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1. โครงสร้ำงและกำรดำเนินงำนของกลุม่ บริษัท
1.1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบ
ธุรกิจ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ

บริษัทย่อยของบริษัทประกอบด้วย 3 บริษัท ประกอบด้วย

“EFORL”) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทย

บริษัท สเปซเมด จำกัด

และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่

(Spacemed Co., Ltd.)

19 กุ ม ภาพั น ธ์ 2552 ด าเนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก เป็ น ผู ้ น าเข้ า

ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ใช้ในบ้าน (home healthcare medical device)
และกล้องจุลทรรศน์ (Microscope) และ อื่น ๆ โดยบริษัท
ถือหุ้น ร้อยละ 100

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยตรงจากผู้ผลิต โดย
เป็นตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
จากผู้ผลิตชั้นน าแต่เพี ยงผู้เดียว และเป็นผู้ให้บริการให้
บารุงรักษา ซ่อมแซม ตลอดจนให้ความรู้ครอบคลุมการใช้

บริ ษ ั ท ดั บ บลิ ว ซี ไ อ โฮลดิ ้ ง จ ำกั ด (มหำชน)
(WCI Holding Public Co., Ltd.)

งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่หมอ พยาบาล

ธุรกิจด้านการลงทุน โดยลงทุนร้อยละ 20 ใน

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ตลอดจนผู้ป่วยเพื่อประโยชน์สูงสุด

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด (Wuttisak

ค าแนะน าวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

Clinic Intergroup Co., Ltd.) ซึ ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
ด้านความงาม ธุรกิจแฟรนไซส์ และจาหน่ายเครื่องสาอาง
โดยบริ ษ ั ท ถื อ หุ ้ น ในบริ ษ ั ท ดั บ บลิ ว ซี ไ อ โฮลดิ ้ ง จ ากั ด
(มหาชน) ร้อยละ 56

บริษัท สยำมสเนล จำกัด
(Siam Snail Co., Ltd.)
เป็ น ธุ ร กิ จ ที ่ จ ั ด จ าหน่ า ยเครื ่ อ งส าอางจาก
ผลิตภัณฑ์เมือกหอยทาก บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51

5

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

1.1.1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย หรือกลยุทธ์ในกำร
ดำเนินงำนของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
สนองต่อความต้องการในสภาวะปัจจุบัน และสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด

วิสัยทัศน์
เรามุ ่ ง มั ่ น เป็ น ผู ้ น าด้ า นการจั ด จ าหน่ า ยและ
ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการ
ด ารงชี ว ิ ต ที่ ดี ข องประชาชน (To provide trustworthy
and reliable healthcare products for improving
wellness)

เพื่อให้บรรลุถึงนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัท
มุ่งมั่นในการดาเนินการดังนี้
1. คัดสรรผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ วัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่
ค านึ งถึ งคุณภาพและเทคโนโลยีท ี ่ท ั น สมั ย มี ค วาม
น่าเชื่อถือในระดับต้นของโลก

พันธกิจ

2. มุ่งมั่นให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และสร้าง
ความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าโดยเฉพาะบริการหลัง
การขาย

• น าเข้ า จั ด จ าหน่ า ยและให้ บ ริ ก าร เครื ่ อ งมื อ ทาง
การแพทย์ วิทยาศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่
มีคุณภาพและทันสมัย เพื่อช่วยในการตรวจวินิ จฉัย
การป้องกัน การรักษาโรค และการส่งเสริมสุขภาพแก่
แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ด้วย
ราคายุติธรรม

3. จัดทา คงไว้ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบ
บริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015
4. ให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยใช้ ร ะบบการวั ด ผล และ
ติ ด ตามนโยบายคุ ณ ภาพอย่ า งเคร่ ง ครั ด และให้
ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การสนับสนุน และผลักดันให้
มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• บริหารงานด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พร้อมหลักบรรษัทภิบาล เพื่อการเติบโตที่
มั่นคงและยั่งยืน

วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ ำ หมำย หรื อ กลยุ ท ธ์ ใ นกำร
ดำเนินงำนของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในภำพรวม

5. ให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่
ลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

นโยบำยคุณภำพ

วัตถุประสงค์และกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์

“ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีคุณภำพ ตรงต่อเวลำ

1. ด้ำนกำรตลำดและกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
• รั ก ษาระดั บ ยอดขายในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ตั ว แทน
จ าหน่ า ยเครื ่ อ งมื อ แพทย์ จั ด หาและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ามากขึ้น

สอดคล้ อ งกั บ กฎหมำย มี เ ทคโนโลยี ท ี ่ ท ั น สมั ย เพื่ อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง”
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) มุ่งมั่น
ในการเป็นผู้นาเข้าและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความจาเป็น
ของการรักษาและการมีสุขภาพที่ดีและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มี
พัฒนาการทีก่ ้าวหน้าทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ โดยให้ความใส่
ใจสภาพแวดล้อม รวมทั้งให้บริการที่เป็นเลิศ ตรงเวลา เพื่อ

• ธารงความเป็นผู้นาทางการตลาดอันดับหนึ่ง ด้าน
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
• พัฒนาและคิดค้นระบบสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ และต่อยอดให้สมบูรณ์มากขึ้นด้วย
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เทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เพื่อ
สนับสนุนการขายและเป็นผู้นาในตลาด

•

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในภาพกว้างของธุรกิจมากขึ้น

• เพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามกระแสสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

•

ยกระดับมาตรฐานการให้บริการโดยการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพบริ ห ารจั ด การ Supply Chain
Management โดยเฉพาะกระบวนการตั ้ งแต่
การสั่งซื้อ ส่งมอบ และ บริการหลังการขาย

•

บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรที ่ ม ี อ ยู ่ ใ ห้ ส ามารถ
หมุ น เวี ย นปรั บ ใช้ ก ั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ทั้งหมด เพื่อลดต้นทุนการดาเนินงาน

•

ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม โดย
การปรับโครงสร้างหนี้ระยะสั้น เป็นหนี้ระยะ
ยาวให้มากขึ้นและเพิ่มสัดส่วนในส่วนของทุน

• บริษัทจะมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15%
ต่อปี
2. ด้ำนกำรดำเนินงำนและกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
•

•

มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจ ที ่เป็ นที่ต้ องการของ
ตลาด และเป็นธุรกิจที่ มี High Gross Margin
โดยใช้ ค วามช านาญของบุ ค คลากรที ่ ม ี อ ยู ่ ใน
บริษัทเป็นหลัก
ลดขนาดการลงทุ น หรื อ จ าหน่ า ยธุ ร กิ จ ที ่ มี
ผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัท

1.1.2. กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561 - 2563) มีเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญดังนี้
21 พฤษภาคม 2561

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้
-

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 228,062,767 บาท จากเดิม 1,597,429,666 บาท เป็น
จ านวน 1,369,367,099 บาท โดยวิ ธ ี ก ารตั ด หุ ้ น สามั ญ ที ่ ย ั ง ไม่ ไ ด้ จ าหน่ า ยจ านวน
3,040,836,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท

-

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษั ทจ านวน 1,208,121,737 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน
1,369,367,099 บาท เป็น 2,577,488,835 บาท โดยออกหุ้นสามัญจานวน 16,108,289,826
หุ ้ น มู ล ค่ า ที ่ ต ราไว้ ห ุ ้ น ละ 0.075 บาท เพื ่ อ เสนอขายแก่ บ ุ ค คลในวงจ ากั ด ( Private
Placement) จานวน 5 ราย ในราคาหุ้นละ 0.040 บาท รวม 644,331,593 บาท

ในระหว่างปี บริษัทได้รับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจากัดจานวน 5
ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน 644.33 ล้านบาท คิดเป็นจานวนหุ้นสามัญรวม 16,108 ล้านหุ้น
29 มิถุนายน 2561

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ WCIH ครั้งที่ 2/2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้ 1) แปรสภาพ
บริษัทจากบริษัทจ ากัด เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด (ด าเนินการแล้ว เสร็จ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
2561) 2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของ WCIH จ านวน 870,000,020 บาท จากเดิม 1,160,000,000
บาท เป็น 2,030,000,020 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 87,000,002 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561)
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29 มิถุนายน 2561

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ WCIH ครั้งที่ 2/2561 มีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่

14 สิงหาคม 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2561 มีมติจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH จานวน
43.65 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยจ่ายชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนใน WCIH จานวน 436.50
ล้านบาท ในระหว่างไตรมาส 3 ของปี 2561

31 ธันวาคม 2561

WCIH ได้รับชาระเงินเพิ่มทุนจานวน 438.91 ล้านบาท ทาให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทใน WCIH
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.17 เป็นร้อยละ 63.70

2 มกราคม 2562

WCIH ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม โดยซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ
บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกอินเตอร์ จ ากัด บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จ ากัด และ บริษัท
ดับบลิว. เอส. เซอร์จีรี่ 2014 จากัด จาก WCIG ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (par value)

4 เมษายน 2562

WCIH ได้รับชาระเงินเพิ่มทุน จากผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จ านวน 220.00 ล้านบาท ทาให้สัดส่วนการ
ลงทุนของบริษัทใน WCIH ลดลงจากร้อยละ 63.70 เป็นร้อยละ 56.00

5 เมษายน 2562

WCIH ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม โดยซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ
บริษัท วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซีอินเตอร์ จากัด จาก WCIG ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (par value)

28 พฤษภาคม 2562

EFORL ร่วมลงนามกับ GE Healthcare Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ส านักงานประจ าภาคพื้ น
เอเชียแปซิฟิคของบริษัท GE Healthcare (NYSE:GE) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย EFORL ได้รับ
แต่งตั้งเป็นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ GE ในกลุ่ม Enterprise Digital Solutions ในประเทศไทย

5 พฤศจิกายน 2562

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้
-

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 604,065,974.85 บาท จากเดิม 2,577,488,835.45
บาท เป็น 3,181,554,810.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจานวน 8,054,212,998 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท

-

อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถื อหุ้น
(Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ 0.05 บาท ต่อหุ้น

28 กุมภาพันธ์ 2563

EFORL ได้รับสิทธิบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบบันทึกข้อมูลด้วยอีเล็กทรอนิกส์ สาหรับงาน
ผู้ปว่ ยฟอกไต (Hemodialysis Electronics Data Recording) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

28 กุมภาพันธ์ 2563

EFORL ได้รับสิทธิบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบบันทึกข้อมูลด้วยอีเล็กทรอนิกส์ สาหรับงาน
วิสัญญี (Anesthesia Electronics Data Recording) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

26 มีนาคม 2563

EFORL เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชาระแล้ว จากเดิม 2,416,263,899.40 บาท จานวนหุ้นสามัญ
32,216,851,992 หุ้น เป็น 2,416,501,912.80 บาท จานวนหุ้นสามัญ 32,220,025,504 หุ้น จาก
การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO) จานวน 3,173,512 หุ้น
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9 มิถุนายน 2563

EFORL เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชาระแล้ว จากเดิม 2,416,501,912.80 บาท จานวนหุ้นสามัญ
32,220,025,504 หุ้น เป็น 2,416,502,157.225 บาท จานวนหุ้นสามัญ 32,220,028,763 หุ้น จาก
การใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W3 และ EFORL-W4 เป็นหุ้นสามัญจ านวน
3,259 หุ้น

14 สิงหาคม 2563

EFORL ร่วมลงนามกับ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในการแต่งตั้ งให้ EFORL เป็น
ตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ บี. บราวน์ Avitum สินค้ากลุ่มเครื่องมือแพทย์โรคไต ซึ่ง
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ ท ันสมัย อันได้แก่ เครื่ องฟอกเลือดชนิดต่ อเนื่ อ ง (Continuous renal
replacement therapy, CRRT) ทีใ่ ช้กับผู้ป่วยวิกฤต รวมทั้งเครื่องไตเทียมด้วย

5 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งยกคาร้องขอฟื้นฟูกิจการของ WCIG

1.1.3. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
ชื่อย่อในตลำดหลักทรัพย์ฯ

EFORL

ประเภทธุรกิจ

เป็นตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

เลขทะเบียนบริษัท

0107551000142

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

184 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

02-8830871-9, 02-4342748-9

โทรสำร

02-4338695

เว็บไซต์

https://www.eforl-aim.com/

ทุนจดทะเบียน

3,181,554,810.30 บาท

ทุนชำระแล้ว

2,416,502,157.225 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 32,220,028,763 หุ้น

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น

0.075 บาท
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1.2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้ำงรำยได้
กลุ่มบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ 2 ธุรกิจหลัก คือ:-

1. ธุรกิจด้ำนสุขภำพ (Healthcare) ประกอบด้วย

2. ธุรกิจด้ำนควำมงำม (Beauty) ประกอบด้วยธุรกิจ

ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายและบริการเครื่องมือและอุป กรณ์
ทางการแพทย์ ซึ่งจัดจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ (Medical Device) ทั้งที่ใช้ในโรงพยาบาล และ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และน ้ายาที่ใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบัต ิการ
(Reagent) ด าเนินงานโดยบริษัท บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม
จ ากั ด (มหาชน) (EFORL) และ บริ ษ ั ท สเปซเมด จ ากั ด
(SPACEMED)

คลิ น ิ ก เสริ ม ความงามและจ าหน่ า ยสิ น ค้ า เครื ่ อ งส าอาง
ดาเนินงานโดยกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์ (บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก
อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด (WCIG) / บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติก
อินเตอร์ จากัด WCI)) และ บริษัท สยามสเนล จากัด (Siam
Snail)

โครงสร้ำงกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
EFORL
HEALTHCARE
SPACEMED

EFORL
GROUP

WCIG
BEAUTY

SIAM SNAIL
WCI

โครงสร้ำงรำยได้

โครงสร้างรายได้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม โดยจาแนกตามกลุม่ ธุรกิจในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา แสดงได้ดังนี้
หน่วย: ล้ำนบำท
เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์
(Healthcare)
บริการด้านความงาม
(Beauty)
รวม

%ถือหุ้น
EFORL,
Spacemed

100%

WCIH,
Siam Snail

56%,
51%

ปี 2563
รำยได้ สัดส่วน
1,633
98%

ปี 2562
รำยได้ สัดส่วน
1,737
90%

ปี 2561
รำยได้ สัดส่วน
1,828
89%

34

2%

185

10%

232

11%

1,667

100%

1,922

100%

2,060

100%
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จากโครงสร้างรายได้ข้างต้น จะเห็นได้ว่าในปี 2563 โครงสร้างรายได้รวมมีจานวน 1,667 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน แต่
ยังคงสัดส่วนโครงสร้างรายได้หลักในธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยในปี 2563 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 98 ของ
รายได้รวม

กลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่ำยเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
ดาเนินการโดย บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) และบริษัท สเปซเมด จากัด

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
โครงสร้างรายได้แยก ตามประเภทผลิตภัณฑ์และตามประเภทลูกค้า
ยอดขำยแยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัท (EFORL)

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
น้ายาที่ใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ
รวม

ปี 2563
ล้ำนบำท สัดส่วน
1,048 73.4%
380 26.6%
1,428 100.0%

ปี 2562
ล้ำนบำท
สัดส่วน
1,068
70.4%
450
29.6%
1,518 100.0%

เพิ่ม/ ( - ลด)
-1.9%
-15.6%
-5.9%

เมื่อพิจารณายอดขาย ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ยอดขายโดยรวมของกลุม่ ธุรกิจลดลง คิดเป็นร้อยละ 5.9 โดยสัดส่วนที่ลดลง
ส่วนใหญ่มาจากยอดขายในหมวดน้ายาที่ใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ โดยลดลงร้อยละ 15.6 ทาให้กาไรขั้นต้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ บริษัทจึงเลือกจาหน่ายผลิตภัณฑ์เฉพาะในรายการที่ยังคงรักษาระดับกาไรขั้นต้นได้
ยอดขำยแยกตำมประเภทลูกค้ำ

ยอดขายภาครัฐ
ยอดขายภาคเอกชน
รวม

ปี 2563
ล้ำนบำท สัดส่วน
1,028 72.0%
400 28.0%
1,428 100.0%

ปี 2562
ล้ำนบำท
สัดส่วน
1,048
69.0%
470
31.0%
1,518 100.0%

เพิ่ม/ (ลด)
-1.9%
-14.9%
-5.9%

เมื่อพิจารณายอดขายเปรียบเทียบจาแนกกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชนตามตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า แนวโน้มยอดขายที่
ได้รับจากการทางภาครัฐมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากร้อยละ 69 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 72 ในปี 2563 เนื่องจากยอดสั่งซื้อของ
ภาคเอกชนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับยอดสั่งซื้อของภาครัฐที่ยังคงรักษาระดับเดิม
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
บริษัทเป็นตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนน้ายาที่ใช้ในทางการแพทย์ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท สามารถแบ่งได้ ดังนี้:• กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
1) ผลิตภัณฑ์ด้านวินิจฉัยทางการแพทย์ (Medical Diagnostics)
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2) ผลิตภัณฑ์ด้านการผ่าตัด (Treatment/Operations)
3) ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และเวชสารสนเทศ (Medical Innovative & Medical Information
Technology) อันประกอบด้วย:
ก. ระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับความรู้สึก (Anesthesia Record System)
ข. ระบบการบริหารจัดการเก็บข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Viewer System)
ค. ระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียนหน่วยโรคไต (CIS for Hemodialysis)
ง. Telemedicine System
4) ผลิตภัณฑ์ด้านการฟื้นฟูสุขภาพและช่วยชีวิตครบวงจร (Health Recovery & Life Healthy Integration)
5) ผลิตภัณฑ์ตดิ ตามประเมินและวิเคราะห์สุขภาพอนามัยผู้ใช้ เช่น iHealth Product
6) ระบบงาน Clean room และ Pendant
7) การพาณิชย์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ตดิ ตามประเมินและวิเคราะห์สุขภาพอนามัยผู้ใช้
8) การบริการหลังการขาย (After Sales Services)
• น้ายาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
• Healthcare Medical Device

รำยละเอียดผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
สินค้ำสำหรับใช้ในห้องผ่ำตัด (Operating Room)

Anesthesia System
เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่อง
ติดตามสัญญาณชีพขณะดม

เครื่องดมยาสลบ
พร้อมเครื่องช่วยหายใจขณะดมยาสลบ
รุ่น CS620, CS650

ULTRASOUND SCANNER
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

Digital OR System
ห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ
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Defibrillator รุ่น TEC 8300
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

สินค้ำสำหรับใช้ในห้องวินิจฉัยทำงรังสี (Radiology)

