว่างงวดสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 และส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 รายการเคลื่อนไหวของ 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (ไมร่วมดอกเบีย้) มดีงันี้ 
 

 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 กนัยายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 กนัยายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
      

ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้งวด   25,000 47,907 25,000 46,000 
บวก  เงนิกูเ้พิม่  37,000 - 20,000 - 
หกั จ่ายช าระ  (10,000) (10,780) (10,000) (21,000) 
หกั ลดลงจากการจ าหน่ายบรษิทัย่อย  - (12,127) - - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด  52,000 25,000 35,000 25,000 

 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าวอยู่ในรูปแบบตัว๋สญัญาใช้เงนิ โดยมอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ  
6.00 ต่อปี และมกี าหนดช าระคนืเมือ่ทวงถาม โดยไมม่หีลกัประกนั 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง   

ญาตกิรรมการ 69,286 80,759 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 55,822 68,795 

   สุทธ ิ 13,464 11,964 

 
ในระหว่างงวดสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 และส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 รายการเคลื่อนไหวของ 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (ไมร่วมดอกเบีย้) มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
   

ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้งวด  80,759 - 
บวก  เงนิกูเ้พิม่ - 83,750 
หกั จ่ายช าระ (11,473) (2,991) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด 69,286 80,759 
 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-0.25 ต่อปี โดยไมม่หีลกัประกนั 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 กนัยายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 กนัยายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
      

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน – ผูบ้รหิารคนส าคญั     

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  3,643 2,818 3,643 2,818 
 

6. ลกูหน้ีกำรค้ำ  
 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 แยกตามอายหุนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน

2565  
31 ธนัวาคม 

2564  
30 กนัยายน

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
        
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 134,564  174,392  124,533  163,745 
เกนิก าหนดช าระ                                 

น้อยกวา่ 3 เดอืน 86,232  200,688  83,099  193,579 
3 - 6 เดอืน 26,893  31,712  26,159  28,416 
6 - 12 เดอืน 26,353  38,438  25,707  38,154 
มากกวา่ 12 เดอืน 4,268  7,048  4,201  6,989 

รวม 278,310  452,278  263,699  430,883 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (368)  (402)  (368)  (402) 
สุทธ ิ 277,942  451,876  263,331  430,481 
 

7. สินค้ำคงเหลือ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน

2565  
31 ธนัวาคม 

2564  
30 กนัยายน

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
        

สนิคา้ระหวา่งทาง 2,592  5,009  2,550  4,815 
สนิคา้ผลติภณัฑเ์พือ่ขาย        

เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 558,113  548,176  459,327  449,938 
ผลติภณัฑเ์สรมิความงาม 997  3,705  -  258 

รวม 561,702  556,890  461,877  455,011 
หกั คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพ (41,129)  (38,318)  (29,544)  (25,547) 
สุทธ ิ 520,573  518,572  432,333  429,464 
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8. สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน

2565  
31 ธนัวาคม 

2564  
30 กนัยายน

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
        

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 15,434  27,454  12,688  23,346 
ภาษเีงนิไดร้อขอคนื 26,355  26,355  26,355  26,355 
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย 23,372  13,720  23,372  13,720 
อื่นๆ 1,508  2,066  632  566 
รวม 66,669  69,595  63,047  63,987 

 
9. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

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

2565 
31 ธ.ค.  
2564 

30 ก.ย. 
2565 

31 ธ.ค.  
2564 

30 ก.ย. 
2565 

31 ธ.ค.  
2564 

30 ก.ย. 
2565 

31 ธ.ค.  
2564 

         
 บรษิทั สเปซเมด จ ากดั 50,000 50,000 100.00 100.00 59,391 59,391 7,000 10,000 

 
เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2565 บรษิทั สเปซเมด จ ากดั จ่ายเงนิปันผลจากก าไรจากการด าเนินงานส าหรบัปี 2564 ใหแ้ก่
บรษิทั จ านวนรวม 7 ลา้นบาท ในอตัรา 14 บาทต่อหุน้ 

