
 

 

 

ที่ EFORL IR018/2565 

12 พฤษภาคม 2565 

เรื่อง คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2565 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2565 ของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) และบริษัทย่อย    

ตารางแสดงผลประกอบการไตรมาส 1/65 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1/64 สรุปได้ดังนี้  

(หน่วย : พันบาท) 

  

 

หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม ∆% งบการเงินเฉพาะของบริษัท ∆% 

  
ไตรมาส 
1/65 

ไตรมาส 
1/64 

  
ไตรมาส 
1/65 

ไตรมาส 
1/64 

  

รายได้จากการขายและบริการ  341,421   417,975  -18%  308,715  375,020  -18% 

รายได้อื่น  3,630   7,564  -52%  2,671   3,298  -19% 

รวมรายได้ทั้งหมด  345,051   425,539  -19%  311,386  378,318  -18% 

กำไรขั้นต้น  120,076   146,904  -18%  109,108  132,011  -17% 

อัตรากำไร 35% 35%   35% 35%   

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  23,689   49,946  -53%  21,687   43,577  -50% 

อัตรากำไร 7% 12%  7% 12%   

กำไรสำหรับงวด  15,264   23,600  -35%  14,200   24,172  -41% 

อัตรากำไร 4% 6%   5% 6%   
กำไรสำหรับงวด 
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 15,264   35,812  -57%  14,200   24,172  -41% 

อัตรากำไร 4% 9%   5% 6%   



 

 2 

ผลประกอบการไตรมาส 1/65 

รายได้จากการขายและบริการสำหรับไตรมาส 1/65 เท่ากับ 341 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มีข้อจำกัดใน
การส่งมอบสินค้าและบริการในช่วงปลายปี 2563 และสถานการณ์ได้คลี่คลายลงในช่วงต้นปี 2564 ทำให้
มียอดส่งมอบสินค้าและบริการสะสมจากปลายปี 2563 มากระจุกตัวเพิ ่มขึ ้นในไตรมาส 1/64 ด้วย 
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสามารถทำยอดขายได้ตามทีป่ระมาณการไว้ 

 

 

2. รายการหลักในงบกำไรขาดทุนสำหรับไตรมาส 1/65 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1/64 

 (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท  

           
ไตรมาส 
1/65 

ไตรมาส 
1/64 

∆% ไตรมาส 
1/65 

ไตรมาส 
1/64 

∆% 

รายได้จากการขายและบริการ       

รายได้จากการขายและบริการเครือ่งมือแพทย์  341,421   415,797  -18%  308,715   375,020  -18% 
รายได้จากการขายและให้บริการดา้นความงาม  -     2,178  -100%  -           -    

 

รวมรายได้จากการขายและบริการ  341,421   417,975  -18%  308,715   375,020  -18% 
ต้นทุนขายและบริการ       

ต้นทุนขายและบริการเครื่องมือแพทย์  (221,345)  (270,245) -18%  (199,607)  (243,009) -18% 

ต้นทุนขายและให้บริการด้านความงาม  -     (826) -100%  -            -    
 

รวมต้นทุนขายและบริการ  (221,345)  (271,071) -18%  (199,607) (243,009) -18% 
กำไรขั้นต้น  120,076   146,904  -18%  109,108   132,011  -17% 

รายได้อื่น  3,630   7,564  -52%  2,671   3,298  -19% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (64,821)  (64,947) 0%  (58,312)  (58,282) -6% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (31,774)  (39,208) -19%  (28,358)  (30,218) 6% 

ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้อ่ืน  (3,422) (367)    832%  (3,422)  (3,232) -7% 

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  23,689   49,946  -53%  21,687   43,577  -50% 

ต้นทุนทางการเงิน  (8,006)  (14,984) -47%  (7,740)  (9,181) -16% 
กำไรก่อนภาษีเงินได้  15,683   34,962  -55%  13,947   34,396  -59% 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้  (419)  (11,362) -96%  253   (10,224) -102% 

กำไรสำหรับงวด  15,264   23,600  -35%  14,200   24,172  -41% 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นสำหรับงวด  -     -    
 

 -     -     

รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด  15,264   23,600  -35%  14,200   24,172  -41% 

การแบ่งกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด       
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 (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท  

           
ไตรมาส 
1/65 

ไตรมาส 
1/64 

∆% ไตรมาส 
1/65 

ไตรมาส 
1/64 

∆% 

    ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  15,264   35,812  -57%  14,200   24,172  -41% 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม  -     (12,212) -100%  -            -    
 

  15,264   23,600  -35%  14,200   24,172  -41% 

การแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด       

    ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  15,264   35,812  -57%  14,200   24,172  -41% 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม  -     (12,212) -100%  -            -    
 

 
 15,264   23,600  -35%  14,200   24,172  -41% 

 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

      

    กำไร (บาทต่อหุ้น)  0.0004   0.0011  -65%  0.0004   0.0007  -52% 

    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 39,978,649  32,491,421  23% 39,978,649  32,491,421 23% 

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ             

อัตรากำไรขั้นต้น 35.17% 35.15% 0.02% 35.34% 35.20% 0.14% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตอ่รายได้รวม 28.29% 24.92% 3.37% 28.07% 23.60% 4.48% 

อัตรากำไรสุทธิ  4.47% 5.65% -1.18% 4.60% 6.45% -1.85% 

อัตรากำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 4.47% 8.57% -4.10% 4.60% 6.45% -1.85% 

รายได้จากการขายและให้บริการ 

 สำหรับไตรมาส 1/65 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 341 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ด้วยเหตุผลที่เรียนชี้แจงแล้วข้างต้น  

กำไรขั้นต้น  

 กำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 1/65  เท่ากับ 120 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 1/65  เท่ากับร้อยละ 35.17 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.02 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน     
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ในไตรมาส 1/65  บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 97 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายใน
การขาย 65 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 32 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตร
มาส 1 ของปี 2565 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  

ต้นทุนทางการเงิน 

 ต้นทุนทางการเงินสำหรับไตรมาส 1/65  เท่ากับ 8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 47 เมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีการจ่ายชำระหนี้ 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 สำหรับไตรมาส 1 ของปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 15 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35 
จากงวดเดียวกันของปีก่อน อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 4.47 และกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
เท่ากับ 15 ล้านบาท   

  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 

      ปรีชา นันท์นฤมิต             

            (นายปรีชา นันท์นฤมิต) 
                                                   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