Anesthesia System
เครื่องดมยาสลบในห้อง MRI

ULTRASOUND SCANNER
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

MRI Ventilator
เครื่องช่วยหายใจในห้อง

สินค้ำสำหรับใช้ในผู้ป่วยเด็กและทำรกแรกเกิด (NICU)

Incubator & Radiant Warmer
เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ทารกแรกคลอด

Phototherapy
ไฟส่องเด็กตัวเหลือง

Neonatal Ventilator
เครื่องช่วยหายใจสาหรับเด็กอ่อน

สินค้ำสำหรับใช้ในห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU, CCU, Recovery Room)

Intelligent Ventilator
เครื่องช่วยหายใจ อัจฉริยะสาหรับ
ผู้ป่วยวิกฤต

Central Monitor System
ระบบเครื่องศูนย์กลางสัญญาณชีพ
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Patient Monitor
เครื่องตรวจสัญญาณชีพข้างเตียง

18 Lead ECG Recorder
เครื่องตรวจบันทึกคลื่นหัวใจ
ชนิด 18 ลีด

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

สินค้ำสำหรับใช้งำนในห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก (OPD)

Spirometer เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด

Vitalsign Monitor
เครื่องวัดสัญญาณชีพ

ECG Viewer System
ระบบการบริหารจัดการเก็บข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

สินค้ำสำหรับใช้ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Emergency Room)

AED รุ่น 3100
เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ

Defibrillator รุ่น TEC-5600
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

Model T1
Transport Ventilator
เครื่องช่วยหายใจสาหรับเคลื่อนย้ายผู้ปว่ ย

ULTRASOUND SCANNER
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

Model C1
Transport Ventilator
เครื่องช่วยหายใจสาหรับเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย

Telemedicine System
ระบบส่งข้อมูลผู้ป่วยผ่านดาวเทียม
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

แนวโน้มธุรกิจ/อุตสำหกรรม ปี 2563-2565: อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ (ที่มำบทวิจัยกรุงศรี บทวิเครำะห์
แยกตำมอุตสำหกรรม 31 สิงหำคม 2563)
มูลค่าการจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศปี
2563 มี แ นวโน้ ม เติ บ โต 3.0% ชะลอจาก 5.5% ปี 2562
ตามกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ที่ได้รับปัจจัยบวกจาก
ความต้ อ งการใช้ เ พื ่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส

COVID-19 ส ำหรั บ ปี 2564-2565 คำดว่ ำ มู ล ค่ ำ กำร
จำหน่ำยเครื่องมือแพทย์ในประเทศจะเติบโตเฉลี่ย 6.5%
ต่อปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้

(1) การเจ็บป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจาก
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน
รวมถึ งจ านวนผู ้ สู งอายุ ท ี ่ เพิ ่ มขึ ้ น ต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ ม ี ค วาม
ต้องการใช้เครื่องมือแพทย์ตรวจวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยและใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น

เครื่องมือแพทย์ของไทยเติบโตต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกันก็
เพิ่มแรงกดดันด้านการแข่งขันโดยเฉพาะกลุ่ม SME ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในธุรกิจนี้
สหรัฐฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์รายใหญ่ข อง
โลกและมีรายได้จากการจาหน่ายมากที่สุดในโลก (ตารางที่
1) เนื่องจากมีฐานการผลิตกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ส่วน
ใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง อาทิ เครื่องวินิจฉัยโรคด้วย
ไฟฟ้า (Electro-diagnostic devices) เครื่องมือแพทย์ที่ใช้
ในการศั ล ยกรรมกระดู ก (Orthopedic and fracture
devices) เครื่องเอ็กซเรย์ (X-ray devices) และเครื่องมือ
ทางทันตกรรม ส าหรับยุโรป ประเทศผู้ผลิตและจ าหน่าย
เครื่องมือแพทย์ที่สาคัญ ได้แก่ เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์
โดยเฉพาะเยอรมนี ได้รั บการยอมรับทั้งด้านคุณภาพและ
การพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยี ตลอดจนการปรับกระบวนการ
ผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

(2) การลงทุ น ของธุ ร กิ จ โรงพยาบาลทั ้ ง การ
สร้ า งใหม่ แ ละการขยายพื ้ น ที ่ ใ ห้ บ ริ ก ารจะท าให้ ค วาม
ต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มขึ้น และ
(3) นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในการให้สิทธิ
พิเศษการลงทุนกับกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์
และชิ้นส่วน
การเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องของบริษัทผู้ผลิต
เครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศตามนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนของ BOI และมาตรการยกเว้นอากรขาเข้าชิ้นส่วน/
วัตถุดิบเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา ส่งผลให้อุตสาหกรรม
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

สาหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ญี่ปุ่น เป็นประเทศ
ที ่ ม ี ศ ั ก ยภาพในการผลิ ต เครื ่ อ งมื อ แพทย์ และยั ง เป็ น
ศู น ย์ ก ลางนวั ต กรรมด้ า นเทคโนโลยี เ ครื ่ อ งมื อ แพทย์ ที่
ทันสมัยซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ส่วนจีนและอาเซียน
การผลิตส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทาง
การแพทย์ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งน าเข้ า เครื ่ อ งมื อ แพทย์ ท ี ่ ใ ช้
เทคโนโลยีสูงจากต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐฯ เยอรมนี
และญี่ปุ่น

2561) อาทิ ถุงมือยางทางการแพทย์ หลอดสวนและหลอด/
เข็ ม ฉี ด ยา และอุ ป กรณ์ ท าแผล โดยมี ต ลาดส่ งออกหลัก
ได้ แ ก่ สหรั ฐ ฯ ญี ่ ป ุ ่ น เนเธอร์ แ ลนด์ และเยอรมนี ด้ า น
ผู้ประกอบการที่ทาการผลิตและส่งออกส่วนใหญ่เป็นบริษัท
ข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยเพื่อส่งกลับไปขายในประเทศ
ของตน (เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และฝรั่งเศส) สาหรับผลิตภัณฑ์
น าเข้า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือ งทาง
การแพทย์ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ 42.7% และ 40.5%
ตามลาดับ เช่น เครื่องอัลตราซาวน์ เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่อง
ตรวจวัดคลื่นหัวใจ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง และ
ผลิตภัณฑ์ทางจักษุวิทยา โดยแหล่งนาเข้าหลัก คือ สหรัฐฯ
จีน เยอรมนี และญี่ปุ่น

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย อยู่ภายใต้
พระราชบั ญ ญั ต ิ เ ครื ่ อ งมื อ แพทย์ พ.ศ. 2551 โดยมี ก อง
ควบคุมเครื่องมือแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) เป็นหน่วยงานก ากับดูแลและรับผิดชอบในการ
ออกใบอนุญาตการผลิต/จาหน่าย/นาเข้าเครื่องมือแพทย์ที่
ได้มาตรฐานตามที่ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ก าหนด เพื่อให้แน่ ใ จว่ า
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและนาเข้ามีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเพิ่ม
ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ให้ เ ป็ น ที ่ ย อมรั บ ทั ้ งใน
ประเทศและตลาดส่งออก

ผู ้ ผ ลิ ต เครื ่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ท ี ่ จ ด
ทะเบี ย นกั บ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ มี จ านวนทั ้ ง สิ ้ น 595 ราย
(ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2563) ในจานวนนี้ 96.5% เป็นผู้ผลิต
รายกลางและเล็ก (SME) มีส่วนแบ่งรายได้ 29% และอีก
3.5% เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ มีส่วนแบ่งรายได้ 71%
(ข้อมูลล่าสุดปี 2561) ซึ่งบางรายเป็นบริษัทข้ามชาติที่ มี
ส านั ก งานในประเทศไทย (Multinational companies:
MNCs) ด้านผู้ประกอบการที่จดทะเบียนน าเข้าเครื่องมือ
แพทย์ (ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) มี
จานวนมากกว่า 2,000 ราย โดยผู้ผลิตและผู้นาเข้ามีช่องทาง
การจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ (ภาพที่ 8)
ดังนี้

ประเทศไทยมีมูลค่าส่งออกและน าเข้าเครื่องมือ
แพทย์รวมกันสูงเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน (สัดส่วนมูลค่า
ส่งออกต่อมูลค่าน าเข้าปี 2558-2562 เฉลี่ยที่ 72:28 ในปี
2562 ผลิ ต ภั ณฑ์ ส่งออกของไทยส่ วนใหญ่ เป็น เครื่ องมือ
แพทย์ในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง มี สัดส่วน 88.3% ของมูลค่า
ส่ งออกเครื ่อ งมื อ แพทย์ ท ั้ งหมด (เพิ ่ ม ขึ ้น จาก 83.4% ปี
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
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(1) การจ าหน่ า ยโดยตรงกั บ โรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาล ทั้งของภาครัฐและเอกชน การจ าหน่ายแก่
โรงพยาบาลรัฐจะเป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของ
ภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์
(Electronic bidding: e-bidding) จากเดิมใช้วิธีตกลงราคา
(สาหรับการจัดซื้อไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีสอบราคา (จัดซื้อ
เกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท) และวิธีประกวด
ราคา (จัดซื้อเกิน 2 ล้านบาท) ส่วนโรงพยาบาลเอกชนจะใช้
วิธีประมูล โดยน าส่งใบสั่งซื้อตามระเบียบของโรงพยาบาล
นั้นๆ

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ได้ แ ก่ (1) ส านั ก งานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นัก
ลงทุน (2) เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New
S-curve) ซึ ่ ง ภาครั ฐ สนั บ สนุ น การลงทุ น อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง
โดยเฉพาะพื ้ น ที ่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก
(EEC) เพื่อรองรับเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการแพทย์และ
การขยายตลาดส่งออกเครื่องมือแพทย์ไปยังประเทศเพื่อน
บ้าน (CLMV) ที่มีความต้องการสินค้าประเภทนี้มากขึ้น และ
(3) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที ่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ได้ ก าหนดทิ ศ ทางการส่ งเสริ ม ผู ้ ผ ลิ ต
เครื่องมือแพทย์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โดยระยะแรก จะเน้นส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่ ง ขั น ด้ า นอุ ป กรณ์ แ ละเครื ่ อ งมื อ แพทย์ ท ี ่ ม ี ค วาม
ต้องการใช้ในประเทศสูง และใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ด้วย
แรงสนับสนุนจากภาครัฐ ทาให้จานวนผู้ประกอบการเพิ่มขึน้
ต่อเนื่อง ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมจึงเพิ่มสูงขึ้น

(2) การจ าหน่ า ยต่ อ ให้ ก ั บ บริ ษ ั ท ตั ว แทนจั ด
จาหน่าย/ร้านค้า ทั้งที่เป็นบริษัทในเครือของผู้ผลิต/ผู้นาเข้า
และร้านค้าทั่วไป เพื่อกระจายสินค้าต่อไปยังกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายในประเทศ ผู้ประกอบการในธุรกิจนี้มักเป็นผู้ที่มี
ความรู ้ ห รื อ อยู ่ ใ นวงการด้ า นการรั ก ษาสุ ข ภาพ ท าให้ มี
ช่องทางการจาหน่ายกว้างขวาง
(3) การจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศ ส่วนใหญ่
เป็นเครื่องมือแพทย์ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ที่สาคัญคือ ถุง
มื อ ยางที ่ ใ ช้ ท างการแพทย์ โดยมี ต ลาดส่ งออกหลั ก คื อ
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเยอรมนี ด้านผู้ประกอบการรายสาคัญ
คือ บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)

กำรตลำดและภำวกำรณ์แข่งขัน
ฝ่ายการตลาดของบริษัทได้ ประมาณการขนาด
ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั่ ว
ประเทศแล้วมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี
โดยบริษัทประมาณการว่ายอดขายที่บริษัทสามารถเข้าถึง
และบรรลุได้ประมาณ 1,750 – 2,020 ล้านบาทต่อปี

การเติบโตของธุรกิจขึ้นอยู่กั บการขยายตัวของ
บริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข และนโยบายภาครั ฐ ปั จ จุ บั น
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ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เป็นทัง้ โรงพยาบาล สถานพยาบาล
ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยบริษัทแบ่งทีมขาย บริการ
ซ่อมบารุง ให้คาปรึกษาออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ส่วนที่
ดูแลลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และส่วนที่ดูแลลูกค้า
ในต่างจังหวัด โดยมีศูนย์ให้บริการกระจายทั่วทุกภาค

บริษัทเน้นคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่ดี โดยการ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าด้วยการเข้าพบพร้อมกับการให้คาแนะนา
และข้อเสนอที่เป็น Solution มีการเยี่ยมเยือนที่สม่าเสมอ
นอกจากนี้ บ ริ ษ ั ท มี Service plan ที่ เ รี ย กว่ า Golden
Service Program โดยให้บริการ

คู ่ แ ข่ ง ขั น ส่ ว นเครื ่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์
(Medical device หรื อ Non-Consumable Product) มี
หลายกิ จ การทั ้ ง ที ่ เ ป็ น บริ ษ ั ท ในประเทศและบริ ษ ั ท ใน
ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ ช ่ น Medi Top, PCL, XOVIC, Roche
(Thailand), Abbot เป็นต้น ต่างผลิตภัณฑ์ก็ต่างคู่แข่งขัน
กัน แต่โดยรวมแล้วทุ ก ๆ ส่วนตลาด (Segment) ที่มีการ
แบ่งส่วนตลาดตามประเภทผลิตภัณฑ์ บริษัทจะเป็นผู้น า
ตลาด (Market Leader) บางผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้น าตลาด
ร่วม (Co-Market Leader) พร้อม ๆ กับมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น ทั้ง
ที่เป็นคู่แข่งขันรายเดิมและรายใหม่โดยคู่แข่งขันมีกิจกรรม
ต่าง ๆ อาทิ:-

-

On call 24 hrs.

-

Backup plan within 48 hrs.: BKK and within 72
hrs.: Upcountry

• มีการเปิด Booth หรือ Kiosk ในสถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลที่บริษัททาตลาดอยู่และมีธุรกรรมซื้อขาย
กันมายาวนานและต่อเนื่อง

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ ม ี ก ารเชื ่ อ มโยงกั บ ระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาลมากขึ ้ น บริ ษ ั ท ได้ พ ั ฒ นา
Software ใ น ร ู ป แ บ บ บ น Web Application พ ั ฒ นา
Software สาหรับรองรับในแผนกโรคหัวใจของโรงพยาบาล
อีกทั้งบริษัทมุ่งมั่นจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า อาทิ

บริ ษ ั ท พยายามหาตลาดที ่ เ ป็ น Niche (เฉพาะกลุ ่ ม )
และ/หรือที่เป็นตลาดใหม่ (Emerging market) พร้อมที่จะ
เข้าวางผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับทันทีเช่น ผลิตภัณฑ์
ทางด้านทันตกรรม (Dental Product) ต่าง ๆ (กล้อง เครื่อง
X-ray ภายนอก) รวมทั้งเจาะตลาดใหม่ที่เป็นคลินิกขนาด
เล็ก และบางผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีปานกลาง ราคาไม่สูง
นัก เข้าเจาะตลาดโรงพยาบาลขนาดเล็กถึงกลาง

• คู่แข่งขันพร้อมที่จะมีกิจกรรมแข่งคู่ขนาน (Parallel
run) ทันที เมื่อบริษัทได้ทาการตลาดอยู่
• คู่แข่งขันมีการจัดทีมพิเศษพร้อมปรับกลยุทธ์ทีมขาย
โดยให้ ท ี ม โครงการพิ เ ศษนี ้ มี อ านาจเจรจาต่ อ รอง
พร้อมที่จะให้บริการแบบบูรณาการ

-

Medical Software (EMR for CIS, LIS, POC)

-

Anesthesia Record System (ระบบอิ เ ลคทรอนิกส์
เวชระเบียนงานระงับความรู้สึก)

ในส่วนที่เป็นน ้ายาในห้องปฏิบัติการ (Consumable
Product) ตลาดมีการแข่งขันมากขึ้น ราคาที่เสนอขายมี
แนวโน้ ม ลดลง คู ่ แ ข่ ง ขั น หลั ก ๆ ประกอบด้ ว ย PCL
HOLDING, Roche, Mindray, Abbot และ Ortho-Clinical
Diagnostics.