 
10. ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์  

 
ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 มรีายการเปลี่ยนแปลงของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ อย่างย่อ
ดงัต่อไปนี้  
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2565 322,268  321,157 
ซือ้สนิทรพัยเ์พิม่ 8,510  8,264 
มลูคา่สุทธติามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีข่ายและตดัจ าหน่าย (2,685)  (2,685) 
โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย ์ 6,790  6,790 
คา่เสือ่มราคาส าหรบังวด (23,899)  (23,541) 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 310,984  309,985 
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11. สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565 มีรายการเปลี่ยนแปลงของสินทรพัย์สิทธิการใช้อย่างย่อ 
ดงัต่อไปนี้  
 

              (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
   

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2565  38,952 
เพิม่จากการเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่  245 
คา่เสือ่มราคาส าหรบังวด  (5,825) 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2565  33,372 

 
12. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 มรีายการเปลี่ยนแปลงของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอย่างย่อ
ดงัต่อไปนี้  

 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
   

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2565  17,974 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบังวด  (5,881) 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2565  12,093 
 

13. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 

             (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละต่อปี 

 
 
30 กนัยายน 

2565  
31 ธนัวาคม  

2564  
30 กนัยายน 

2565  
31 ธนัวาคม  

2564 
          
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 1.375 – 5.87  9,909  -  -  - 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีที 2.00 – 7.00  12,498  100,432  5,357  63,225 
   รวม   22,407  100,432  5,357  63,225 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 มดีงันี้ 
 

 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 100,432  63,225 
บวก  กูเ้พิม่ 129,952  79,879 
หกั จ่ายช าระ (208,587)  (137,797) 
ปรบัปรุงอตัราแลกเปลีย่นส าหรบัหนี้สนิทรสัตร์ซีทีส ์ 610  50 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 22,407  5,357 

 

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 ่30 กนัยายน 2565 เงนิกูย้มืดงักล่าวจ าแนกดงันี้ 
 

           (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 อตัราดอกเบีย้ 

รอ้ยละต่อปี 
 

 
30 กนัยายน 

2565  
31 ธนัวาคม  

2564 
      

เงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้ MLR - 0.25  138,596  161,524 
เงนิกูย้มืจากบุคคลอื่น MLR - 0.25   69,298  80,762 
     รวม   207,894  242,286 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (40,356)  (35,856) 
     สุทธ ิ   167,538  206,430 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากผูถ้อืหุน้และบุคคลอื่นส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 มดีงันี้ 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2565  242,286 
บวก กูเ้พิม่  - 
หกั จ่ายช าระ  (34,392) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565  207,894 
 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากผูถ้อืหุน้และบุคคลอื่น เป็นการท าสญัญาเงนิกูท้ีไ่มม่หีลกัประกนั  
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15. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 

เงนิกู้ยมืระยะยาวเป็นเงนิกู้ยมืทีม่หีลกัประกนัซึ่งบรษิทัไดร้บัจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่ง  และหนี้สนิจาก
ภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัอื่นทีบ่รษิทัตอ้งจ่ายคนื โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
  (หน่วย : พนับาท) 
  30 กนัยายน 2565 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  

อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละต่อปี 

 
 

เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม 
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ
     

เงนิกูย้มืระยะยาว     
วงเงนิ 1,400 ลา้นบาท  MLR-1 116,073 - 116,073 
     
หนี้สนิจากภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัอื่น     
วงเงนิ 105 ลา้นบาท  15 45,725 (1,020) 44,705 
วงเงนิ 150 ลา้นบาท 5 55,282 (192) 55,090 
รวม  217,080 (1,212) 215,868 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  (101,523) 520 (101,003) 
เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธ ิ  115,557 (692) 114,865 

     

  (หน่วย : พนับาท) 
  31 ธนัวาคม 2564 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  

อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละต่อปี 

 
 

เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม 
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ
     

