
 

 

 

ที่ EFORL IR016/2564 

17 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564 ของ บรษิัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (“บริษทั”) 
และบริษัทย่อย 

ตารางแสดงผลประกอบการไตรมาส 1/64 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1/63 สรุปได้ดังนี ้

หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
 ไตรมาส 

1/64  
 ไตรมาส 

1/63  
 ∆% 

 ไตรมาส 
1/64  

ไตรมาส 
1/63 

∆%  

รายได้จากการขายและบริการเครื่องมือแพทย์ 415,797  301,848 38% 375,020  262,545 43% 

รายได้จากการขายให้บริการด้านความงาม 2,178  22,202 -90% -  - -  

รายได้อื่น 7,564  4,637 63% 3,298  2,098 57% 

รวม 425,539  328,687  29% 378,318  264,643  43% 

กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนการด้อยค่าก่อน
ดอกเบี้ยก่อนภาษี 

 49,946  (58,239) 186% 46,809  5,047 827% 

อัตรากำไร 12% -18%  12% 2%  
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษี 49,946  (767,358) 107% 43,577  (304,411) 114% 

อัตรากำไร 12%  -237%  12%  -116%  

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 23,600  (649,014) 104% 24,172  (319,546) 108% 

อัตรากำไร 6% -197%  6% -121%  

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือ
หุ้นของบริษัท 

35,812  (391,713) 109%  24,172  (319,546) 108% 

อัตรากำไร 8% -119%   6% -121%   
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 ผลประกอบการไตรมาส 1/64 

 รายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับไตรมาส 1/64 เท่ากับ 418 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/63 ร้อยละ 29 สาเหตุจาก 

- รายได้จากการขายและบริการเครื่องมือแพทย์ไตรมาส 1/64 จำนวน 416 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้สินค้าเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์มีความ
ต้องการจำนวนมาก โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มประเภท เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเป็นสินค้าหลัก
ของบริษัท ทำให้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อมากขึ้น 

- รายได้จากการขายและให้บริการด้านความงามไตรมาส 1/64 จำนวน 2 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้ในกลุ่มธุรกิจความ
งามในไตรมาส 1/64 มีรายได้หลักมาจากการขายออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียว ในขณะที่
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ยังมีรายได้จากการเปิดคลินิกความงามในช่วง 1-2 เดือนแรก
ของปี 2563 ก่อนจะหยุดดำเนินกิจการด้านคลินิกความงามอย่างถาวรเน่ืองจากได้รับ
ผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19   

กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวดไตรมาส 1 ของปี 2564 ของงบการเงินรวมมี
ตัวเลขเป็นบวกจำนวน 24 ล้านบาท ในขณะที่ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 649 
ล้านบาท เนื่องจากการถูกพิจารณาการต้ังสำรองทางบัญชีของรายการที่เกี่ยวกับบริษัทย่อย 

2. สรปุผลประกอบการจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ งบการเงินรวม 
หน่วย : ล้านบาท  ไตรมาส 1/64 ไตรมาส 1/63 ∆%  

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ 415,797  301,848 38% 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์    
กำไรขั้นต้น 145,552 108,731 34% 

บริการความงาม 2,178  22,202 -90% 

กำไรขั้นต้น 1,352 (15,442) 109% 
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ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมอืและอปุกรณ์ทางการแพทย์  

ธุรกจิตัวแทนจำหนา่ยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดำเนินการโดยบริษัทและบริษัท  
สเปซเมด จำกัด (บริษัทย่อย) โดยในไตรมาส 1/64 รายได้จากการขายและบริการในกลุ่มธุรกิจตัวแทน
จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 416 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเป็นความต้องการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาด COVID-19 โดยเฉพาะ
สินค้าในกลุ่มประเภท เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัททำให้มีความต้องการและได้รับคำสั่ง
ซื้อมากขึ้น 

กำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในไตรมาส 1/64 
จำนวน 146 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตรากำไร
ขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 35 โดยสัดส่วนรายได้ของธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อรายได้รวม
เท่ากับร้อยละ 98 

ธุรกิจบริการความงาม 

 ธุรกิจบริการความงาม ดำเนินการโดย บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  ถือหุ้นโดย
บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) และบริษัท สยามสเนล จำกัด (บริษัทย่อย) มีรายได้จาก
การขายและบริการไตรมาส 1/64 จำนวน 2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อน เนื่องจากรายได้หลักในปัจจุบันมาจากการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียว 
ในขณะที่ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนกลุ่มธุรกิจบริการความงามมีรายได้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ รายได้
จากการให้บริการความงามในคลินิกความงามและการขายสินค้าในคลินิกและช่องทางออนไลน์ ซึ่งจาก
ผลกระทบของ COVID-19 ในเฟสแรก ทำให้ธุรกิจความงามหยุดดำเนินกิจการด้านคลินิกความงามอย่าง
ถาวรตั้งแต่ชว่งกลางเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา 