-

Tele-medicine, ECG Viewer System (ร ะ บ บ กา ร
บริหารจัดการเก็บข้อมูล, คลื่นไฟฟ้าหัวใจ)

-

Clean Room, OR, Ceiling Pendant

-

ระบบบันทึกข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิคส์ ส าหรับวิสัญญี
( Anesthesia Electronics Data Recording) แ ล ะ
ระบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ลด้ว ยอิเ ล็ ก ทรอนิค ส์ ส าหรั บ งาน
ผู ้ ป ่ ว ยฟอกไต ( Hemodialysis Electronics Data
Recording) บริ ษ ั ท ได้ ร ั บ สิ ท ธิ บ ั ต รแล้ ว จากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

-

การขายเครื่องช่ วยหายใจรุ่น ใหม่ ๆ บริการส าหรั บ
ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วย COVID 19

ด้ำนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำร
บริษัทได้คัดสรรผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ช ั ้ น น าเป็ น ที ่ ย อมรั บ ในวงการสาธารณสุ ข ทั ่ ว ไป
ผลิตภัณฑ์รายการหลัก ๆ ที่บริษัทได้รับให้เป็นผู้จัดจาหน่าย
แต่เพียงผู้เดียว เช่น Hamilton, Nihon Kohden, GE และ
Carestream เป็นต้น
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การขายเครื ่ อ งมื อ แพทย์ โ รคไต โดยบริ ษ ั ท EFORL
ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย)
ในการเป็ น ตั ว แทนจ าหน่ า ยกระจายสิ น ค้ า กลุ่ ม
เครื่องมือแพทย์โรคไต
▪

เครื่องไตเทียมชนิดฟอกเลือดแบบต่อเนื่อง
(Continuous Renal Replacement
Therapy หรือ CRRT)

▪

เครื่องไตเทียมแบบปกติ (Hemodialysis
Machine)

▪

ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า บุคคลากรทาง
การแพทย์ ให้ลูกค้าตระหนักว่า บริษัทเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ร่วมกันในกลุ่มห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chains) และมีการ
เปิดโอกาสให้ตัวแทนของลูกค้า บุคคลากรทางการแพทย์ได้
มีโอกาสไปเยี่ยมชม ศึกษาความรู้เพิ่มเติมในกรณีที่มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อให้คู่ค้ามีความ
มั่นใจและสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากยิ่งขึ้น
ด้ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
ลู ก ค้ า ในกลุ ่ ม ภาครั ฐ ส่ ว นใหญ่ จ ะขายผ่ า นระบบการ
ประมูล และการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพิเศษและความ
จ าเป็นขณะใดขณะหนึ่งของลูกค้า ส่วนในกลุ่มภาคเอกชน
จะมี ก ารจ าหน่ า ยตรงโดยผู ้ แ ทนของบริ ษ ั ท และตั ว แทน
จ าหน่าย ในระยะต่อไปบริษัทจะเน้นช่องทางการขายด้าน
ระบบ Customer Relationship Management-CRM ผ่าน
เว็ บ ไซต์ หรื อ Blog ต่ า ง ๆ ของบริ ษ ั ท ให้ ม ากขึ ้ น บาง
ผลิตภัณฑ์ (โดยเฉพาะเครื่องวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคหัวใจ) เจาะ
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ที ่ เ ป็ น แพทย์ เ ฉพาะทาง เจาะกลุ ่ ม ลู ก ค้ า
โรงพยาบาล แผนกฉุกเฉิน (ER)

ชุดไตเทียม (Dialyser)

ด้ำนรำคำ
บริษัทถูกกาหนดราคาโดยวิธีการประมูลจากภาครัฐเป็น
หลัก ซึ่งเป็นราคาที่แข่งขันกันได้ และโดยทั่วไปก็จะใช้ราคา
ที่ภาครัฐกาหนดในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์เป็นแนวทางใน
การก าหนดราคาขายให้ ล ู ก ค้ า รายอื ่ น ๆ เว้ น แต่ ใ นราย
ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีการกาหนดราคาโดยภาครัฐ บริษัทจะตี
ราคาโดยคานึงถึงคุณภาพสินค้าและต้นทุนการน าเข้าบวก
กาไรมาตรฐานเพื่อให้แข่งขันได้

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทเป็นตัวแทน
จ าหน่ายนั้น เป็นการนาเข้ามาจากต่างประเทศ อาทิ กลุ่ม
ประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น

บริ ษ ั ท เข้ า ร่ ว มและเป็ น ผู ้ จ ั ด /ผู ้ ส นั บ สนุ น ในการจั ด
Events การสัมมนาการอบรมทางวิชาการ การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ Road Show สาธิต (On-Site Demonstration)

19

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

ธุรกิจของบริษัทย่อย
บริษัท สเปซเมด จำกัด (Spacemed Co., Ltd.)
สเปซเมด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว จด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 402 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง
บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 50.0 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท
สเปซเมด ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ยี่ห้อ A&D, Olympus, Cardinal
Detecto, hawkmed, Devilbiss, radimed, Biomedical, Trudell, Eco Medics เป็นต้น โดยสเปซเมดได้รับการแต่งตั้งเป็น
ตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำร
มีลักษณะธุรกรรมและการจาแนกประเภทผลิตภัณฑ์เหมือนบริษัท เพียงแต่มุ่งเน้นส่วนที่เป็นกล้องจุลทรรศน์ เครื่องมือที่
ใช้ในการค้นคว้า วิจัย เครื่องมือในห้องชันสูตรโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์สาหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใช้งานตามบ้าน ที่มีราคา
จ าหน่ า ยไม่ ส ู ง ขนาดเล็ ก กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ ได้ แ ก่ โรงพยาบาลรั ฐ บาลและเอกชน มหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ บาลและเอกชน
สถาบันการศึกษา มูลนิธิ รวมถึง องค์กรอิสระทั่วประเทศ ขนาดตลาดและการแบ่งส่วนตลาดก็เป็นไปในทางเดียวกันกับบริษัท
รำยละเอียดผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัท สเปซเมด จำกัด

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน

เครื่องวัดอุณหภูมิ

กล้องจุลทรรศน์สาหรับการเรียนการสอนทั่วไป และงานวิจัยชั้นสูง

เครื่องควบคุมการให้สารละลายแก่ผู้ป่วย
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IRadimed Corporation

เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับ นอนกรน
เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม
เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ

ยอดขำยจำแนกตำมประเภท
ผลิตภัณฑ์
กล้องจุลทรรศน์
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Med)
รวมยอดขำย

เครื่องตรวจวินิจฉัย
อาการภูมิแพ้ในทารก

ปี 2563
ล้ำนบำท สัดส่วน
128 60.05%
82 39.05%
210 100.00%

เครื่องควบคุมการให้สารละลายแก่ผู้ป่วยในห้อง
MRI
เครื่องเฝ้าติดตามสภาวะผู้ป่วยในห้อง MRI

ปี 2562
ล้ำนบำท
สัดส่วน
135 56.99%
102 43.01%
237
100.00

เพิ่ม/ (ลด)
-5.35%
-19.65%
-11.50%

จากตารางข้างต้น ยอดขายโดยรวมลดลงร้อยละ 11.50 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ช่องทางการจาหน่ายซึ่งเป็น
เพียงเริ่มต้นยังไม่สะท้อนการตลาดที่แท้จริง ประกอบกับมีคาสั่งซื้อจากภาคเอกชนในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขนาดเล็กน้อยลง
ยอดขำยจำแนกตำมประเภทลูกค้ำ
ยอดขายภาครัฐ
ยอดขายภาคเอกชน
รวม

ปี 2563
ล้ำนบำท สัดส่วน
114
54%
97
46%
211
100%

ปี 2562
ล้ำนบำท
สัดส่วน
104
44%
133
56%
237
100%

เพิ่ม/ (ลด)
9.62%
-27.07%
-10.97%

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า ยอดขายรวมลดลงกว่าปีก่อนนั้น โดยเป็นการลดลงของภาคเอกชน เนื่องจากมีการ
แข่งขันที่มากขึ้นมีสินค้าระดับราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามาทาการตลาดมากขึ้น
2) กำรตลำดและภำวกำรณ์แข่งขัน
การทาตลาดและการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกลุ่ม
บริษัทเดียวกัน ผู้บริหารและคณะจัดการจึงมียุทธศาสตร์ในการทาการตลาดที่คล้ายคลึงกัน
3) กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจาหน่ายนัน้ เป็นการนาเข้ามาจากต่างประเทศ อาทิ กลุ่ม
ประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญีป่ ุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น
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กลุ่มธุรกิจบริกำรเสริมควำมงำม
กลุ่มธุรกิจบริกำรเสริมควำมงำม บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) โดย
บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (“WCIG” หรือ “วุฒิศักดิ์คลินิก”)
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (“WCIH”) ร้อยละ 60 ของทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้ WCIH เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จากัด ปัจจุบัน WCIH แปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชน และปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท WCIH อยู่ร้อยละ 56
ธุรกิจบริการความงาม ดาเนินการโดย บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จากัด (“วุฒิศักดิ์คลินิก”) ถือหุ้นโดยบริษัท
ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ร้อยละ 20 ซึ่งกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์ก่อนกลางปี 2563 มีรายได้หลักมาจากคลินิกความงามและ
จาหน่ายสินค้าเครื่องสาอาง ปัจจุบันได้ปิดคลินิกความงามที่บริหารเองทั้งหมด เนื่องจากโรคระบาด COVID-19 ที่ต่อเนื่องและการ
ขาดสภาพคล่อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์คาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จากัด (“WCIG” หรือ “วุฒิศักดิ์คลินิก”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เป็น
กลุ่มธุรกิจที่ดาเนินงานทางธุรกิจที่ให้บริการด้านความงามและผิวพรรณ โดยเป็นผู้ให้บริการเสริมความงามอย่างครบวงจร ที่เน้นให้
คาปรึกษาและตรวจรักษาปัญหาด้านผิวพรรณ และลดกระชับสัดส่วน ภายใต้ชื่อ “วุฒิศักดิ์ คลินิก” ซึ่งมีสาขาให้บริการครอบคลุม
ทั่วประเทศ และมีการให้บริการลักษณะแฟรนไชส์ (Franchise)
WCIH ยังมีบริษัทย่อย อีก 5 บริษัท ประกอบด้วย:1) บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติกอินเตอร์ (“WCI”) ด าเนิน
ธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสาอาง และ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

4) บจก. ดับบลิว.เอส.เซอร์จีรี่ 2014 จำกัด (“WSS”)
ให้ บ ริ ก ารเสริ ม ความงามโดยการ ท าศั ล ยกรรม
พลาสติก/ตกแต่ง ปัจจุบันไม่มีการดาเนินธุรกิจ

2) บจก.วุฒิศักดิ์ ฟำร์มำซีอินเตอร์ (“WPI”) ด าเนิน
ธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

5) บจก. ดับบลิว โกลบอล (“WG”) ด าเนินธุรกิจเพื่อ
รองรับการการประกอบธุรกิจความงามในรูปแบบแฟ
รนไชส์ในต่างประเทศ (ยังไม่เปิดดาเนินกิจการ)

3) บจก. ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ (“WWI”) เดิมชื่อ
บจก.วุ ฒ ิ ศ ั ก ดิ ์ แกรนด์ อ ิ น เตอร์ (“WGI”) ปั จ จุ บั น
ดาเนินธุรกิจสถาบันฝึกอบรม
รำยได้ของกลุ่มบริษัท
ย่อยของ WCIH
รายได้ของ WCIG
รายได้ของ WCI
รายได้ของ WPI
รายได้ของ WWI
รายได้ของ WSS
รายได้ของ WG
ยอดขำยรวม

ปี 2563

ปี 2562

ล้ำนบำท
24
10

สัดส่วน
68.6%
28.6%

1

2.9%

35

100.0%

ล้ำนบำท
161
26
3
190
22

สัดส่วน
84.7%
13.6%
1.7%
100.0%

กลุ ่ ม บริ ษ ั ท วุ ฒ ิ ศ ั ก ดิ์ ม ี ร ายได้ ใ นปี
2563 จ านวน 35 ล้านบาท ลดลง
ร้ อ ยละ 81.58 จากปี ก ่ อ น สาเหตุ
หลักมาจากผลกระทบของการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ทาให้ต้องปิด
สถานประกอบกิ จ การตั ้ ง แต่ ต ้ น ปี
2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างอุทธรณ์คา
ขอฟื้นฟูกิจการ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร

สวยความงามเป็นพิเศษ (Metrosexual) โดยกลุม่ ลูกค้า
เหล่านีม้ ีการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของตัวเอง ซึ่ง
เป็นกลุ่มคนวัยทางานที่มีกาลังซื้อ ตลอดจนกลุ่มนักเรียน
นักศึกษาที่มีปัญหาผิวพรรณ เป็นต้น โดยจะเป็นการทา
หัตถการในลดรอยสิว (Acne/Scars) ลดริ้วรอย (Aging)
หน้าขาวใส ฟื้นฟูสภาพผิวและปรับลดความเสื่อมสภาพผิว
(Whitening / Rejuvenating)

ตั้งแต่ปี 2555 ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท WCIG คือ
การเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเสริ ม ความงามอย่ า งครบวงจรด้ ว ย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นให้คาปรึกษาและตรวจรักษาปัญหา
ด้านผิวพรรณ ภายใต้ชื่อ “วุฒิศักดิ์ คลินิก”และดาเนินธุรกิจ
จาหน่ายเครื่องสาอาง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และ ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม ของกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งยาและเวชส าอาง
ได้ ร ั บ การรั บ รองมาตรฐานสิ น ค้ า จากส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง

จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19
คลินิกต้องปิดตัวลง ทาให้ วุฒิศักดิ์ คลินิกยังดาเนินธุรกิจอยู่
ในลักษณะดาเนินการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ วุฒิศักดิ์
ผ่านช่องทางออนไลน์ และผ่านตัวแทนผู้ได้รับสิทธิในการ
ผลิตและจาหน่าย

หลังจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา
2019 ท าให้ธุรกิจหลักต้องหยุดด าเนินการชั่วคราว และ
ส่งผลต่อเนื่องจนในปัจจุบันบริษัทวุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์
กรุ๊ป จากัด ต้องหยุดการดาเนินงานด้านคลินิกความงามไป
ในที่สุด โดยปัจจุบัน กลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์ มุ่งเน้นหารายได้ใน
การขายผลิตภัณฑ์ความงามภายใต้แบรนด์ วุฒิศัก ดิ์คลินิก
โดยเน้นการขายผ่านช่องทางการขายออนไลน์ เป็นหลัก

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร
กลุ ่ ม บริ ษ ั ท วุ ฒ ิ ศ ั ก ดิ์ จ ะจั ด หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผู ้ จั ด
จาหน่ายที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจากทางราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อลดความเสี่ยงจากที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีปัญหาต่อ
ผู้บริโภค

ลูกค้ากลุม่ เป้าหมายหลักของคลินกิ ความงาม วุฒิศักดิ์
คลินิก เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่ให้ความสนใจเรื่องความ
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บริษัท สยำมสเนล จำกัด
บริษัท สยามสเนล จากัด ก่อตั้งเมือ่ 26 พฤศจิกายน 2557 ได้รับสิทธิบัตรการผลิตและจาหน่ายเมือกหอยทากจากสถาบัน
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นาผลงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มสี ่วนผสมหลักจาก
เมือกหอยทากสายพันธุ์ไทย และคิดค้นจนได้เป็นผลิตภัณฑ์จากเมือกหอยทากที่มีสารออกฤทธิ์ในการดูแลผิวสูงกว่าผลิตภัณฑ์จาก
หอยต่างประเทศถึง 30 เท่า

รายได้
รำยได้

ปี 2563
ล้ำนบำท
5
5

สัดส่วน
100.0%
100.0%

ปี 2562
ล้ำนบำท
สัดส่วน
15 100.0%
15 100.0%

จะเห็นได้ว่ายอดขายในปี 2563 ลดลงขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนร้อยละ 67 เนื่องจากการแข่งขันด้านการตลาดสูง และมีสินค้าทดแทน
ให้เลือกมาก หากต้องการเพิ่มยอดขาย ต้องมีงบประมาณด้านการตลาดที่สูง
ลักษณะธุรกิจ
เป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเครื่องสาอางจากผลิตภัณฑ์
เมือกหอยทากโดยน าผลงานที่ทาการศึกษาค้นคว้าข้างต้น
เป็นจุดเด่นส าคัญของธุรกิจด้วยผลงานวิจัยได้น าไปสู่การ
สร้ า งนวั ต กรรมแห่ ง ความงามจากหอยทากไทย เป็ น
นวัตกรรมการผลิตสู่ SNAIL8 ซึ่งมีความโดดเด่น ดังนี้
1.

คิดค้นโดยทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านหอยทากใน
ระดับนานาชาติมากกว่า 30 ปี

2.

คัดเลือกมาเพียง 2 - 3 สายพันธุ์ ที่ให้เมือกคุณภาพ
สูงสุดสาหรับบารุงผิวพรรณ จากหอยทากไทยที่ค้นพบ
แล้วกว่า 600 สายพันธุ์

3.

เลือกใช้เมือกเฉพาะส่วนที่สร้างจากชั้นแมนเทิล ซึ่ง
เป็นเมือกที่มีคุณภาพสูงสุดในการบารุงผิวพรรณ

4.

มีกระบวนการเก็บเมือกที่ไม่เป็นอันตรายต่อหอยทาก

5.

มีเทคโนโลยีการคัดกรองเฉพาะเมือกที่มีสารโมเลกุล
ขนาดเล็ก สามารถซึมเข้าผิวหนังได้ล้าลึกและรวดเร็ว

6.

ปรับส่วนผสมให้ได้เมือกที่มีความเข้มข้นสูง เพื่อการ
ออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

7.

ผลิ ต ด้ ว ยมาตรฐาน GMP และได้ ร ั บ การรั บ รอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์โดย SAMSUNG

รำยละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยำมสเนล จำกัด

-
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Snail8 Age Defense Advanced Serum
Snail8 Age Defense Skin Repair Daily
Cream
Snail8 Age Defense Ultimate Night
Repair
Snail8 UV Protection Sunscreen
Snail8 Age Defense Face Mask
Snail8 Age Defense Ultra Lift & Firm
Overnight Mask

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขันของผลิตภัณฑ์ควำมงำม
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ระบุว่า ธุรกิจเครื่องสาอางและสกินแคร์ เป็น
ธุรกิจรุ่งมาแรง โดยคาดว่าปี 2562-2566 จะเติบโตประมาณ
7.14% จากปี 2560 ที่ 7.8% มีมูลค่ารวมสูงถึง 1.68 แสน
ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ น กลุ ่ ม สกิ น แคร์ ส ู ง สุ ด สั ด ส่ ว น 47%
รองลงมาคื อ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 18% เครื่อง-ส าอาง
14% ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ใ ช้ ท าความสะอาดร่ า งกาย 16% และ
น ้าหอม 5% โดยอัตราเฉลี่ยการซื้อสินค้า เครื่องส าอาง
และสกินแคร์ของคนไทยอยู่ที่ 1,500 บาทต่อครั้ง

ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า ยอดขายของค้าปลีก
ปี 2563 จะเติบโตอยู่ที่ 2.7-3.0% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่
น่าจะขยายตัวประมาณ 3.1% โดยค้าปลีกที่เจาะกลุ่มลูกค้า
ฐานรากและก าลั งซื ้ อปานกลางลงล่ างอย่า งร้ า นค้าปลีก
ดั้งเดิมและไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็น Segment ที่คาดว่าจะยังคง
เผชิญข้อจากัดของการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ค้าปลีก
ซุปเปอร์มาร์เก็ตและ E-Commerce ยังคงมีแนวโน้มเติบโต
ดีกว่าค้าปลีกใน Segment อื่นๆ
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แบบ 56–1 One Report

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

E for L Aim Public Co., Ltd.

100.00%

56.00%

51.00%

WCIH
Siam Snail Co., Ltd.

20.00%

WCI Holding Public Co., Ltd.

100.00%

100.00%

WPI

Wuttisak Clinic
Intergroup Co., Ltd.

Wuttisak Cosmetic
Inter Co., Ltd.

Spacemed Co., Ltd.

99.97%

WWI

Wuttisak Pharmacy
Inter Co., Ltd.
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W Wellness Inter
Co., Ltd.

99.98%

99.97%

WSS

WG

W.S. Surgery 2014
Co., Ltd.

W Global
Co., Ltd.

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

E for L Aim Public Co., Ltd.

Spacemed Co., Ltd.

WCI Holding Public Co., Ltd.

Siam Snail Co., Ltd.
Wuttisak Clinic Intergroup Co., Ltd.

Wuttisak Cosmetics Inter Co., Ltd.
Wuttisak Pharmacy Inter Co., Ltd.

W Wellness Inter Co., Ltd
W.S. Surgery 2014 Co., Ltd.

W Global Co., Ltd.