เงนิกูย้มืระยะยาว     
วงเงนิ 1,400 ลา้นบาท  MLR-1 162,873 - 162,873 
     
หนี้สนิจากภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัยอ่ย     
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 ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  (95,756) 518 (95,238) 
เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธ ิ  192,520 (1,085) 191,435 

 
 หนี้สนิจากการค ้าประกนัเงนิกู้ยมืของบรษิทัอื่น ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 เป็นการค ้าประกนัเงนิกู้ยมืของบรษิทัอื่น 
ซึง่เคยเป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัมาก่อน 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 มดีงันี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2565  286,673 
บวก ดอกเบีย้คา่งจ่าย  8,541 
หกั   จ่ายช าระ  (79,346) 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2565  215,868 

 
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 
 30 กนัยายน 

2565  
31 ธนัวาคม  

2564  
30 กนัยายน 

2565  
31 ธนัวาคม  

2564 
        

เจา้หนี้อื่น 16,472  19,221  14,852  16,701 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 597  847  482  782 
โบนสัคา้งจ่าย 25,552  25,552  22,177  22,177 
คา่รางวลัการขายคา้งจ่าย 15,250  15,920  15,250  15,920 
อื่นๆ 8,883  8,681  8,146  7,943 
รวม 66,754  70,221  60,907  63,523 
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17. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
ในระหวา่งงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 20,751  19,990 
 ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 3,178  3,096 
 ตน้ทุนทางการเงนิ 298  289 
 จ่ายผลประโยชน์พนกังานระหวา่งงวด (4,805)  (4,674) 
 รวม 19,422  18,701 
 หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี (135)  (135) 
 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 19,287  18,566 

 
18. ทุนเรือนหุ้น 

 
รายการเคลื่อนไหวของทุนจดทะเบยีนและทุนทีช่ าระแลว้ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 มดีงันี้ 
 

ทุนจดทะเบยีน 
 จ านวนหุน้  
(พนัหุน้)  

 มลูคา่หุน้ละ 
(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 
   มลูคา่ทีต่ราไว ้ 51,972,245 

 
0.075 3,897,918 

    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 
   (หลงัการรวมหุน้และการเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไว)้ 5,197,224 

 
0.75 3,897,918 

 
 

ทุนช าระแลว้ 
จ านวนหุน้  
(พนัหุน้) 

มลูคา่หุน้ละ 
(บาท) พนับาท 

ส่วนเกนิ (ต ่า)  
มลูคา่หุน้ (พนับาท) 

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

เพิม่ทุน - 0.075 - - 

ทุนทีช่ าระแลว้ก่อนการรวมหุน้และ 
      การเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไว ้ 39,978,650 

 
2,998,399 

 
(524,215) 

     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 
(หลงัการรวมหุน้และการเปลีย่นแปลง 
      มลูคา่ทีต่ราไว)้ 

 
 

3,997,865 

 
 

0.75 

 
 

2,998,399 (524,215) 
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ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2565 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตั ิดงันี้ 
 

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ านวน 899,519,617.28 บาท จากเดมิ 2,998,398,708.98 บาท เป็น 3,897,918,326.26 
บาท โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 11,993,594,897 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.075 บาท เพือ่แบ่งการจดัสรรดงันี้ 

 

1) จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 47 หุน้เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไวโ้ดยการรวมหุน้เพือ่มใิหเ้กดิเศษหุน้ภายหลงัการรวมหุน้และ 
 

2) เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิ EFORL-W5 จ านวนไม่เกนิ 799,572,990 หุน้และรองรบัการ
ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  EFORL-W6 จ านวนไม่ เกิน  399,786,495 หุ้นรวมทัง้หมดจ านวน 
1,199,359,485 หุน้ (ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวจ้ากเดมิหุน้ละ 0.075 เป็น 0.75 บาท) 

 
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้ของบรษิทัโดยการรวมมูลค่าทีต่ราไว้ (รวมพาร์) จากเดมิมูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 