กลุ่มธุรกิจความงามมีกำไรขั้นต้นในไตรมาส 1/64 จำนวน 1 ล้านบาท ในขณะที่มีตัวเลขขาดทุน
ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สัดส่วนรายได้ของธุรกจิบริการความงามต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 2 
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3. รายการหลักในงบกำไรขาดทุนสำหรับไตรมาส 1/64 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1/63 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

หน่วย: พันบาท Q1/64 Q1/63 ∆% Q1/64 Q1/63 ∆% 

รายได้จากการขายและบริการ 417,975  324,050  29% 375,020  262,545  43% 

รวมต้นทุนขายและบริการ (271,071) (230,761) 17% (243,009)  (161,826) 50% 

กำไรขั้นต้น 146,904  93,289  57% 132,011  100,719  31% 

รายได้อื่น 7,564  4,637  63% 3,298  2,098  57% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (64,947)  (77,652) -16%  (58,282)  (63,454) -8% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (39,575)  (78,513) -50%  (30,218)  (34,316) -12% 

ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้อื่น - บคุคลและ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

-    -         -     (3,232)  (209,458) -98% 

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย -    -         -    -     (100,000) 100% 

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน 

-    (709,119) -100% -    -    - 

ต้นทุนทางการเงิน  (14,984)  (21,085) -29%  (9,181)  (12,467) -26% 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 34,962  (788,443) 104% 34,396   (316,878) 111% 

ผลประโยชน์ทางภาษี (ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)  (11,362) 139,429  -108%  (10,224)  (2,668) 283% 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด  23,600  (649,014) 104% 24,172   (319,546) 108% 

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด       

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 35,812  (391,713) 109% 24,172   (319,546) 108% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม  (12,212) (257,301) -95% -    -    - 

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ       

อัตรากำไรขั้นต้น 35% 29% 22% 35% 38% -8% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม 25%  48%  -48% 24%  37%  -37% 

อัตรากำไรสุทธิ 6% -200% 103% 6% -122% 105% 

อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 9% -121% 107% 6% -122% 105% 
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รายได้จากการขายและใหบ้ริการ 

 สำหรับไตรมาส 1/64 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 418 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 29 เมื่อเปรยีบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากธุรกิจเครื่องมือแพทย์มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กำไรขั้นต้น  

 สำหรับไตรมาส 1/64 กำไรขัน้ตน้เท่ากับ 147 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 57 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นของไตรมาส 1/64 เท่ากับร้อยละ 35 เพิ่มขึน้ร้อยละ 22 เมือ่
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 

 สำหรับไตรมาส 1/64 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 105 ล้านบาท จำแนกเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขาย 65 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารในไตรมาส 1/64 ลดลงรอ้ยละ 16 เมื่อเทยีบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมในไตรมาส 1/64 เท่ากับร้อยละ 25 ลดลงร้อยละ 
48 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 

ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้อื่น – บุคคลและบริษทัที่เก่ียวข้องกัน 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท ไตรมาส 1/64 แสดงผลขาดทนุจากการด้อยค่าลูกหนี้อื่น – บุคคล
และบริษัทที่เกีย่วข้องกันจำนวน 3 ล้านบาท เกิดจากพิจารณาตั้งสำรองการด้อยค่าของดอกเบ้ียจ่ายใน
ส่วนของภาระค้ำประกันหนีใ้นบริษัทย่อย 

ต้นทุนทางการเงิน 

 สำหรับไตรมาส 1/64 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 15 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29 เมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อน  

กำไรสุทธิ 

 สำหรับไตรมาส 1/64 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 24 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนมีผลขาดทุน   
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นอกจากนี้บริษัทขอรายงานความคืบหน้ากรณีบริษัท วุฒิศักดิ์คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ให้เงินกู้
ยืมแก่บริษัท ทีพีเอ็น 2018 จำกัด (“TPN”) เป็นเงินต้นจำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งกรรมการชุดปัจจุบนัของ
วุฒิศักดิ์คลินิกดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีกับ TPN และผู้ค้ำประกัน ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2563 เพื่อ
บังคับให้ TPN ชำระหนี้ตามกฎหมายให้วุฒิศักดิ์คลินิก ขณะนี้สถานะคดียังอยู่ในกระบวนการทาง
กฎหมาย   

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
      ขอแสดงความนับถือ 
       

      ปรีชา นันท์นฤมิต 
 

            (นายปรีชา นันท์นฤมิต) 
                                                 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