แบบ 56–1 One Report

บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม ลักษณะธุรกิจ ดาเนินธุรกิจหลักเป็นผู้นาเข้าและ
ผู้แทนจัดจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเป็นผู้ให้บริการ
บารุงรักษา ซ่อมแซม ตลอดจนให้ความรู้ครอบคลุมการใช้งานเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
บจก. สเปซเมด – บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยมีทุนจดทะเบียน 50.00
ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: ตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์
บมจ. ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง (WCIH) – บริษัทถือหุ้นร้อยละ 56.00 โดยมีทุน
จดทะเบียนจานวน 1,818.90 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: ลงทุนในกลุ่มบริษัท
วุฒิศักดิ์
บจก. สยำมสเนล - บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51.00 ทุนจดทะเบียน 20.00 ล้าน
บาท ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจัดจาหน่ายเครื่องสาอางจากเมือกหอยทาก
บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป (WCIG) – WCIH ถือหุ้นร้อยละ 20.00
ทุนจดทะเบียน 1.53 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน
ความงามและธุรกิจแฟรนไชส์
บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ (WCI) - WCIH ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ทุน
จดทะเบียน 100.10 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: ซื้อมาขายไปเครื่องสาอาง
บจก.วุฒิศักดิ์ ฟำร์มำซีอินเตอร์ (WPI) – WCIH ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ทุน
จดทะเบียน 2.00 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยา
และอาหารเสริม
บจก. ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ (WWI) – WCIH ถือหุ้นร้อยละ 99.97 ทุน
จดทะเบียน 0.10 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: สถาบันฝึกอบรม
บจก. ดับบลิว.เอส.เซอร์จีรี่ 2014 (WSS) – WCIH ถือหุ้นร้อยละ 99.98 ทุน
จดทะเบียน 1.00 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการเสริมความงาม โดยการ
ทาศัลยกรรมพลาสติกและตกแต่ง
บจก. ดับบลิว โกลบอล (WG) - WCIH ถือหุ้นร้อยละ 99.97 ทุนจดทะเบียน
0.10 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: เพือ่ รองรับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ใน
ต่างประเทศ
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แบบ 56–1 One Report

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 จัดทาโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด มีดังนี้
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
นายวิชัย ทองแตง
OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED
ดร.ชาคริต ศึกษากิจ
นางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงศ์
นายศุภชัย วัฒนาสุวสิ ุทธิ์
นายโกศล วรฤทธินภา
นางทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์
นายเกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล
นายจักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์
นายอนันตชัย ประมวลโชค
อื่น ๆ
รวม

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียน

และทุนชำระแล้ว

จำนวนหุ้นสำมัญ
6,366,682,716
4,882,487,110
2,472,094,700
1,438,065,709
1,075,283,733
1,025,000,000
729,362,587
701,016,900
626,500,000
415,958,000
13,924,359,277
33,656,810,732

สัดส่วนกำรถือหุ้น %
18.92
14.51
7.35
4.27
3.19
3.05
2.17
2.08
1.86
1.24
41.37
100.00

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,998.40 ล้านบาท เรียก
ชาระแล้ว 2,524.26 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 33,656,810,732 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 0.075 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,181.55 ล้านบาท เรียก
ชาระแล้ว 2,416.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 32,220,028,763 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 0.075 บาท
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1.5 กำรออกหลักทรัพย์อื่น

จานวนหน่วย
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ

แบบ 56–1 One Report

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 บริษัทออกใบสาคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
โอนเปลี่ยนมือได้ 2 ชนิด มีอายุ 3 ปี หมดอายุวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท
อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 3
(EFORL-W3)
1,377,429,167 หน่วย
1:1
0.60 บาทต่อหุ้น

1.6 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท
อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 4
(EFORL-W4)
772,508,987 หน่วย
1:1
0.50 บาทต่อหุ้น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะหลังหักสารองตาม
กฎหมาย และเงินสะสมอื่นตามที่บริษัทกาหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล
อาจมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงขึ ้ น อยู ่ ก ั บ ฐานะการเงิ น ผลการด าเนิ น งาน
แผนการลงทุน ความจาเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
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แบบ 56–1 One Report

2. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
2.1 นโยบำยและแผนกำรบริหำรควำม
เสี่ยง

บริษัท ได้ก ำหนดกรอบนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง โดย
มุ่งเน้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ ภำพลักษณ์
ชื่อเสียง และกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยส่งเสริมให้
พนักงำนได้รับรู้และป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด
และให้มีคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตรวจสอบ
ติ ด ตำมและประเมิ น ควำมเสี ่ ย งที ่ จ ะเกิ ด ขึ ้ น ตำม
สภำพแวดล้อ มที ่เ ปลี ่ย นไปทั้ งจำกปัจจัย ภำยนอกและ
ปัจจัยภำยใน รวมถึงกำรออกมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต

2.2 ปัจจัยควำมเสี่ยงต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
2.2.1 ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

2.2.1.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
รัฐบำล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงกำรอนุมัติงบประมำณ
จำกทำงภำครัฐ

บริษัทได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงนี้
โดยกำรขยำยลูกค้ำไปยังกลุ่มเอกชนให้มำกขึ้น และลด
กำรพึ่งพำรำยได้หลักจำกกำรประมูลงำนรำชกำร โดยกำร
เข้ ำ ถึ ง โครงกำรจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ ำ งพิ เ ศษที ่ เ ป็ น เงิ น นอก
งบประมำณ และหรือจำกโครงกำรเงินบริจำคในรูปแบบ
ต่ำงๆให้มำกขึ้น

บริษัทประกอบธุรกิจหลัก เป็นตัวแทนจ ำหน่ ำ ย
เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ของแบรนด์ชั้นน ำ
จำกต่ำงประเทศ ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำมีรำยได้ 1,637 ล้ำนบำท
หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 ของรำยได้ในงบกำรเงิน
รวม ลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นโรงพยำบำลภำครัฐ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำงบประมำณ จัดซื้อจัดจ้ำงเครื่องมือ
แพทย์ ดั ง นั ้ น หำกรั ฐ บำลมี ก ำรชะลอหรื อ อนุ ม ั ติ
งบประมำณล่ำช้ำ จะส่งผลกระทบต่อรำยได้ และอำจเกิด
กำรกระจุกตัวของคำสั่งซื้อในปีถัดไปซึ่งอำจเป็นเหตุให้คู่
ค้ำไม่สำมำรถผลิตและส่งสินค้ำให้กับบริษัทได้

2.2.1.2 ควำมเสี ่ ย งในด้ ำ นกำรเป็ น ตั ว แทน
จำหน่ำยเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ำยเครื่องมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์หลำยยี่ ห้ อกับคู่ค ้ำรำยใหญ่ ซึ่งกำรเป็ น
ตัวแทนจำหน่ำยเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์นั้น
จะต้ อ งมี ก ำรเจรจำตกลงกั บ ทำงผู ้ ผ ลิ ต หรื อ เจ้ ำ ของ
ผลิตภัณฑ์ โดยกำรตกลงดังกล่ำวจะมีกรอบระยะเวลำใน
กำรทำธุรกิจ ซึ่งทำงผู้ผลิตหรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์อำจจะ
แต่งตั้งตัวแทนใหม่มำทำธุรกิจในเขตกำรขำยเดียวกัน หรือ
ผู้ผลิตอำจเปลี่ยนกลยุ ท ธ์ ท ำกำรขำยสินค้ำโดยตรงกั บ
ลูกค้ำเองไม่ผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

บริ ษ ั ท ได้ เจรจำต่อ รองกับ ผู ้ผลิ ตหรือ เจ้ ำของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ำยแต่เพียงผู้
เดียว (Exclusive Distributor) ในประเทศไทยให้ได้มำก
ที่สุด และเจรจำให้ผู้ผลิตหรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว
ออกเอกสำรเพื่อยืนยันกำรจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Free
Sales Certificate) ให้ แ ก่ บ ริ ษ ั ท แต่ เพี ยงผู ้เ ดี ยว เพื ่ อ ที่
บริษัทจะด ำเนินกำรจดทะเบียนผลิตภัณฑ์กับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำของประเทศไทยภำยใต้ ชื่อ
บริษัททำให้ยำกต่อกำรเปลี่ยนแปลง

บริษัทมีมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำร
สูญเสียบุคลำกรดังกล่ำว โดยบริษัทให้ควำมสำคัญกับกำร
พัฒนำและส่งเสริมบุคลำกรให้มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
และเติบโตไปพร้อมๆ กับควำมสำเร็จของบริษัทรวมทั้งมี
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมำะสมเพื่อจูงใจ
บุคลำกรดังกล่ำวให้ทำงำนกับบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจำก
อดีตที่ผ่ำนมำ อัตรำหมุนเวียนของบุคลำกรในตำแหน่งที่
ส ำคัญดังกล่ำวอยู่ในระดับที่ต ่ำมำก ซึ่งสะท้อนถึงควำม
ภักดีของบุคลำกรที่มีต่อองค์กร รวมถึงควำมเชื่อมั่นใน
ศักยภำพขององค์กร

นอกจำกนี้จำกกำรที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ำย
เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์หลำยยี่ห้อกับคู ่ค้ำ
รำยใหญ่ ๆ เพื่อเพิ่มรำยได้จำกกำรขำยให้กับบริษัทแล้ว
ยั ง เป็ น กำรป้ อ งกั น หำกทำงผู ้ ผ ลิ ต หรื อ ทำงเจ้ ำ ของ
ผลิตภัณฑ์รำยใดมีปัญหำ หรือ เกิดข้อขัดข้องในกำรทำ
ธุรกิจ บริษัทสำมำรถปรับไปทำธุรกิจกับผู้ผลิตหรือทำง
เจ้ำของผลิตภัณฑ์รำยอื่นได้ทันที โดยบริษัทได้ปรับปรุง
และเพิ่มทีมขำยให้มีประสิทธิภำพในกำรขำยเพิ่มขึ้น มุ่ง
ขยำยตลำดในฐำนลู ก ค้ ำ เดิ ม และฐำนลู ก ค้ ำ ใหม่ ทั้ ง
ผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่

อีกทั้ง บริษัทยังจะพัฒนำระบบกำรจัดกำรสร้ำง
ควำมสั ม พั น ธ์ ก ั บ ลู ก ค้ ำ ( Customer relationship
management –CRM) เพื่อให้บริษัทสำมำรถมีปฏิสัมพันธ์
กับลูกค้ำปัจจุบันและกลุ่มที่คำดหวังว่ำจะเป็นลูกค้ำต่อไป

2.2.1.4 ควำมเสี ่ ย งจำกอำชญำกรรมทำง
คอมพิวเตอร์ (Cyber Crime)
Cyber crime หรือ อำชญำกรรมด้ำนไซเบอร์
คือ กิจกรรมที่ผิดกฎหมำยใด ๆ ที่ใช้หรือรุกรำนระบบและ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงอินเตอร์เน็ตซึ่ งได้ จั ด
อำชญำกรรมด้ำนไซเบอร์เป็น 3 รูปแบบด้วยกัน คือ
1. กำรท ำให้ธ ุร กิ จหยุ ดชะงั กหรือ ล่วงละเมิด
(Business disruption and misuse) เช่ น กำรท ำให้
ระบบคอมพิวเตอร์หยุดกำรทำงำนหรือทำงำนได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภำพ เป็นต้น
2. กำรหลอกลวงทำงออนไลน์ (Online scam)
เช่น กำรทำให้ผู้ใช้หลงเชื่อเพื่อที่จะเข้ำถึงข้อมูลส่วนตัว
และข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงิน และกำรหลอกขำยสินค้ำ
ออนไลน์ เป็นต้น
3. กำ ร ล ั กขโ ม ย แ ล ะ ฉ ้ อฉ ล ฉ ้ อโ กงเ พื่ อ
ผลประโยชน์ (Theft and fraud) เช่น กำรขโมยอัตลักษณ์
ของผู ้ ใ ช้ เ พื ่ อ ใช้ ใ นกำรเปิ ด บั ญ ชี ก ั บ ธนำคำรกำรขโมย
ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือควำมลับทำงธุรกิจ หรือ กำรทำ
ให้เกิดควำมเสียหำยกับหน่วยงำนภำครัฐ เป็นต้น

2.2.1.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบุคลำกร
ธุรกิจของบริษัทเป็นกำรขำยและบริกำร ซึ่งต้อง
พึ ่ งพิ งบุ ค ลำกรค่ อ นข้ ำ งสู งในกำรติ ด ต่ อ หำลู ก ค้ ำ และ
สร้ำงสรรค์ผลงำนต่ำง ๆ เพื่อนำเสนอสินค้ำต่อกลุ่มลูกค้ำ
เป้ ำ หมำยให้ เ กิ ด ควำมประทั บ ใจและตกลงใช้ บ ริ ก ำร
บริ ษ ั ท ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรบริ ก ำรหลั ง กำรขำยต่ อ
กลุ่มเป้ำหมำยของบริษัทลูกค้ำเป็นหลัก ซึ่งได้รับกำรตอบ
รับด้วยดีมำโดยตลอดจึงจัดหำบุคลำกรและทีมงำนที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีป ระสบกำรณ์ ในธุ รกิ จนี้มำ
ร่วมงำนในกำรบริหำรจัดกำร ถือเป็นทรัพย์สินที่ส ำคัญที่
ช่วยส่งเสริมควำมส ำเร็จให้แก่บริษัท ทั้งนี้ หำกบริษัท
สูญเสียบุคลำกรเหล่ำนี้ไปไม่ว่ำด้วยเหตุผลใด ๆ อำจส่งผล
กระทบต่อรำยได้รวมของบริษัทได้
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ซึ่งในปัจจุบันกำรอำศัยกระบวนทำงกฎหมำย
อำจไม่สำมำรถป้องกันหรือรับมือกับ Cyber Crime ได้ทัน
เพรำะกฎหมำยและกระบวนกำรของแต่ ละประเทศยังมี
ควำมแตกต่ำงกัน

กำรชำระคืนเงินให้กู้ยืมจำกบริษัทย่อย ตลอดจนมีภำระ
หนี้จำกภำระค ้ำประกันที่เ กิดจำกบริษัทย่อย และต้องมี
กำรตั้งสำรองทำงบัญชี ส่งผลกระทบให้บริษัทเกิดปัญหำ
กำรขำดสภำพคล่ อ งไปด้ ว ย ซึ ่ งเห็ น ได้ จ ำกบริ ษ ั ท และ
บริษัทย่อยมีอัตรำส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี
2563 เท่ำกับ 3.13 เท่ำ

โดยปั จ จุ บ ั น บริ ษ ั ท พึ ่ ง พิ ง ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรด ำเนินธุรกิจมำกขึ้น โดยมีกำรใช้งำน
ข้ อ มู ล กำรจั ด เก็ บ และกำรสื ่ อ สำรผ่ ำ นโครงข่ ำ ย
อิ น เตอร์ เน็ต ซึ ่ งข้ อ มู ล บำงอย่ ำงนั ้น เป็ นข้ อมูล ลับ ของ
บริษัท เช่น ข้อมูลทำงกำรค้ำ ข้อมูลส่วนตัวของพนักงำน
ทำให้มีควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์มำกขึ้น

ภำยใต้สัญญำเงินกู้ ที่บริษัททำสัญญำเงินกู้กับ
สถำบันกำรเงิน 2 แห่ง ระบุเงื่อนไขที่ต้องให้บริษัทต้ อง
รักษำอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ำกับ 1.75 เท่ำ ซึ่งอำจเกิด
ควำมเสี่ยงในกำรผิดสัญญำ

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

บริษัทมีกระบวนกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัย
ทำงไซเบอร์ทั้งกำรใช้เครื่องมือและมำตรกำรต่ำง ๆ เช่น
กำรติดตั้ง Firewall กำรใช้งำนระบบป้องกันไวรัส มีกำร
สำรองข้อมูล มีกำรตรวจสอบและติดตำมกำรเข้ำใช้ระบบ
โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญำต รวมถึงกำรให้ควำมรู้และสร้ำง
ควำมตระหนั ก ในเรื่ อ งภั ย คุ ก คำมทำงไซเบอร์ ใ ห้ กั บ
พนักงำนทุกคนในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้ที่ไม่หวังดีจะไม่
สำมำรถโจมตีผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท
ได้

บริษัทมีกำรเจรจำกับธนำคำรเจ้ำหนี้และได้รับ
กำรสนับสนุนผ่อนปรนเงื่อนไขดังกล่ำวเสมอมำ อีกทั้งใน
ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรทำแผนปรับปรุงโครงสร้ำง
หนี้กับธนำคำรเจ้ำหนี้ เพื่อให้เหมำะสม สอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องบริษัทมำกขึ้น

2.2.2.2 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำ
แลกเปลี่ยน
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้น ำเข้ำสินค้ ำ จำก
ต่ำงประเทศ จึงทำให้มีรำยกำรบำงรำยกำรเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ซึ่งทำให้เกิดควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทได้
ป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนบำงส่วนแล้วตำม
ควำมเหมำะสมตำมมำตรกำรที่ตั้งไว้ อีกทั้งบริษัทมีกำร
เจรจำกับคู่ค้ำในกำรสั่งซื้ อเป็นสกุลเงินบำทผ่ำนตัวแทน
บริษัทคู่ค้ำที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นผู้บริหำรเชื่อว่ำ
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศไม่
เป็นสำระสำคัญ

2.2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
2.2.2.1 ควำมเสี ่ ย งด้ ำ นหนี ้ ส ิ น กั บ
ธนำคำรเจ้ำหนี้
เนื่องจำกบริษัทได้รับผลกระทบจำกกำรที่บริษัท
ย่อยในกลุ่มธุรกิจควำมงำมประสบปัญหำขำดทุนอย่ำง
ต่อเนื่องมำโดยตลอดระยะเวลำ 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำก
กำรดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตำมคำด ทำให้บริษัทไม่ได้รับ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีหนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้
งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท

จำนวนเงิน
ตรำต่ำงประเทศ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
ดอลลำร์สหรัฐ
สวิตเซอร์แลนด์
ยูโร