0.075 บาท เป็นหุน้ละ 0.75 บาท 
 

เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2565 บรษิทัได้รบัช าระค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่จดัสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ในราคาเสนอขาย 
หุน้ละ 0.12 บาท จ านวน 47 หุน้ คดิเป็นมลูคา่ 5.64 บาท และด าเนินการจดทะเบยีนทุนช าระแลว้  
 
เมื่อวนัที ่12 เมษายน 2565 บรษิทัจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้ของบรษิทั โดยการรวมมลูค่าทีต่ราไว ้
(รวมหุ้นในอตัรา 10 หุ้นเดมิ ต่อ 1 หุ้นใหม่) จากเดมิมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท ปัจจุบนั 
ทุนจดทะเบยีนมจี านวน 3,897,918,326.25 บาท คดิเป็นจ านวนหุน้สามญัจ านวน 5,197,224,435 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.75 บาท 
 

19. ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

ในระหว่างงวด บรษิัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) และ  
รุน่ที ่6 (EFORL-W6) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 EFORL-W5  EFORL-W6 
    
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อก ไมเ่กนิ 799,572,990 หน่วย  ไมเ่กนิ 399,786,495 หน่วย 
วธิกีารเสนอขาย เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตาม

สดัส่วนการถอืหุน้ ในอตัราส่วน  
5 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

 เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีใ่ช้
สทิธจิองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
EFORL-W5 ในอตัราส่วน 2 
หน่วย EFORL-5 ต่อ 1 ใบส าคญั
แสดงสทิธ ิEFORL-W6 

เสนอขายถงึวนัที ่ 25 พฤษภาคม 2565  - 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0.40 บาท  หน่วยละ 0.00 บาท 
วนัทีอ่อกและเสนอขาย 31 พฤษภาคม 2565  31 พฤษภาคม 2565 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 1 ปี (หมดอายปีุ 2566)  3 ปี (หมดอายปีุ 2568) 
ราคาการใชส้ทิธ ิ หุน้ละ 1.00 บาท  หุน้ละ 2.50 บาท 
วนัทีเ่ริม่ใชส้ทิธคิรัง้แรก 30 มถิุนายน 2565  30 พฤศจกิายน 2565 
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ในระหว่างงวด บรษิทัไดร้บัช าระเงนิส าหรบัการขายใบส าคญัแสดงสทิธิ EFORL-W5 ทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญั
เดมิ จ านวน 3,575 ราย คดิเป็นจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธริวม 151,229,857 หน่วย เป็นเงนิ 60.49 ลา้นบาท 
 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีใบส าคญัแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 ที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือ 
151,229,827 หน่วย และ 75,614,910 หน่วย ตามล าดบั 

 
20. ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักทีอ่อกจ าหน่าย
และช าระแลว้ในระหวา่งปี  
 
ในระหว่างปี 2565 บรษิทัไดป้รบัเพิม่มลูค่าหุน้จากเดมิหุน้ละ 0.075 บาท เป็นหุน้ละ 0.75 บาท ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน
ของงวดก่อนจงึไดถู้กค านวณขึน้ใหม่ โดยถอืเสมอืนว่าการปรบัเพิม่มูลค่าหุน้ไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ต้นของงวดแรกที่
เสนอรายงาน 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั   
 ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
 2565  2564  2565  2564 
        

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน        
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืของบรษิทั 10,337  657,610  10,995  93,241 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 3,997,865  3,920,161  3,997,865  3,920,161 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.0026  0.1678  0.0028  0.0238 

 
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั   
 ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
 2565  2564  2565  2564 
        

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน        
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืของบรษิทั 35,064  778,035  42,303  192,721 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 3,997,865  3,582,498  3,997,865  3,582,499 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.0088  0.2172  0.0106  0.0538 