2,644,701
2,514,560
139,553

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

31 ธันวำคม 2563
อัตรำแลกเปลี่ยนที่
บันทึกบัญชี

จำนวนเงินเทียบเท่ำ
เงินบำท

30.21
34.39
37.26

79,896,417
86,475,718
5,199,745

นี้เพรำะได้กำหนดรำคำ Forward Rate ที่แน่นอน
และบริษัทไม่ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมเริ่มต้น บริษัท
สำมำรถจ่ำยช ำระได้ก่อนครบก ำหนดสัญญำได้
เพื่อประหยัดค่ำธรรมเนียม
2. Call Option ซื้อเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนของภำระหนี้สกุลเงินต่ำงประเทศที่มี
กำหนดชำระเงินตั้งแต่ 2 เดือนถึง 6 เดือน บริษัท
จะเลือกวิธีนี้ในกำรปิดควำมเสี่ยง (ตัวอย่ำงเช่น
มำตรกำรย่อยนี้ บริษัทสำมำรถท ำก ำไรได้ โดย
ค ำนวณจำก Settlement Rate เทียบกับ Spot
at Exercise or Expiry Date โ ด ย ค ิ ด ร ว ม
Premium ที่บริษัทจะต้องชำระ
3. แปลงสกุลเงินต่ำงประเทศ เป็นสกุลเงินบำท เพื่อ
ป้ อ งกั น ควำมเสี ่ ย งอั น เนื ่ อ งมำจำกอั ต รำ
แลกเปลี่ยนที่คำดว่ำจะสูงขึ้น (เงินบำทมีค่ำอ่อน
ตัวลง) และเมื่อคิดรวมกับดอกเบี้ยเงินบำทต่อปี
บริ ษ ั ท สำมำรถประหยั ด ต้ น ทุ น ที ่ ต ่ ำ ลงได้ เมื่ อ
เปรียบเทียบควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนที่มีควำม
ผั น ผวน และบริ ษ ั ท ได้ ร ั บ ทรำบต้ น ทุ น สิ น ค้ ำ ที่
แน่นอนด้วย (Fixed Rate)

เพื ่ อ เป็ น กำรป้ อ งกั น ควำมเสี ่ ย งจำกอั ต รำ
แลกเปลี่ยนที่มีผันผวนสูง โดยบริษัทได้ปิดควำมเสี่ยงของ
ภำระหนี้เงินตรำต่ำงประเทศที่ต้องชำระ เช่น ภำระหนี้
T/R, Open Account และ L/C
ด้วยมติที่ประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท ได้มีมติให้บริษัท
จัดกำรควำมเสี่ยงอันเนื่องมำจำกควำมผันผวนของอัตรำ
แลกเปลี่ยน ด้วยมำตรกำรต่ำง ๆ ดังนี้
1. ใบ ส ั ่ งซ ื ้ อ ( Purchase Order) ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ จำก
ต่ ำ งประเทศ ด ำเนิ น กำรปิ ด ควำมเสี ่ ย งจำกอั ต รำ
แลกเปลี่ยนที่ร้อยละ 80 และปล่อยภำระหนี้ลอยตัว
ได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 20 โดยเริ ่ ม นั บ ตั ้ งแต่ Delivery
date
2. Import L/C ได้ใช้เงื่อนไขเดียวกับ Purchase Order
โดยปิดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ร้อยละ 80
และสำมำรถ ปล่อยภำระหนี้ลอยตัวได้ไม่เกินร้อยละ
20 โดยเริ่มนับตั้งแต่ Delivery date เช่นเดียวกัน
3. จัดกำรกับภำระหนี้ T/R, Open Account และ L/C
ด้วยมำตรกำรย่อยดังนี้
1. Forward Contract ภำระหนี้สกุลเงินต่ำงประเทศ
ที่มีกำหนดชำระเงิน 1 เดือน ด้วยบริษัทเลือกใช้วิธี
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เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน เป็นต้น บริษัทอำจมีค วำม
เสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติในมติที่สำคัญๆ ได้

2.2.3 ควำมเสี ่ ย งต่ อ กำรลงทุ น ของผู ้ ถื อ
หลักทรัพย์
2.2.3.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทมีผลขำดทุนต่อเนื่อง
และยั ง มี ข ำดทุ น สะสมจ ำนวนมำก ท ำให้ ไม่ สำมำรถ
จ่ำยเงินปันผลได้ในอนำคตอันใกล้

ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ปี 2563 บริษัทมีกำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้นอย่ำงมีสำระส ำคัญซึ่ง
เกิดจำกกรณีหุ้นบริษัทวุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
(“วุ ฒ ิ ศ ั ก ดิ์ ” หรื อ “WCIG”) ถู ก กรมบั ง คั บ คดี ข ำย
ทอดตลำดและมีบุคคลอื่นประมูลซื้อหุ้น WCIG จำกกำร
ขำยทอดตลำด ทำให้ WCIH มีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน WCIG
เพียงร้อยละ 20.00 แต่เนื่องจำกกรรมกำรของ WCIH
และ WCIG ยังเป็นกรรมกำรกลุ่มเดียวกันอยู่ จึงท ำให้
บริษัทยังต้องจัดทำงบกำรเงินรวม WCIG อยู่ และจำกกำร
ที่บริษัทและ WCIH ไม่มีสถำนะกำรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ใน
บริษัท WCIG จึงอำจจะมีข้อจำกัดในกำรดำเนินกำรเพื่อให้
บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทำงอ้อม ดำเนินกำรตำมกรอบ
คำเสนอของบริษัท และ/หรืออำจจะล่ำช้ำได้

ในงวดบัญชีปี 2563 บริษัทมีผลกำรดำเนินงำน
ขำดทุนสุทธิจำนวน 233 ล้ำนบำท (งบเฉพำะกิจกำร) ซึ่ง
เป็น กำรด ำเนินงำนขำดทุนสุทธิต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ของ
บริษัท และมีผลให้บริษัทมีผลกำรดำเนินงำนขำดทุนสะสม
ณ สิ้นปี 2563 เป็นจำนวน 2,395 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กำรที่
บริษัทมีขำดทุนสะสมจำนวนมำกในช่วง 4 ปีที่ผ่ำนมำนั้น
เนื่องจำกบริษัทมีกำรตั้งสำรองทำงบัญชี ของรำยกำรทำง
บัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย อีกทั้งกำรไม่ได้รับชำระคืน
เงินกู้ยืม ส่งผลให้บริษัทขำดสภำพคล่องในกำรดำเนินงำน
อีกด้วย ทำให้บริษัทไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้นได้ตำมกฎหมำย

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

บริษัทพิจำรณำขำยเงินลงทุนของ WCIH เพื่อลด
ผลกระทบเชิ ง ลบกั บ งบกำรเงิ น รวมและภำพรวมของ
บริษัท

บริษัทกำลังดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้น
ในบริ ษ ั ท ย่ อ ย ตลอดจนเพิ ่ ม ทุ น ของบริ ษ ั ท ซึ ่ ง หำก
ดำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ บริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอที่จะสนับสนุน กำรด ำเนินธุรกิจเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่มีแนวโน้มขยำยตัวให้มีโอกำสเพิ่ม
รำยได้ต่อไปในอนำคต

2.2.3.3 ควำมเสี่ยงจำกสัญญำแฟรนไชส์
ตำมที่บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ท ำสั ญ ญำขำยสิ ท ธิแ ฟรนไชส์ แ ละขำยสิ น ทรั พย์ ธุ รกิจ
“ร้ำนวุฒิศักดิ์ คลินิก” (“สำขำ”) จำนวน 55 สำขำ สัญญำ
ขำยสิทธิแฟรนไชส์มีระยะเวลำประมำณ 8 ปี และสำมำรถ
ต่ออำยุได้อีก 4 ปี WCIG ได้รับค่ำสิทธิร้อยละ 6 และค่ำ
กำรตลำดร้อยละ 4 ของรำยได้ต่อเดือน โดยมีเงื่อนไข
สำหรับ 34 สำขำ จะเริ่มจ่ำยชำระค่ำสิทธิหลังจำกวันที่ 1
มกรำคม 2563 และ สำหรับ 21 สำขำ WCIG รับประกัน
ผลตอบแทนกำไรจำกกำรดำเนินงำนของสำขำจำนวนไม่
ต ่ ำ กว่ ำ 17 ล้ ำ นบำทต่ อ ปี เป็ น เวลำ 10 ปี ซึ ่ งสั ญ ญำ
ดังกล่ำวมีประเด็นโต้แย้งระหว่ำงกลุ่มบริษัทควำมงำม

2.2.3.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรไม่มีอำนำจควบคุมเบ็ดเสร็จ
ในกลุ่มบริษัท Wuttisak โดยเฉพำะกิจกำรของบริษัท
วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
บริษัทถือหุ้นในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด
(มหำชน) (“WCIH”) ร้ อ ยละ 56.00 ของจ ำนวนหุ้ น
ทั้งหมดของ WCIH โดยสัดส่วนกำรถือหุ้นดั งกล่ำ วเป็ น
สั ด ส่ ว นที่ น ้อ ยกว่ ำ ร้ อยละ 75 ท ำให้ บ ริ ษ ั ท ไม่ สำมำรถ
ควบคุมกำรดำเนินงำน ได้เบ็ดเสร็จทั้งหมด โดยมติสำคัญๆ
ที่กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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และผู้ซื้อสิทธิแฟรนไชส์ ทำให้ผู้สอบบัญชีแสดงควำมเห็น
อย่ำงมีเงื่อนไขสำหรับตัวเลขบำงรำยกำร
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัทตรวจสอบรำยละเอียดข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่ำ กำรทำนิติกรรมสัญญำ
ระหว่ำง บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด และ
บริษัทเอกชนสองแห่ง มิได้มีกำรปฏิบัติให้ไปโดยชอบด้วย
กฎหมำย ประกำศ กฎกระทรวง ข้อบังคับ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง จึงท ำให้สัญญำดังกล่ำวไม่ชอบด้วยกฎหมำย
และไม่มีผลผูกพันบริษัทตำมกฎหมำย ปัจจุบันคดียังอยู่ใน
กระบวนกำรของศำล
2.2.3.4 ควำมเสี่ยงจำกคดีฟ้องร้องของบริษัทและบริษัท
ย่อย
บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงที่จะมีภำระ
หนี้สินอันอำจเกิดขึ้นจำกคดีฟ้องร้อง เช่น หนี้สินจำกคดีที่
บริษัทถูกบริษัทจัดกำรกองทุนแห่งหนึ่งฟ้องในฐำนะเป็นผู้
ค้ำประกันตั๋วแลกเงิน คดีที่นักลงทุนรำยหนึ่ง ซึ่งตกลงซื้อ
หุ้นสำมัญของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (“WCIH”)
เมื่อปี 2558 ฟ้องบริษัทในข้อหำกำรซื้อขำยหุ้นสำมัญของ
WCIH เป็นโมฆะ และเรียกเงินคืน รวมทั้งคดีฟ้องร้องอื่น ๆ
ของบริษัทย่อยที่อำจก่อภำระหนี้สินให้แก่กลุ่มบริษัทและ
บริษัทในอนำคต
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริ ษ ั ท พยำยำมรั ก ษำผลประโยชน์ข องบริษัท
อย่ำงเต็มที่ โดยดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่จำเป็นทั้งในส่วน
ของกำรต่อสู้คดี และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและ
กำรบัญชีเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกหนี้สินอันอำจเกิดขึ้นจำก
คดีฟ้องร้องในแต่ละคดี
สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
เพิ่มเติมได้ที่ส่วนที่ 1 ข้อ 5.3 ข้อพิพำททำงกฎหมำย
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3. กำรขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืน
3.1 นโยบำยและเป้ำหมำยกำร
จัดกำรด้ำนควำมยั่งยืน

3.2 กำรจัดกำรผลกระทบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียในห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ

ในปี 2563 นี้ บริษัทมีนโยบายการขับเคลื่อนเพื่อ ความ
ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นให้บริษัทสามารถมีผลการดาเนินงานที่ดี
ลดผลกระทบจากการดาเนินงานกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่ความ
ช านาญของบริษัท เพื่อด ารงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ ชื่อเสียง
องค์กรต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้าต่าง ๆ โดยยึดมั่นการดาเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ
บริษัทได้น าระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015
มาใช้ในการวางแผน กาหนดตัวชี้วัด ติดตาม กากับ แก้ไข
ปรับปรุง ประเมิน พร้อมพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Improvement)

1. กิจกรรมหลัก (Primary activities)
1.1 โลจิสติกส์ขาเข้า

1.2

1.3

1.4

1.5

บริ ษ ั ท จะจัด หาสิ นค้า ด้ว ยการเป็ นตั วแทนจ าหน่ ายจากการคัดเลือก
Brand สินค้าที่เป็นความต้องการในลาดับต้น ๆ ของโลกในต่างประเทศ
เกื อ บทั้ ง หมด มี เ พี ย งส่ ว นประกอบย่ อ ย ๆ ที ่ ม ี ก ารสั ่ ง ซื ้ อ จาก
ภายในประเทศ การนาเข้าสินค้าหลัก ๆ จะกระทาโดยการเปิด L/C และ
หรือ T/T ผ่านสถาบันการเงินที่บริษัทมีวงเงินสินเชื่อนี้อยู่แล้ว
การปฏิบัติการ (Operations)
สินค้าที่น าเข้ามาแล้วส่วนใหญ่สามารถน าส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตาม
สภาพสินค้านั้น ๆ เว้นแต่มีบางรายการที่จาเป็นต้องใช้ส่วนประกอบอื่น ๆ
เพื่อให้สินค้านั้น ๆ มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ ซึ่งบริษัทได้นาระบบ
คุณภาพ ISO 9001.2015 เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์ขาออก
บริษัทมีการว่าจ้างผู้ขนส่งซึ่งมีประสบการณ์ ในการจัดส่งสินค้าเครื่องมือ
ทางการแพทย์มานาน และมีรถขนส่งของบริษัทเพื่อ เป็นส ารองกรณี
เร่งด่วน ใช้เพื่อขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
การตลาดและการขาย (Marketing and เนื่องจากคู่ค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการจะสั่งซื้อโดย
Sales)
วิ ธ ี ก ารประมู ล โดยผู ้ซ ื้ อ จะเป็น ผู ้ ก าหนดราคาประมู ลไว้ บริ ษ ั ท เน้น
คุณภาพของสินค้าและตรายี่ห้อที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกเป็นหลัก
มากกว่าการใช้ กลยุท ธ์ด ้านราคา ส่ วนกรณีลูกค้าเอกชน บริษัทจะมี
พนักงานที่มีประสบการณ์ติดต่อเสนอขายสินค้าโดยตรง และขายโดยผ่าน
ตัวแทนจาหน่าย
การบริการหลังการขาย
บริษัทตั้งนโยบายหลังการขายไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า
อย่างต่อเนื่องรวมถึงการมีการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา
ตามแต่ที่เจ้าของสินค้า (ผู้ผลิต) ให้การรับประกันคุณภาพสินค้า
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2. กิจกรรมสนับสนุน (Support activities)
2.1 การจัดซื้อ (Purchasing)

2.2

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสินค้า
และบริการ (Technology
development)

2.3

การบริหารทรัพยากรบุคคล

2.4

การบัญชีและการเงิน

แบบ 56–1 One Report

ด้วยการที่มี ISO 9001: 2015 มาช่วยในการบริหารจัดการด้านคุณภาพ
ทาให้ระบบงานจัดซื้อมีประสิทธิภาพ การกลั่นกรองคัดสรรซัพพลายเออร์
มีเกณฑ์ที่เหมาะสม การตัดสินใจซื้อเป็นไปอย่างประหยัด ตรงตามความ
ต้องการ และซัพพลายเออร์มีความพึงพอใจในเกณฑ์การตัดสินใจซื้อ
บริษัทฯ มุ่ งมั่นให้บริการลูกค้าที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนา Software ในด้านการแพทย์ ที่สามารถเชื่ อมต่อ กับสิ นค้ า ของ
บริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของเครื่องมือและอุ ปกรณ์
ทางการแพทย์ ทั้งเป็นแบบรายเครื่องและในแบบการเชื่อมโดยของทั้ง
ระบบการให้บริการทางแพทย์ โดยใช้บุคคลากรภายในบริษัทร่วมกับ
บุคคลากรและบริษัทภายนอก
บริษัทใช้ KPI มาใช้ในการประเมินผลงานพนักงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นใน
การทางานให้มีประสิทธิภาพ
บริษัทมีการใช้ระบบ Software ทางบัญชีการเงินที่เป็นที่ยอมรับ และ
ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ การตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตที่ได้รับการยอมรับ

3.2.2 กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ
ตำรำงกำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้เสียบนห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียภำยในองค์กร
พนักงำน

ผู้ถือหุ้น

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส สวัสดิการ ในปี 2563 จากภาวะโรคระบาด COVID-19 บริ ษ ั ท มีการ
วันหยุด วันลา ความก้าวหน้า
ชะลอการจ่ายค่าจ้างไปบ้างเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท
และไม่มีการจ่ายโบนัส เนื่องจากผลการดาเนินงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามคาดว่าในปี 2564 เป็นต้นไป
บริษัทจะดาเนินการในส่วนนี้ได้ตามปกติ
เงินปันผล / ราคาหุ้น
ปี 2563 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนจึ งไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และยังสะท้อนถึงราคาหุ้นใน
ตลาดที่ยังอยู่ในระดับทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไร
ก็ตามคาดว่าในปี 2564 เป็นต้นไป บริษัทมุ่งมั่นการทาธุรกิจ
ที ่ ช านาญโดยเฉพาะการจ าหน่า ยเครื ่ อ งมื อ และอุ ปกรณ์
ทางการแพทย์ รวมถึงการได้รับเงินเพิ่มทุนตามแผนงานที่
วางไว้จะทาให้บริษัทสามารถมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นได้
และหากบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอจะมีความสามารถใน
การจ่ายเงินปันผลได้
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

แบบ 56–1 One Report

ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกองค์กร
ซัพพลำยเออร์

ลูกค้ำ

สังคม ชุมชน

การจั ด ซื ้ อ เป็ น ปริ ม าณมาก มี ในปี 2563 มีการชะลอการชาระเงินให้แก่ซัพพลายเออร์
แผนการสั่งซื้อล่วงหน้า กาหนดการ บางราย ซึ่งเป็นความเห็นชอบของซัพพลายเออร์เนื่องจาก
ชาระเงินแน่นอน
ผลกรระทบของ COVID-19 และปริมาณการสั่งซื้อลดลง
กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานะวงเงิ นเพื่อการหมุนเวียน
ของบริษัทมีจ ากัด คาดว่าในปี 2564 บริษัทจะสามารถ
กลับมามีสถานะที่มั่นคง มียอดการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นและ
สามารถชาระหนี้ตามกาหนดได้
สิ น ค้ า มี ค ุ ณ ภาพ บริ ก ารดี ราคา บริษัทยังเป็นผู้นาด้านการให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ ทาง
เหมาะสม
การแพทย์ โดยยังเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้าระดับชั้นนา
ของโลก มีมาตรฐานสูงเป็นที่ต้องการของลูกค้ามีการหลัง
การขายสม่าเสมอ
การช่วยเหลือ การมีกิจกรรม การมี เนื่องจากภาวะโรคระบาด COVID-19 บริษัทไม่มีกิจกรรม
ส่วนร่วมกับชุมชน
ด้านสังคม และชุมชนเหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา เช่น การเข้า
ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ แต่
ได้ทากิจกรรมการน าเสนอเครื่องมือแพทย์พร้อมให้อ งค์
ความรู ้ โดยการเปิ ด บู ธ การแสดงผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ั ้ ง ใน
โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและต่างจังหวัด
อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมและสนับสนุน
ทางการเงินกับชุมชนและสังคมในบางกิจกรรม

3.3 กำรจัดกำรควำมยั่งยืนในมิติสังคม
บริษัทมีความมุ่งมั่นจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เสียง วัสดุ
หรือ ของเสียและมลพิษอื่น ๆ นอกจากนี้ ในปี 2563 นี้
บริษัทฯ ได้มีการดาเนินงานด้านสังคมทางด้านการจ้างงาน
ช่วยเหลือพนักงานที่พิการ การจ้างนักศึกษาฝึกงาน เป็ น
หลัก

โดยพนักงานผู้พิการซึ่งมีปัญหาในการด้านการได้ยินที่ได้
จ้างให้ทางานนั้น สามารถทางานเป็นเสมียน ธุรการต่าง ๆ
ได้เหมือนเช่นพนักงานปกติทั่วไป

กำรฝึกอบรมพนักงำน
ในปี 2563 นี้ บริษัทฯ จัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่ม
ทักษะและศักยภาพในการทางานแก่พนักงานจ านวน 8
หลักสูตร โดยมีจ านวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนา
ความรู้เฉลี่ยของพนักงาน 4.15 ชั่วโมงต่อคนต่อปี จาก
เป้าหมาย 2.17 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

กำรจ้ำงงำน
รำยละเอียด
พนักงานประจา
พนักงานผู้พิการ
รวม

จำนวนพนักงำน (คน)
ชำย
หญิง
211
156
2
2
213
158
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แบบ 56–1 One Report

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร
เปรียบเทียบข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ (2561-2563)
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำรเงินรวม
(หน่วย: พันบำท)

2563
%
จำนวนเงิน สินทรัพย์

2562
%
จำนวนเงิน สินทรัพย์

2561
%
จำนวนเงิน สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
15,444
เงินลงทุนชั่วคราว
148
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
497,372
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
393
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทัว่ ไป
91,340
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้างรับ - บริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืม -บริษัทย่อยที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินให้กู้ยืม - บริษัทอื่น
100,000
สินค้าคงเหลือ
402,900
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
6,345
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
17,678
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
1,131,620

1%
34,388
0%
148
32%
461,589
0%
377
6%
91,819
0%
200
0%
0%
6%
100,000
26%
589,796
0%
8,638
1%
23,256
73% 1,310,211

1%
0%
19%
0%
4%
0%
0%
0%
4%
24%
0%
1%
54%

79,117
146
624,382
158
98,116
100,000
629,121
10,266
13,915
1,555,221

2%
0%
19%
0%
3%
0%
0%
0%
3%
20%
0%
0%
48%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินประกันสัญญาเช่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

22,496
289,468
62,299
23,369
15,450
10,106
1,810
424,998

0%
3,186
1%
15,745
19%
340,566
4%
2%
735,364
1%
12,276
1%
24,918
0%
1,419
27% 1,133,474

0%
1%
14%
0%
30%
1%
1%
0%
46%

9,478
15,690
398,450
1,203,804
7,700
25,124
1,876
1,662,122

0%
0%
12%
0%
37%
0%
1%
0%
52%

1,556,618

100% 2,443,685

100%

3,217,343

100%

รวมสินทรัพย์
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งบกำรเงินรวม
(หน่วย : พันบำท)
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทัว่ ไป
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงิ - บุคคลและบริษัทอื่นๆ
เงิ - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัตแิ ละ
รับล่วงหน้าจากลูกค้า
ภาระผูกพันการให้บริการรับล่วงหน้า
หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงิ - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงิ - หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงิ - หนี้สินจากภาระค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย
เงิ - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงิ - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

แบบ 56–1 One Report

2563
จำนวนเงิน

%
สินทรัพย์

2562
จำนวนเงิน

%
สินทรัพย์

2561
จำนวนเงิน

%
สินทรัพย์

516,277
529,659
74,281
4,665
132,927

33%
34%
5%
0%
9%

821,026
455,551
74,569
4,914
119,653

34%
19%
3%
0%
5%

911,403
559,093
90,405
95,374

28%
17%
3%
0%
3%

15,691
54,602

1%
4%

16,172
38,763

1%
2%

44,494

0%
1%

41,346
91,589

3%
6%

41,487
91,589

2%
4%

24,434
91,589

1%
3%

8,784
360,341
2,032
23,062
30,807
297,946
2,184,009

0%
1%
0%
23%
0%
1%
2%
19%
140%

10,198
409,996
7,815
26,495
243,009
2,361,237

0%
0%
0%
17%
0%
0%
1%
10%
97%

3,382
207,908
4,406
21,764
26,748
164,621
2,245,621

0%
0%
0%
6%
0%
1%
1%
5%
70%

55,089
25,517
15,883
16,560
1,196
114,245

0%
4%
2%
1%
1%
0%
7%

4,891
19,035
159,230
3,865
187,021

0%
0%
0%
1%
7%
0%
8%

14,762
412,893
12,562
250,230
4,558
695,005

0%
0%
13%
0%
8%
0%
22%

2,298,254

148%

2,548,258

104%

2,940,626

91%
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
งบกำรเงินรวม
(หน่วย : พันบำท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท
- ทุนจดทะเบียน 42,420,730,804 หุ้น
(2561: 34,366,517,806)
- ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 32,220,028,763 หุ้น
(2562 : 32,216,851,992 หุ้น)
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนต่ามูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย
และบริษัทย่อยทางอ้อม
กาไร (ขาดทุน) สะสม
- จัดสรรเพื่อเป็นสารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท - สุทธิ (ขำดทุนสะสมเกิน
ทุน)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ (ขำดทุนสะสมเกินทุน)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

แบบ 56–1 One Report
2562
%
จานวนเงิน สินทรัพย์

2561 %
จานวนเงิน สินทรัพย์

204%

3,181,555

130%

2,577,489

80%

2,416,502
264,984
(564,139)
29,845
66,240

155%
0%
17%
-36%
2%
4%

2,416,264
185
264,984
(564,062)
29,845
37,094

99%
0%
11%
-23%
1%
2%

2,416,264
264,984
(564,062)
29,845
42,195

75%
0%
8%
-18%
1%
1%

860,244

55%

175,653

7%

5,493

0%

2%
37,000
-85% (1,789,259)

1%
-56%

2563
จานวนเงิน

%
สินทรัพย์

3,181,555

37,000
(2,376,636)

2%
37,000
-153% (2,072,823)

734,040

47%

324,140

13%

442,460

14%

(1,475,676)
(741,636)

-95%
-48%

(428,713)
(104,573)

-18%
-4%

(165,743)
276,717

-5%
9%

1,556,618

100%

2,443,685

100%

3,217,343

100%
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
งบกำรเงินรวม

แบบ 56–1 One Report
2563

%
รำยได้
รวม

2562

2561

จำนวนเงิน

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
รายได้จากการขายและบริการเครื่องมือแพทย์
รายได้จากการขายและให้บริการด้านความงาม
รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

1,636,968
29,941
1,666,909

98%
2%
100%

1,798,286
123,191
1,921,477

94%
6%
100%

1,849,140
210,974
2,060,114

90%
10%
100%

(1,039,425)
(89,362)
(1,128,787)

-62%
-5%
-68%

(1,149,263)
(192,100)
(1,341,363)

-60%
-10%
-70%

(1,183,532)
(247,471)
(1,431,003)

-57%
-12%
-69%

538,122
13,453
(280,824)
(221,470)
(713,609)
(72,815)
(737,143)
103,622
(633,521)

32%
1%
-17%
-13%
-43%
-4%
-44%
6%
-38%
0%
-38%

580,114
72,604
(440,230)
(314,967)
(455,561)
(82,372)
(640,412)
49,830
(590,582)

30%
4%
-23%
-16%
-24%
-4%
-33%
3%
-31%
0%
-31%

629,111
338,396
(358,432)
(325,688)
(505,135)
(134,192)
(355,940)
13,925
(342,015)
(2,704)
(344,719)

31%
16%
-17%
-16%
-25%
-7%
-17%
1%
-17%
0%
-17%

66,240

3%

กำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ต้นทุนทางการเงิน
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี - กำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
ขาดทุน - การดาเนินงานที่ยกเลิก
ขำดทุนสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
รำยกำรที่ไม่ต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำ
กำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษี
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษี
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
กำรแบ่งขำดทุนสำหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำรแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(633,521)

-

(590,582)

-

จำนวนเงิน

%
รำยได้
รวม

(หน่วย : พันบำท)

ต้นทุนขำยและบริกำร
ต้นทุนขายและบริการเครื่องมือแพทย์
ต้นทุนขายและให้บริการด้านความงาม
รวมต้นทุนขำยและบริกำร

จำนวนเงิน

%
รำยได้
รวม

(4,748)
(638,269)

0%
-38%

(590,582)

0%
-31%

4,273
(274,206)

0%
-13%

(299,065)
(334,456)
(633,521)

-18%
-20%
-38%

(272,672)
(317,910)
(590,582)

-14%
-17%
-31%

(166,308)
(178,411)
(344,719)

-8%
-9%
-17%

(303,813)
(334,456)
(638,269)

-18%
-20%
-38%

(272,672)
(317,910)
(590,582)

-14%
-17%
-31%

(121,712)
(152,494)
(274,206)

-6%
-7%
-13%
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

(หน่วย : พันบำท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนเกิน ผลต่ำงจำกกำร
ส่วนเกิน
ทุนจำก
เปลี่ยนแปลง
ทุนจำก
กำรตี สัดส่วนในบริษัท
กำรลด
รำคำ ย่อยและบริษัท
ทุน
ที่ดิน
ย่อยทำงอ้อม

ทุนที่ออกและ
ชำระแล้ว

เงินรับ
ล่วงหน้ำ
ค่ำหุ้น

ส่วนเกิน
(ต่ำ)มูลค่ำ
หุ้น

1,208,122

-

264,984

29,845

-

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

-

-

เพิ่มทุนระหว่างปี

1,208,142

-

รำยกำรกับผู้ถือหุ้น

1,208,142

ขาดทุนสาหรับปี

กำไร (ขำดทุน) สะสม

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี
อำนำจ
ควบคุม

รวม

สำรอง
ตำม
กฏหมำย

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วนของผู้
ถือหุ้นของ
บริษัท

216,816

37,000

(1,625,352)

131,415

(226,978)

(95,563)

-

(211,323)

-

-

(211,323)

211,323

-

-

-

-

-

-

-

2,406

2,406

(564,062)

-

-

-

-

-

644,080

-

644,080

-

(564,062)

-

-

(211,323)

-

-

432,757

213,729

646,486

-

-

-

-

-

-

-

(166,308)

(166,308)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

-

-

-

-

42,195

-

-

2,401

44,596

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

-

-

-

-

42,195

-

-

(163,907)

(121,712)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

2,416,264

-

(299,078)

29,845

42,195

5,493

37,000

(1,789,259)

442,460

(165,743)

276,717

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

2,416,264

-

(299,078)

29,845

42,195

5,493

37,000

(1,800,151)

431,568

(165,743)

265,825

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

(5,101)

170,160

-

-

165,059

165,059

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54,940

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

-

185

-

-

-

-

-

-

185

-

185

รำยกำรกับผู้ถือหุ้น

-

185

-

-

(5,101)

170,160

-

-

165,244

54,940

220,184

ขาดทุนสาหรับปี

-

-

-

-

-

-

-

(272,672)

(272,672)

(317,910) (590,582)

รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

-

-

-

-

-

-

-

(272,672)

(272,672)

(317,910) (590,582)

2,416,264

185

(299,078)

29,845

37,094

175,653

37,000

(2,072,823)

324,140

(428,713) (104,573)

งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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(178,411) (344,719)
25,917

70,513

(152,494) (274,206)

54,940

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

(หน่วย : พันบำท)

ทุนที่ออกและ
ชำระแล้ว

เงินรับ
ล่วงหน้ำ
ค่ำหุ้น

ส่วนเกิน
(ต่ำ)มูลค่ำ
หุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนเกิน ผลต่ำงจำกกำร
ส่วนเกิน
ทุนจำก
เปลี่ยนแปลง
ทุนจำก
กำรตี สัดส่วนในบริษัท
กำรลด
รำคำ ย่อยและบริษัท
ทุน
ที่ดิน
ย่อยทำงอ้อม

2,416,264

185

(299,078)

29,845

37,094

ผลกระทบของการนามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้เป็นครั้งแรก

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังปรับปรุง

2,416,264

185

(299,078)

-

-

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
คืนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

238
-

รำยกำรกับผู้ถือหุ้น
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ตำมที่เคย
รำยงำนไว้

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม

รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

กำไร (ขำดทุน) สะสม

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี
อำนำจ
ควบคุม

สำรอง
ตำม
กฏหมำย

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วนของผู้
ถือหุ้นของ
บริษัท

175,653

37,000

(2,072,823)

324,140

-

-

-

-

-

29,845

37,094

175,653

37,000

(2,072,823)

324,140

(428,713) (104,573)

-

-

-

684,591

-

-

684,591

(683,361)

1,230

(124)
(61)

(77)
-

-

-

-

-

-

37
(61)

-

37
(61)

238
-

(185)
-

(77)
-

-

29,146
-

684,591
-

-

(299,065)
(4,748)

684,567
29,146
(299,065)
(4,748)

2,416,502

-

(299,155)

29,845

29,146
66,240

860,244

37,000

(303,813)
(2,376,636)
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รวม

(428,713) (104,573)
-

-

(683,361)
1,206
(29,146)
(334,456) (633,521)
(4,748)

(274,667) (363,602) (638,269)
734,040 (1,475,676) (741,636)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

(หน่วย : พันบำท)
2563
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ส่วนดาเนินงานที่ยกเลิก
รำยกำรปรับปรุงเพื่อกระทบกำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้เป็น
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ตัดจาหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ขาดทุน (กาไร) จากการขายและการตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
ผลขาดทุนจาก (กลับรายการ) การด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ผลขาดทุนจาก (กลับรายการ) การด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ผลขาดทุนจาก (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
กลับรายการดอกเบีย้ จ่าย
ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทัว่ ไป
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินประกันสัญญาเช่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทัว่ ไป
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
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งบกำรเงินรวม
2562

2561

(737,143)

(640,412)

(355,940)
(2,704)
(358,644)

92,463
2,262
1,884
71
27,886
(39,608)
713,609
2,944
23,372
428
(1,390)
(680)
70,553

95,122
5,226
(2)
173
1,057
19,801
11,089
458,520
(2,975)
9,386
(43,834)
5,972
(8,261)
77,146

112,404
7,893
(2)
(922)
1,153
(300,351)
531,966

156,651

(11,992)

141,803

(57,694)
(16)
479
200
143,654
5,479
5,079
12,562
(391)

165,768
(219)
(200)
4,275
29,939
7,920
(8,687)
(4,361)
457

(28,502)
9,512
(70,461)
63,701
(9,613)
2,886
(488)
246

76,303
(288)
(249)
13,274

(99,931)
(15,836)
24,279

176,870
(22,421)

3,261
16,841
(467)
4,674
(2,302)
126,299

40,464

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

(หน่วย : พันบำท)
รายได้รับล่วงหน้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มำจำกกำรดำเนินงำน
เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรดำเนินงำน (ต่อ)
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ซื้อสินทรัพย์
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รับจากการขายอุปกรณ์
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทอื่น
เงินสดจ่ายสาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอืน่ ๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายชาระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายชาระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายชาระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้าประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
คืนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี
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2563
(141)
4,312
48,850
(2,669)
405,395

งบกำรเงินรวม
2562
3,438
(253)
50,794
(694)
144,697

2561
(110,404)
(30,433)
(178,546)
(1,798)
(17,184)

(58,995)
(24,559)
(6,183)
315,658

(48,342)
(56,972)
(4,406)
34,977

(72,792)
(38,219)
(128,195)

6,480
(16,113)
(6,448)
12,358
680
(3,043)

(55)
(51,867)
(958)
1,553
6,550
(44,777)

(58)
(18,915)

(106,960)
(481)
(11,590)
12,907
(225,411)
37
(61)
(331,559)

(46,200)
16,172
(3,055)
(6,000)
(216,031)
185
220,000
(34,929)

(83,773)
(2,242)
(1,808)
(96,900)
(282,326)
2,406
644,080

(18,944)
34,388
15,444

(44,729)
79,117
34,388

16,249
62,868
79,117

(3,900)
87,145
735
(100,000)
(34,993)

179,437

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

(หน่วย : พันบำท)
2563
รำยกำรที่ไม่กระทบกระแสเงินสด
ลูกหนี้ที่ถูกอายัด
หักกลบเงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อยกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หักกลบเจ้าหนี้การค้ากับเงินประกันสัญญาเช่า
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
คืนสินทรัพย์ให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ซื้อทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รับรู้หนี้สินจากการค้าประกันให้แก่บริษทั ย่อย
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
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18,967
268,000
2,250
5,552
209,861
71,761
19,870

งบกำรเงินรวม
2562
4,567
4,914
-

2561
(78,879)
10,000
(21,819)
8,745
(82,800)
-

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
งบกำรเงินรวม

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตรากาไรสุทธิ
EBIT Margin
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนแสดงกำรดำเนินงำน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร
อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ ารค้า
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
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2563

2562

2561

-56.52
-33.21
-17.80
-39.53
32.28

-71.14
-19.72
-13.67
-27.98
30.19

-57.96
-6.24
-6.93
-9.25
30.54

3.13
-9.12
0.52
0.24

7.86
-6.77
0.55
0.21

6.65
-1.65
0.69
0.31

5.33
0.84
2.27
160
3.47
105
1.99
183
82

5.40
0.70
2.20
166
3.54
103
2.27
160
109

5.20
0.68
2.13
171
3.34
109
2.34
156
124

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะของบริษัท
งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
(หน่วย : พันบำท)