 
เนื่องจากราคาหุน้สามญัถวัเฉลี่ยในระหว่างงวดต ่ากว่าราคาใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั บรษิทัจงึ
ไมไ่ดร้วมก าไร (ขาดทุน) ปรบัลด ในงบก าไรขาดทุน 
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21. ส่วนงำนด ำเนินงำน  
 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมสี่วนงานทีร่ายงาน 2 ส่วนงานหลกัคอื (1) ส่วนงานธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ (2) ธุรกจิบรกิารดา้นความงาม และด าเนินธุรกจิในส่วนงานทางภูมศิาสตร์หลกัในประเทศไทย บรษิทั
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ของแต่ละส่วนงาน และประเมนิก าไรหรอื
ขาดทุนจากการด าเนินงานของทัง้กลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัที่ใช้ในการวดัก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงานใน  
งบการเงนิ ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ตามส่วนงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุด
วนัที ่30 กนัยายน 2565 และ 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 

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

อุปกรณ์ทางการแพทย ์
บรกิารดา้น 
ความงาม 

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

 
รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
         
รายไดจ้ากการขายและบรกิารจาก         

ลกูคา้ภายนอก 369,145 
 

636,669 - 
 
- - 

 
- 369,145 

 
636,669 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร       
ระหว่างสว่นงาน 

 
2,532 

 
2,702 - 

 
- 

 
(2,532) 

 
(2,702) 

 
- 

 
- 

รวมรายได ้ 371,677 639,371 - - (2,532) (2,702) 369,145 636,669 
         
ประเภทของการรบัรูร้ายได:้         
ณ ช่วงเวลาหนึ่ง 358,271 629,163 - - (2,532) (2,702) 355,739 626,461 
ตลอดช่วงระยะเวลา 8,855 10,208 - -  - 8,855 10,208 
         
ก าไรขัน้ตน้ตามสว่นงาน 123,528 208,317 - - - 1,932 123,528 210,249 
รายไดด้อกเบีย้รบั       348 123 
ตน้ทนุทางการเงนิ       (6,888) (9,364) 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย       (10,654) (15,987) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 10,037 71,198 - - (185) 557,723 9,852 628,921 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
 ตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและ

อุปกรณ์ทางการแพทย ์
บรกิารดา้น 
ความงาม 

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

 
รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
         
รายไดจ้ากการขายและบรกิารจาก         

ลกูคา้ภายนอก 
 

1,102,515 
 

1,651,335 
 
- 

 
3,802 - 

 
- 

 
1,102,515 

 
1,655,137 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร       
ระหว่างสว่นงาน 

 
4,551 

 
7,416 

 
- 

 
332 

 
(4,551) 

 
(7,748) 

 
- 

 
- 

รวมรายได ้ 1,107,066 1,658,751 - 4,134 (4,551) (7,748) 1,102,515 1,655,137 
         
ประเภทของการรบัรูร้ายได:้         
ณ ช่วงเวลาหนึ่ง 1,077,008 1,631,375 - 2,989 (4,551) (7,748) 1,072,457 1,626,616 
ตลอดช่วงระยะเวลา 25,507 27,376 - 1,145 - - 25,507 28,521 
         
ก าไรขัน้ตน้ตามสว่นงาน 365,438 573,747 - 1,407 - 2,204 365,438 577,358 
รายไดด้อกเบีย้รบั       1,321 206 
ตน้ทนุทางการเงนิ       (22,484) (40,227) 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย       (35,479) (50,637) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 42,250 211,192 - (38,533) (7,290) 574,820 34,960    747,479 
         
สนิทรพัยร์วม 1,620,081 1,883,836 - - (67,952) (22,966) 1,552,129 1,860,870 

หนี้สนิรวม 1,071,957 1,512,599 - - (8,270) (13,345) 1,063,687 1,499,254 

 
ในปี 2565 กลุ่มบรษิทัไม่มสี่วนงานด าเนินงานจากธุรกจิบรกิารดา้นความงาม เนื่องจากบรษิทัไดข้ายเงนิลงทุนในกลุ่ม
บรษิทัยอ่ยทีใ่หบ้รกิารดา้นความงามตัง้แต่ปี 2564 
 