2563
จำนวนเงิน

%
สินทรัพย์

2562
จำนวนเงิน

%
สินทรัพย์

2561
จำนวนเงิน

%
สินทรัพย์

11,869
469,909
484
44

24,111
407,343
263
41
3,045
268,000
418,932
8,638
2,347
1,132,720

2%
0%
28%
0%
0%
0%
0%
19%
0%
29%
1%
0%
78%

55,390
574,444
227
55

3%
0%
27%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
22%
0%
0%
55%

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทัว่ ไป
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้างรับ - บริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อยที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินให้กู้ยืม - บริษัทอื่น
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

304,163
6,345
6,906
799,720

1%
0%
36%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
23%
0%
1%
61%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินประกันสัญญาเช่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

21,263
59,391
253,133
80,662
53,042
22,957
16,169
1,238
507,855

0%
2%
5%
0%
19%
6%
4%
2%
1%
0%
0%
39%

3,186
15,745
59,391
100,000
104,241
20,266
10,159
1,006
313,994

0%
1%
4%
7%
0%
7%
0%
1%
1%
0%
0%
22%

1,307,575

100%

1,446,714

100%

รวมสินทรัพย์
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48,000
470,240
10,266
2,359
1,160,981

9,478
15,690
69,591
699,961
114,863
32,062
5,946
932
948,523
2,109,504

0%
1%
3%
33%
0%
5%
0%
2%
0%
0%
0%
45%
0%
100%

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
(หน่วย : พันบำท)

แบบ 56–1 One Report
2562
2561
2563
%
%
%
จำนวนเงิน สินทรัพย์ จำนวนเงิน สินทรัพย์ จำนวนเงิน สินทรัพย์

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทัว่ ไป
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงิ - บุคคลและบริษัทอื่นๆ
เงิ - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัตแิ ละ
รับล่วงหน้าจากลูกค้า
ภาระผูกพันการให้บริการรับล่วงหน้า
หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงิ - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงิ - หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงิ - หนี้สินจากภาระค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัท
ย่อย
เงิ - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงิ - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

220,197
1,748
22,349
19,295
78,095
1,430,302

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินจากภาระค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

47,032
25,517
15,315
666
88,530

รวมหนี้สิน

330,910
333,418
79,980
125,880

25%
25%
6%
0%
10%

413,103
245,854
76,343
114,934

29%
17%
5%
0%
8%

400,706
331,571
98,633
92,922

19%
16%
5%
0%
4%

51,809

45,926
19,699
-

0%
3%
0%
1%
0%

42,993

19,039
-

0%
4%
0%
1%
0%

5,001
-

0%
2%
0%
0%
0%

7,438

0%
1%

8,088
-

1%
0%

1,626
-

0%
0%

140,144

11%

-

0%

-

0%

28%
203,075
0%
4,219
0%
20,893
1%
25,278
3%
56,848
97% 1,283,765

10%
0%
1%
1%
3%
61%

1,518,832
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17%
409,996
0%
2%
5,826
1%
17,218
6%
49,895
109% 1,406,882

0%
4%
2%
0%
1%
0%
0%
7%

10,992
269
11,261

116% 1,418,143

0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
1%

8,088
412,893
7,323
428,304

0%
0%
0%
20%
0%
0%
0%
20%

98% 1,712,069

81%

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
(หน่วย : พันบำท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท
- ทุนจดทะเบียน 42,420,730,804 หุ้น
(2561: 34,366,517,806)
- ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 32,220,028,763 หุ้น
(2562 : 32,216,851,992 หุ้น)
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนต่ามูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย
และบริษัทย่อยทางอ้อม
กาไร (ขาดทุน) สะสม
- จัดสรรเพื่อเป็นสารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท - สุทธิ (ขำดทุนสะสมเกิน
ทุน)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ (ขำดทุนสะสมเกินทุน)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

แบบ 56–1 One Report
2562
%
จำนวนเงิน สินทรัพย์

2561
%
จำนวนเงิน สินทรัพย์

243%

3,181,555

220%

2,557,489

121%

2,416,502
264,984
(564,139)
29,845
-

185%
0%
20%
-43%
2%
0%

2,416,264
185
264,984
(564,062)
29,845
-

167%
0%
18%
-39%
2%
0%

2,416,264
264,984
(564,062)
29,845
-

115%
0%
13%
-27%
1%
0%

-

0%

-

0%

37,000
(2,395,449)

3%
-183%

37,000
(2,155,645)

(211,257)

-16%

28,571

2%

(211,257)

0%
-16%

28,571

0%
2%

397,435
397,435

1,307,575

100%

1,446,714

100%

2,109,504

2563
จำนวนเงิน

%
สินทรัพย์

3,181,555
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0%

3%
37,000
-149% (1,786,596)

2%
-85%
19%
0%
19%
100%

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
(หน่วย : พันบำท)

แบบ 56–1 One Report
2563
จำนวนเงิน

%
2562
รำยได้
จำนวนเงิน
รวม

%
2561
รำยได้
จำนวนเงิน
รวม

%
รำยได้
รวม

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
รายได้จากการขายและบริการเครื่องมือแพทย์
รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

1,427,508
1,427,508

100%
100%

1,518,926
1,518,926

100%
100%

1,640,996
1,640,996

100%
100%

ต้นทุนขำยและบริกำร
ต้นทุนขายและบริการเครื่องมือแพทย์
รวมต้นทุนขำยและบริกำร

(901,830)
(901,830)

-63%
-63%

(972,187)
(972,187)

-64% (1,057,056)
-64% (1,057,056)

-64%
-64%

525,678
21,799
(244,228)
(140,334)
-

37%
2%
-17%
-10%
0%

546,739
52,158
(290,389)
(219,509)
(10,200)

36%
3%
-19%
-14%
-1%

583,940
25,568
(291,139)
(117,590)
(436,500)

36%
2%
-18%
-7%
-27%

(220,637)

-15%

-

0%

-

0%

(100,000)
(42,795)
(200,517)
(32,538)
(233,055)

-7%
0%
-3%
-14%
-2%
-16%

(350,230)
(50,497)
(321,928)
(36,229)
(358,157)

-23%
0%
-3%
-21%
-2%
-24%

(264,719)
(71,414)
(571,854)
(49,235)
(621,089)

-16%
0%
-4%
-35%
-3%
-38%

-

0%

-

0%

-

0%

(3,704)
(236,759)

0%
-17%

(358,157)

0%
-24%

498
(620,591)

0%
-38%

กำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนีอ้ ื่น - บุคคลและบริษัทที่
เกี่ยวข้อง
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ต้นทุนทางการเงิน
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขำดทุนสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
รำยกำรที่ไม่ต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำ
กำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษี
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษี
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
(หน่วย : พันบำท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
เพิ่มทุนระหว่างปี
รำยกำรกับผู้ถือหุ้น
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
รำยกำรกับผู้ถือหุ้น
ขาดทุนสาหรับปี
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ตำมที่เคยรำยงำนไว้
ผลกระทบของการนามาตรฐานบัญชีมาใช้เป็นครั้งแรก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังปรับปรุง
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
คืนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
รำยกำรกับผู้ถือหุ้น
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

แบบ 56–1 One Report

ทุนที่ออกและ
ชำระแล้ว
1,208,122
1,208,142
1,208,142
2,416,264
2,416,264
2,416,264
2,416,264
2,416,264
238
238
-

เงินรับล่วงหน้ำ
ค่ำหุ้น
185
185
185
185
185
(124)
(61)
(185)
-

ส่วนเกิน/(ส่วนต่ำ)
มูลค่ำหุ้น
264,984
(564,062)
(564,062)
(299,078)
(299,078)
(299,078)
(299,078)
(299,078)
(77)
(77)
-

ส่วนเกิน
ทุน
29,845
29,845
29,845
29,845
29,845
29,845
-

2,416,502

-

(299,155)

29,845

53

กำไร (ขำดทุน) สะสม
สำรองตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จดั สรร
37,000
(1,166,005)
(621,089)
498
(620,591)
37,000
(1,786,596)
37,000
(1,797,488)
(358,157)
(358,157)
37,000
(2,155,645)
37,000
(2,155,645)
(3,045)
37,000
(2,158,690)
(233,055)
(3,704)
(236,759)
37,000
(2,395,449)

รวม
373,946
644,080
644,080
(621,089)
498
(620,591)
397,435
386,543
185
185
(358,157)
(358,157)
28,571
28,571
(3,045)
25,526
37
(61)
(24)
(233,055)
(3,704)
(236,759)
(211,257)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

(หน่วย : พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
2563
2562
2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รำยกำรปรับปรุงเพื่อกระทบกำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้เป็น
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ตัดจาหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ขาดทุน (กาไร) จากการขายและการตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
ผลขาดทุนจาก (กลับรายการ) การด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ผลขาดทุนจาก (กลับรายการ) การด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ผลขาดทุนจาก (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
กลับรายการดอกเบีย้ จ่าย
ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทัว่ ไป
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินประกันสัญญาเช่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทัว่ ไป
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
รายได้รับล่วงหน้า
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(200,517)

(321,928)

(571,854)
(571,854)

72,712
2,262
666
(2,601)
100,000
24,379
220,389
(841)
2,967
(17,000)
(675)
40,533

62,796
5,226
653
934
10,200
350,230
88,180
6,651
3,335
(15,000)
(1,623)
45,271

57,350
7,893
(982)
(222)
436,500
264,719
1,576
7,774
3,339
(15,000)
(679)
63,521

242,274

234,925

253,935

(81,285)
(221)
(5,043)
95,889
5,479
(4,559)
(232)

143,174
(36)
(64,734)
44,657
8,415
12
(74)

(24,542)
9,171
(715)
15,487
(9,621)
2,688
(90)

87,501
3,637
10,946
(660)

(85,717)
(22,290)
22,012
1,083

(49,605)
(24,305)
37,321
991

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

(หน่วย : พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
2563
2562
2561
2,077
(8,060)
1,381
22,113
(6,361)
(3,014)
397
269
378,313
267,275 209,082

ค่านายหน้าค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มำจำกกำรดำเนินงำน
เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรดำเนินงำน (ต่อ)
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ซื้อสินทรัพย์
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รับจากการขายอุปกรณ์
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทอื่น
เงินสดจ่ายสาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(36,237)
(21,100)
(1,959)
319,017

(44,656)
(52,786)
(4,219)
165,614

(63,600)
(34,687)
110,795

7,713
(15,432)
(13,548)
(6,448)
3,395
675
17,000
-

(55)
(41,361)
(49)
(1,623)
(15,000)
(26,686)

(58)
(9,787)

(6,645)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอืน่ ๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายชาระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายชาระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายชาระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้าประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
คืนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี

(1,942)

(82,189) (11,304)
- ((1,626)
(10,140)
4,000
(2,500)
(44,200)
(192,061) (211,198)
37
(185)
(61)
(324,614) (198,835)
(12,242)
24,111
11,869

55

-

(31,279)
55,390
24,111

(3,900)
(993)
(679)
(15,000)
(20,391)
(436,500)
(453,964)

(54,097)
(33,770)
(1,493)
87,060
(278,725)
644,080
363,055
19,886
35,504
55,390

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

(หน่วย : พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
2563
2562
2561

รำยกำรที่ไม่กระทบกระแสเงินสด
ลูกหนี้ที่ถูกอายัด
หักกลบเงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อยกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน
หักกลบเจ้าหนี้การค้ากับเงินประกันสัญญาเช่า
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รับรู้หนี้สินจากการค้าประกันให้แก่บริษทั ย่อย
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์

56

18,967

26,555

-

268,000

-

-

5,552
209,861
61,497
19,721

-

10,000
-

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

วิเครำะห์กำรดำเนินงำนและ
ฐำนะกำรเงิน
1) ตำมที ่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยไว้ ใ นหมำยเหตุ ป ระกอบงบ
กำรเงินข้ อ 9 งบการเงินรวมของบริษัทได้รวมรายการ
ที่ บ ริ ษั ทย่อ ยทางอ้อ มให้ กู้ ยื มแก่บริษั ทอื่นและดอกเบี้ย
ค้ า งรั บ รวมจานวน 103.28 ล้ า นบาท ที่ เ กิ น กาหนดรับ
ช าระแล้ ว และเงิ น ประกั น จ านวน 4.80 ล้ า นบาท ซึ่ ง
บั น ทึ ก รวมอยู่ ใ นสิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นอื่ น ในระหว่ า งปี
บริ ษั ท ย่ อ ยทางอ้ อมได้ ดาเนิ น การฟ้ องร้ องลูก หนี้และผู้
ค ้า ประกั น เงิ น กู้ ดั ง กล่ า วให้ ชาระหนี้ ผู้ ส อบบั ญชี จึ ง ไม่
สามารถประเมิ นมู ล ค่ าที่ ค าดว่ า จะได้ รั บคื น จากเงิ น ให้
กู้ยืมและเงินประกันดังกล่าวและไม่สามารถประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) ต่องบการเงินรวมสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

จากรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีส านัก
งานสอบบัญชี : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด ได้แสดง
ความเห็ น อย่ า งมี เ งื ่ อ นไขต่ อ งบการเงิ น ณ วั น ที ่ 31
ธันวาคม 2563 ดังนี้

บริษัทขอชี้แจงว่า ในระหว่างปี 2563 บริษัทย่อย
ทางอ้อมดาเนินการยื่นฟ้องเพื่อเรียกเงินคืนจากบริษัท ที
พี เอ็น (2018) จากัด และผู้ค้าประกันเต็มจานวน ซึ่งจาก
การตรวจสภาพกิจการจากงบการเงินของ บริษัท ที พี
เอ็น(2018) จ ากัดคาดว่าไม่น่าจะมีความสามารถในการ
ช าระหนี้ หากแต่พบว่าผู้ค ้าประกันเงินกู้เป็นบุคคลที่มี
ชื่อเสียง มีฐานะการเงินดี และยังทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจความงามในระดับประเทศและนานาชาติ จึงคาดว่า
การฟ้องร้องให้ผู้ค ้าประกันเข้ามารับผิดชอบชาระหนี้ ใน
ส่วนนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับเงินคืน เนื่องจากหากผู้
ค ้ า ประกั น ไม่ ช าระหนี ้ ค ื น จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความ
น่าเชื่อถือของผู้ค้าประกัน และธุรกิจที่ดาเนินการอยู่ทันที
2) ตำมที ่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยไว้ ใ นหมำยเหตุ ป ระกอบงบ
กำรเงิ น ข้ อ 10 ภายหลั ง จากการท าสั ญ ญาซื ้ อ ขาย
แฟรนไชส์ บริ ษ ั ท ย่ อ ยทางอ้ อ มมี ร ายการโอนสิ น ค้ า
คงเหลือสินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่นไปให้ผู้รับสิทธิแฟรน
ไชส์ จานวนรวม 91.36 ล้านบาท ซึ่งสัญญาซื้อขายไม่ได้
ระบุรายละเอียดของรายการดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัท
ย่ อ ยทางอ้ อ มอยู ่ร ะหว่ างการเตรี ยมการเจรจากั บผู้รับ
สิ ท ธิ แ ฟรนไชส์ ใ ห้ ช าระเงิ น คื น และเชื ่ อ ว่ า บริ ษ ั ท ย่ อ ย
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ทางอ้อมดังกล่าวมีสิทธิได้รับชาระเงินคืน จึงแสดงรายการ
ดั งกล่ า วไว้ เ ป็ น ลู ก หนี ้ อ ื ่ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี จ ึ ง ไม่ ส ามารถ
ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากรายการดังกล่าว
และไม่สามารถประเมิน ผลกระทบที่อ าจเกิ ดขึ้น (ถ้ ามี)
ต่ อ งบการเงิ น รวมส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม
2563

ดังนั้นแม้ว่าจะมีกรณีซึ่งผู้รับสิทธิตามสัญญาแฟรน
ไชส์เรียกร้องเงินชดเชยจากการประกันผลตอบแทนตาม
สัญญา แฟรนไชส์เรียกร้องค่ าเสียหายจากบริษัทย่อย
ทางอ้ อ มกรณี ไ ม่ ป ฏิบ ั ต ิ ตามสั ญญาแฟรนไชส์ เป็ น เงิ น
จ านวน 187 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันคดีอยู่ในกระบวนการ
ของศาลชั้นต้นและศาลมีคาสั่งจาหน่ายคดีชั่วคราวเช่นกัน
บริ ษ ั ท จึ งเชื ่ อ ว่ า บริ ษ ั ท ในฐานะโจทก์ ซ ึ ่ งฟ้ อ งเพิ ก ถอน
สัญญาแฟรนไชส์และบริษัทย่อยทางอ้อมซึ่งถูก ฟ้องเรียก
ค่าเสียหายกรณีถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัต ิตามสัญ ญาจะ
สามารถชนะคดีความทั้ง 2 คดี อย่างไรก็ตามบริษัทเห็น
ว่าผลแห่งการชนะคดีดังกล่าวข้างต้นแม้จะเป็นเหตุผลทา
ให้ต้องมีการกลับรายการทางบัญชีของบริษัทย่อยทางอ้อม
ก็ จ ะไม่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษ ั ท อย่ า งมี
นัยสาคัญแต่อย่างใด

3) ตำมที่ได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อ 10 บริษัทย่อยทางอ้อมมีภาระผูกพันการให้บริการรับ
ล่วงหน้า จานวน 92.00 ล้านบาท ที่รวมอยู่ในสัญญาขาย
สิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรัพย์ปัจจุบันยังไม่ได้มีการ
ปรั บ ปรุงหัก กลบกั บค่ าใช้ จ่ ายหรื อ ถู ก ตั ดจ าหน่ ายเป็น
รายได้ เนื่องจากบริษัทย่อยทางอ้อมไม่สามารถระบุต้นทุน
ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง เพื ่ อ ใช้ ป ั น ส่ ว นราคาให้ แ ก่ ภ าระที ่ ต ้ อ ง
รับผิดชอบได้ นอกจากนี้ ผู้รับสิทธิได้ ยื่นฟ้องบริษัทย่อย
ทางอ้อม ในข้อหาผิดสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขาย
สิ น ทรั พ ย์ และเรี ย กร้ อ งเงิ น ชดเชยจากการรับ ประกัน
ผลตอบแทน ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาล ผู ้ สอบบั ญชี จึ ง ไม่ สามารถสอบทานผลกระทบของ
รายการดังกล่าวได้
ตามความเห็นของผู้สอบบัญชี 2) และ 3) บริษัท
ตรวจสอบรายละเอี ยดข้อ เท็จ จริ ง และประเมิ น ตามข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าการท านิติกรรมสัญญา
ระหว่ า ง บริ ษ ั ท วุ ฒ ิ ศ ั ก ดิ ์ คลิ น ิ ก อิ น เตอร์ ก รุ ๊ ป จ ากั ด
(บริษัทย่อยทางอ้อม)และบริษัทเอกชนสองแห่งมิได้มีการ
ปฏิ บ ั ต ิ ใ ห้ เ ป็ น ไปโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย ประกาศ
กฎกระทรวง ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงทาให้
สัญญาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีผลผูกพัน
คู่สัญญา ทั้งนี้บริษัทได้เป็นโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคาสั่งเพิก
ถอนการท าสัญญาแฟรนไชส์และการขายสิท ธิระหว่ า ง
บริษัทย่อยทางอ้อมและบริษัทเอกชนทั้งสองแห่ง ปัจจุบัน
คดี อ ยู่ ใ นกระบวนการของศาลชั ้ น ต้ น และศาลมี ค าสั่ ง
จ าหน่ า ยคดี ชั ่ ว คราวเนื ่ อ งจากบริ ษ ั ท ย่ อ ยทางอ้ อ มอยู่
ระหว่างยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง
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1. ผลประกอบกำรประจำปี 2563 ของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
(“บริษัท”) และบริษัทย่อย
ตารางแสดงผลประกอบการปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 สรุปได้ดังนี้
งบการ เงิน ร วม