การปันส่วนราคาใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญา ซึ่งเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาเครื่องมอืแพทย์ ณ วนัที ่
30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มดีงันี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 
    

รายไดร้อการรบัรูท้ีม่ภีาระตอ้งปฏบิตัติาม    

    ภายใน 1 ปี 8,812  6,022 
    ภายใน 2-3 ปี 10,782  14,390 
รวม 19,594  20,412 

 
ภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญาเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาเครือ่งมอืแพทย์ซึง่มขีอ้ผกูพนั 2-3 ปี 
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22. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
 
กลุ่มบรษิัทท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกนัความเสี่ยงที่เกิดจากการ  
ผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ไม่ใช่เพื่อการเกง็ก าไรหรอืเพื่อการคา้ อย่างไรกต็าม สญัญาอนุพนัธ์
ดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขการป้องกนัความเสี่ยง จึงถูกจดัประเภทเป็นตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการไวเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิหมุนเวยีน เนื่องจากจะครบก าหนดภายใน 
12 เดอืนหลงัรอบระยะเวลาบญัช ี
 
ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิของกลุ่มบรษิทัทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิมีลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุนมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 30 กนัยายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 
    

สนิทรพัยห์มนุเวยีน    

สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ 35  5 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 บรษิทัมสีญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทีม่สีถานะเปิด ดงันี้ 

 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 จ านวนเงนิตราต่างประเทศ  อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 
    

ดอลลารส์หรฐั 249,215  36.46 – 36.825 
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23. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนั ดงัต่อไปนี้ 
 

23.1 ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเชา่และบรกิารทีจ่ะตอ้งช าระ ดงันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท)  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

ภายใน 1 ปี 3,895  1,698 
เกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 2,757  190 
   รวม 6,652  1,888 

 
23.2 บรษิทัไดท้ าสญัญาว่าจา้งทีป่รกึษาในการตดิต่อประสานงานกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และสถาบันการเงิน รวมถึงฝ่ายบริหารในงานบัญชีและการเงิน  โดยมี
คา่ตอบแทนจ านวน 0.52 ลา้นบาท 
 

23.3 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผูกพนัจากการที่ธนาคารออกหนังสอืค ้าประกนัในนามของบรษิทัและบรษิทัย่อย  
ซึง่เกีย่วเนื่องกบัภาระผกูพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิุรกจิจ านวน 158.29 ลา้นบาท และ 5.13 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
 

23.4 บรษิทัและบรษิัทย่อยตกลงท าสญัญาตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืแพทย์กบับรษิทัในต่างประเทศ 21 แห่ง และ  
8 แหง่ ตามล าดบั โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืแพทยใ์นประเทศไทย 
สญัญามผีลตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา และจะสิน้สุดเมือ่ถูกบอกเลกิโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
 

23.5 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัการซื้อสนิคา้จ านวน 59.83 ลา้นบาท และ 3.55 ลา้นบาท ตามล าดบั 
  

23.6 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผูกพนัเกี่ยวกบัการส่งมอบสนิค้าให้กบัลูกค้าจ านวน 145.82 ล้านบาท และ 1.49  
ลา้นบาท ตามล าดบั 
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23.7 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมวีงเงนิสนิเชือ่และหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 ดงันี้ 
 

 
 

งบการเงนิรวม  
 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื  

    
วงเงินสินเช่ือ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี พนับาท 10,000 9,909 91 
เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที  พนับาท 266,600 12,498 254,102 
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ  ดอลลารส์หรฐั 454,903 205,688 249,215 

   
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 
     

วงเงินสินเช่ือ     
เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที  พนับาท 166,600 5,357 161,243 
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ  ดอลลารส์หรฐั 454,903 205,688 249,215 

 
24. คดีฟ้องร้อง 

 
บรษิทั 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 าพพิากษาใหส้ญัญาซื้อขายหุน้เป็นโมฆะ อยา่งไรกต็าม บรษิทัไมเ่หน็ดว้ยกบัค าพพิากษาของศาลชัน้ตน้จงึด าเนินการ
ยืน่ค ารอ้งคดัคา้นต่อศาลอุทธรณ์ 
 
เมื่อวนัที่ 12 มถิุนายน 2563 ศาลอุทธรณ์มคี าพพิากษายนืตามศาลชัน้ต้น ซึ่งบรษิัทไม่เห็นด้วยกบัค าพพิากษาของ 
ศาลอุทธรณ์ จงึไดย้ื่นฎกีาคดัคา้นค าพพิากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวนัที่ 16 พฤศจกิายน 2563 และเมื่อวนัที ่27 ตุลาคม 2565 
ศาลฎกีามคี าสัง่รบัค ารอ้งขออนุญาตฎกีาและฎกีาของบรษิทั  
 
ทัง้นี้ ผูบ้รหิารของบรษิทัเชื่อมัน่ว่าการซื้อขายหุน้ดงักล่าว ไม่มกีารกระท าใดเป็นการกระท าทีไ่ม่สุจรติหรอืไม่ถูกต้อง  
อกีทัง้ ทีป่รกึษาทางกฎหมายมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมหีลกัฐานส าคญัทีจ่ะโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาในการต่อสูค้ด ีและเชื่อมัน่ว่า
จะชนะคดี ดงันัน้ บรษิัทจึงไม่ได้บนัทึกหนี้สนิที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีดงักล่าวในงบการเงนิ ปัจจุบนัคดีดงักล่าวอยู่
ระหวา่งการพจิารณาของศาลฎกีา  

  



________________________ กรรมการ                                                                                                    30 
(                                     ) 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 บรษิทัมเีงนิฝากธนาคารทีถู่กอายดัจากคดดีงักล่าวจ านวน 114.53 ลา้นบาท ซึง่จ านวนเงนิ
ดงักล่าวแสดงอยู่ภายใตเ้งนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัการใช ้อย่างไรกต็าม บรษิทัยื่นคดัคา้นการบงัคบัคดขีองโจทกแ์ละ
ด าเนินคดีกับโจทก์ทัง้ทางแพ่งและอาญา เนื่องจากการกระท าของโจทก์เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตและไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

 
คดคีวามเกีย่วกบัเรือ่งการซือ้ขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งและการจ านอง 
 
เมื่อวนัที ่5 มนีาคม 2565 บรษิทั พรอ้มดว้ยบุคคลอื่นอกี 3 ราย ถูกโจทกฟ้์องเป็นคดแีพ่งใหศ้าลมคี าสัง่เพกิถอนการจด
ทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของบรษิทั ตามสญัญาซื้อขายทีด่นิ ฉบบัวนัที ่31 มนีาคม 2563 และ
ขอใหเ้พกิถอนการจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง กบัเจา้หนี้สถาบนัการเงนิแหง่หนึ่ง ซึง่โจทกร์ายนี้ไดย้ืน่เรือ่งเดยีวกนันี้
ต่อศาลลม้ละลายกลางเพื่อคดัคา้นกรณี บรษิทั วุฒศิกัดิ ์คลนิิกอนิเตอร ์กรุ๊ป จ ากดั ยืน่ขอฟ้ืนฟูกจิการ แต่ศาลลม้ละลาย
กลางไมไ่ดย้กประเดน็เรือ่งนี้มาพจิารณาอยา่งใด  
 
บรษิทัอยูร่ะหวา่งด าเนินการต่อสูค้ดตีามแนวทางกฎหมายเนื่องจากผูบ้รหิารของบรษิทัเชือ่มัน่วา่การท านิตกิรรมซื้อขาย
และจ านองที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างดงักล่าวถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง อีกทัง้ บรษิัทอยู่
ระหวา่งการศกึษารายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิขอ้กฎหมายเพิม่เตมิเพื่อด าเนินคดกีบัโจทกใ์นคดนีี้ดว้ย 
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