หน่ ว ย : พั น บาท
2563
รายได้จากการขายและบริการ

∆%

2562

1,666,909 -13% 1,921,477

รายได้อนื่

13,453 -81%

งบการ เงิน เฉพาะของบริ ษัท
∆%

2561

2563

-7% 2,060,114 1,427,508

72,604 -79%

∆%

2562

-6% 1,518,926

∆%

2561

-7% 1,640,996

338,396

21,799 -58% 52,158 104% 25,568
-17% 2,398,510 1,449,307 -8% 1,571,084 -6% 1,666,564

ร วมร ายได้ ทั้ งหมด

1,680,362 -16% 1,994,081

กาไร (ขาดทุ น ) ก่ อ นดอกเบี้ ย และภาษี

(664,328) 19% (558,040) 152% (221,748) (157,722) -42% (271,431) -46% (500,440)
-11%
-18%
-40%
-29%
-9%
-30%

อัตรากาไร
กาไร (ขาดทุ น ) ทางบั ญ ชี ก่ อ นการ ด้ อ ยค่ า
(หลั งหั ก ดอกเบี้ ย และภาษี)

80,088 -87% (135,021) -183% 163,120

อัตรากาไร
กาไร (ขาดทุ น ) สาหรั บปี

5%

-7%

(633,521)

7% (590,582)

-38%

-31%

อัตรากาไร

7%

87,582 212%
6%

2,273 -97%
0%

80,130
5%

71% (344,719) (233,055) -35% (358,157) -42% (621,089)
-16%
-24%
-14%
-37%

กาไร (ขาดทุ น ) สาหรั บปี ส่ ว นที่ เ ป็ น ของผู้
ถื อ หุ้ น ของบริ ษัท

(299,065) 10% (272,672)

อัตรากาไร

-18%

-14%

64% (166,308) (233,055) -35% (358,157) -42% (621,089)
-16%
-24%
-7%
-37%

ผลประกอบกำรประจำปี 2563
รายได้จากการขายและบริการส าหรับปี 2563 เท่ากับ
1,667 ล้ า นบาท ลดลงจากปี ก ่ อ นร้ อ ยละ 13 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุจาก
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรด้ำนควำมงำมปี 2563
จ านวน 30 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 76 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อน เนื่องจากคลินิกเสริมความงามได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งทาให้
บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด (“วุฒิศักดิ์
คลิ น ิ ก ” หรื อ “WCIG”) จ าเป็ นต้ อ งปิ ดสาขาตามค าสั่ง
ภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินบริษัทอย่า งมี
สาระส าคัญ รายได้หลักจากการขายและให้บริการด้าน
ความงามจนถึ งปัจ จุ บั นมาจากการขายสิน ค้ าผ่า นช่อง
ทางการขายออนไลน์

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเครื่องมือแพทย์ ปี 2563
จานวน 1,637 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของ
โรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท าให้ มึ
ความต้องการเครื่องมือแพทย์เป็นจานวนมาก ทาให้ผู้ผลิต
มีกาลังการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ซึ่ง
บริษัทเป็นตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือแพทย์ของแบรนด์ชั้น
น าจากต่ า งประเทศ เช่ น เครื ่ อ งช่ ว ยหายใจ จึ ง ได้ รั บ
ผลกระทบต่ออุปสรรคการสั่งซื้อ อีกทั้ง บริษัทถูกจ ากัด
วงเงิ น สิ น เชื ่ อ จึ งท าให้ ไ ม่ ส ามารถสั ่ งสิ น ค้ า ตามความ
ต้องการของลูกค้าได้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวข้างต้นทา
ให้ ว ุ ฒ ิ ศ ั ก ดิ ์ ค ลิ น ิ ก ประสบปั ญ หาขาดสภาพคล่ อ งทาง

59

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

การเงินอย่างรุนแรง อีกทั้งปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ส่ ง ผลกระทบในเชิ ง ลบต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งเป็ น
สาระส าคัญ จนกระทั่งคณะกรรมการชุดปัจจุบันจึงยื่น
ฟื้นฟูกิจการของวุฒิ ศักดิ์คลินิก ต่อศาลล้มละลายกลาง
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีคาสัง่
ให้ยกคาร้อง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 อย่างไรก็ตาม
ฝ่ า ยบริ หารของ วุ ฒ ิ ศ ั ก ดิ์ ค ลิน ิ ก ได้ ย ื ่ น อุท ธรณ์ ต ่อศาล
ล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564

พิ จ ารณาด้ อ ยค่ า จ านวน 456 ล้ า นบาท) ส่ ง ผลให้ ง บ
การเงินรวมมีผลขาดทุนสาหรับปี 2563 จานวน 634 ล้าน
บาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
ในขณะที่งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีการรับรู้ผล
ขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ าทั ้งหมดจ านวน 321 ล้ า นบาท
ประกอบด้วย ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้อื่น - บุคคล
และบริษัทที่เกี่ยวข้องจานวน 221 ล้านบาท และขาดทุน
จากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจานวน 100 ล้าน
บาท ทาให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลขาดทุนสาหรับ
ปี 2563 จานวน 233 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 35
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยขาดทุนจากการด้อยค่าในปี
2563 ลดลงกว่ า ปี ก ่ อ น เนื ่ อ งจากบริ ษ ั ท ทยอยรั บ รู ้ ผ ล
ขาดทุนดังกล่าวไปแล้วในปีก่อน ๆ

จากผลกระทบเชิงลบดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อ
การประเมิน มู ลค่า ธุร กิ จ ที ่ มี มู ลค่า ลดลงซึ ่ง เป็ น เหตุให้
บริษัทยังไม่สามารถประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้
อย่ า งชั ด เจน จึ ง พิ จ ารณาตั ้ ง ค่ า เผื ่ อ การด้ อ ยค่ า ของ
เครื่องหมายการค้าส่วนที่เหลืออยู่เต็มจานวนในงบการเงิน
รวมจ านวน 709 ล้ า นบาท (ในขณะที ่ ป ี 2562 บริ ษั ท

2.

สรุปผลประกอบกำรจำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ
รำยได้ตำมกลุ่มธุรกิจ
หน่วย : พันบำท
ตัวแทนจำหน่ำยเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
กาไรขั้นต้น
บริกำรควำมงำม
ขาดทุนขั้นต้น

2563
1,636,968
597,543
29,941
(59,421)

งบกำรเงินรวม
∆%
2562
-9%
1,798,286

∆%
2561
-2% 1,828,053

-8%
-76%
14%

0%
-47%
200%

649,023
123,191
(68,909)

649,877
232,061
(22,995)

ธุ ร กิ จ ตั ว แทนจ ำหน่ ำ ยเครื ่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
ทำงกำรแพทย์
ในปี 2563 รายได้จากการขายและบริการในกลุ่มธุรกิจ
ตั ว แทนจ าหน่ ายเครื ่ อ งมื อ และอุ ปกรณ์ท างการแพทย์
จ านวน 1,637 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี
ก่ อ น เนื ่ อ งจากมี ค วามต้ อ งการเครื ่ อ งมื อ แพทย์ ใ น
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ท าให้
Supplier ผลิตสินค้าไม่ทัน ประกอบกับ บริษัทถูกจ ากัด
วงเงิ น สิ น เชื ่ อ จึ งท าให้ ไ ม่ ส ามารถสั ่ งสิ น ค้ า ตามความ
ต้องการของลูกค้าได้

ธุรกิจตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ดาเนินการโดยบริษัทและบริษัท สเปซเมด จำกัด (บริษัท
ย่อย)
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อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ร ะบาด
COVID-19 ภาครัฐ ได้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรค COVID -19 จนเป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆของ
โลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประประเทศไทยในการ
ยกระดั บ และมาตรฐานการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์
น าไปสู่ความเชื่อมั่น ในการรักษาและเน้นส่งเสริมธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ มุ่ง เติบโตโดยเฉพาะในกลุ่ม
ของ medical tourism และตั ้ งเป้ า หมายให้ ไ ทยเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์และการส่งออก (Medical Hub)
ซึ่งจะทาให้ธุรกิจของบริษัทจะได้รับผลกระทบในเชิงบวก
ต่อยอดขายในอนาคต

ธุรกิจบริกำรด้ำนควำมงำม
ธุรกิจบริการความงาม ดาเนินการโดย บริษัท วุฒิ
ศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จากัด (“วุฒิศักดิ์ คลินิก”) ถือ
หุ ้ น โดยบริ ษ ั ท ดั บ บลิ ว ซี ไ อ โฮลดิ ้ ง จ ากั ด (มหาชน)
(“WCIH”, บริ ษ ั ท ย่ อ ย) และบริ ษ ั ท สยามสเนล จ ากั ด
(บริษัทย่อย) มีรายได้จากการขายและบริการปี 2563
จ านวน 30 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 76 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้สถานบริการด้าน
ความงาม หรือ คลินิกความงามต้องปิดสาขาตามค าสั่ง
ภาครัฐ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ วุฒิศักดิ์คลินิก ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง และ
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และต้องยื่นฟื้นฟูกิจการ
ของวุ ฒ ิ ศ ั ก ดิ์ ค ลิ นิ ก ต่ อศาลล้ มละลายกลาง ในปั จ จุบัน
รายได้ จากกลุ ่ม ความงามส่ วนใหญ่ จะเกิ ดจากการขาย
สินค้าผ่านช่องทางการขายออนไลน์

ในปี 2563 บริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนาสินค้า
เพื่อให้ตอบรับกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้
พั ฒ นาระบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ ส าหรั บ
วิสัญญี (Anesthesia Electronics Data Recording)
และระบบบันทึกข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิคส์ ส าหรับงาน
ผู ้ ป ่ ว ยฟอกไต (Hemodialysis Electronics Data
Recording) ซึ่งได้รับสิทธิบัตรแล้ว จากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อีกทั้งปี 2563
บริษัทมีการพัฒนาการขายในส่วนของเครื่องมือแพทย์โรค
ไต โดย EFORL ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท บี. บราวน์
(ประเทศไทย) ในการเป็นตัวแทนจาหน่ายกระจายสินค้า
กลุ่มเครื่องมือแพทย์โรคไต อาทิ เครื่องไตเทียมชนิดฟอก
เลือดแบบต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement
Therapy หรื อ CRRT) เครื ่ อ งไตเที ย มแบบปกติ
(Hemodialysis Machine) และชุดไตเทียม (Dialyser)

ผลขาดทุนขั้นต้นสาหรับธุรกิจความงามในปี 2563
จ านวน 59 ล้ า นบาท ขาดทุ น เพิ ่ ม ขึ ้ น ร้ อ ยละ 14 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน สัดส่วนรายได้ของธุรกิจบริการ
ความงามต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 2

กาไรขั้นต้นสาหรับธุรกิจตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในปี 2563 จานวน 598 ล้าน
บาท ลดลงร้ อ ยละ 8 เนื ่ อ งจากรายได้ ล ดลงเมื่ อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน แต่สามารถรักษาระดับอัตรากาไร
ขั ้ น ต้ น ได้ โดยสั ด ส่ ว นรายได้ ข องธุ ร กิ จ เครื ่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 98
ลดลงเพราะรายได้ลด
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3. รำยกำรหลักในงบกำไรขำดทุนสำหรับผลประกอบกำรปี 2561 และปี 2562
(หน่ วย: พั นบาท)
2563
รายได้ จ ากการขายแ ละบริ การ
รายได้จากการขายและบริการเครื่องมือแพทย์

งบการเงินรวม
∆%
2562 ∆%

2561

งบการเงินเฉพาะของบริ ษั ท
2563 ∆%
2562 ∆%

2561

1,636,968 -9%

1,798,286

1,849,140 1,427,508

-6% 1,518,926

-7% 1,640,996

29,941 -76%
1,666,909 -13%

123,191 -42%
210,974
1,921,477 -7% 2,060,114 1,427,508

-6% 1,518,926

-7% 1,640,996

-7% (972,187)

-8% (1,057,056)

รายได้จากการขายและให้บริการด้านความงาม
รวมรายได้ จ ากการขายแ ละบริ การ
ต้ นทุนขายแ ละบริ การ
ต้นทุนขายและบริการเครื่องมือแพทย์

(1,039,425) -10% (1,149,263)

ต้นทุนขายและให้บริการด้านความงาม
รวมต้ นทุนขายแ ละบริ การ
กาไรขั้นต้ น
รายได้อนื่
ค่าใช้จ่ายในการขาย

(89,362)
(1,128,787)
538,122
13,453
(280,824)

-3% (1,183,532) (901,830)

-53% (192,100) -22% (247,471)
-16% (1,341,363) -6% (1,431,003) (901,830) -7% (972,187) -8% (1,057,056)
-7%
580,114 -8%
629,111 525,678 -4% 546,739 -6% 583,940
-81%
72,604 -79%
338,396
21,799 -58%
52,158 104%
25,568
-36% (440,230) 23% (358,432) (244,228) -16% (290,389) 0% (291,139)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนีอ้ นื่ - บุคคลและบริษัทที่
เกีย่ วข้อง
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กยู้ ืมแก่บริษัทย่อย

(221,470) -30%
-

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่ อ นภาษี เงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรั บ ปี - การดาเนิ นงานต่ อ เนื่ อ ง

(713,609)
(72,815)
(737,143)
103,622
(633,521)

57%
-12%
15%
108%
7%

ขาดทุน – การดาเนินงานทีย่ กเลิก
ขาดทุนสาหรั บ ปี

(633,521)

7%

-

-3%

(314,967)
-

-

(455,561)
(82,372)
(640,412)
49,830
(590,582)

-3%
-

(325,688) (140,334) -36% (219,509) 87%
- 100% (10,200) -98%

-

-

(220,637) -100%
(100,000) -71% (350,230)

-10% (505,135)
-39% (134,192) (42,795)
80% (355,940) (200,517)
258%
13,925 (32,538)
73% (342,015) (233,055)

-15%
-38%
-10%
-35%

(50,497)
(321,928)
(36,229)
(358,157)

(117,590)
(436,500)

32%

(264,719)

-29%
-44%
-26%
-42%

(71,414)
(571,854)
(49,235)
(621,089)

- -100%
(2,704)
(590,582) 71% (344,719) (233,055) -35% (358,157) -42% (621,089)

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร

กำไรขั้นต้น

ส าหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย
และบริ ก าร 1,667 ล้ า นบาท ลดลงร้ อ ยละ 13 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก
รายได้จากการให้บริการจากธุรกิจบริการด้านความงาม
ลดลง

ส าหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทมี ก าไรขั้นต้นเท่ากับ
538 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
อัตราก าไรขั้นต้นของปี 2563 เท่ากับร้อยละ 33 ลดลง
ร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

รำยได้อื่น
รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้
เงินปันผล ก าไรจากการขายทรัพย์สิน กลับรายการทาง
บัญชี ส าหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นจานวน 13
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 81 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

ต้นทุนทำงกำรเงิน

สาหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารจานวน 502 ล้านบาท จาแนกเป็นค่าใช้จ่ายใน
การขาย 281 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 221
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2563 ลดลง
ร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ส าหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทมี ต้นทุนทางการเงิน
จ านวน 73 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบ
กั บ ปี ก ่ อ น เนื ่ อ งจากมี ก ารจ่ า ยช าระหนี ้ ใ ห้ ก ั บ สถาบั น
การเงิน

ขำดทุนสุทธิ

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ลูกหนี้อื่น – บุคคลและ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

สาหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิ
634 ล้านบาท อัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ -38 และ
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 299 ล้าน
บาท อัตรากาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทเท่ากับ
ร้อยละ -19

งบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2563 ขาดทุนจาก
การด้ อ ยค่ า ลู ก หนี ้ อ ื ่ น - บุ ค คลและบริ ษ ั ท ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
จานวน 221 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้
กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจานวน 100 ล้านบาท เกิดจากบริษัท
ย่อยประสบผลขาดทุนจากผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นไป
ตามคาดทาให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตาม
บัญชี จึงพิจารณาตั้งสารองการด้อยค่าทางบัญชีในบริษัท
ย่อย

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์
งบการเงินรวม ส าหรับปี 2563 ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสินทรัพย์ทั้งหมดจานวน 714 ล้านบาท โดยส่วน
ใหญ่ เ ป็ น การรั บ รู ้ ก ารด้ อ ยค่ า ทางบั ญ ชี ใ นส่ ว นของ
เครื่องหมายการค้า
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กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของบริษัทและบริษทั ย่อย
งบกำรเงินรวม (พันบำท)
ตัวเลขทำงกำรบัญชีที่สำคัญ

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

จำนวนเงิน

Δ% จำนวนเงิน

Δ% จำนวนเงิน

สินทรัพย์
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป

497,372

8%

461,589

-26%

624,382

ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป

91,340

-1%

91,819

-6%

98,116

เงินให้กู้ยืม - บริษัทอื่น

100,000

0%

100,000

0%

100,000

สินค้าคงเหลือ

402,900

-32%

589,796

-6%

629,121

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

289,468

-15%

340,566

-15%

398,450

23,369

-97%

735,364

-39% 1,203,804

-36% 2,443,685

-24% 3,217,343

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์

1,556,618

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561-2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจานวน
3,217 ล้านบาท 2,444 ล้านบาท และ 1,557 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ สิ้นปี 2563 สินทรัพย์รวมลดลง 887 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36 เมื่อ
เทียบกับสิ้นปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 712 ล้าน
บาท โดยเป็นการด้อยค่าเครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยทางอ้อม อีกทั้ง สินค้า
คงคลัง ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ทาให้มีความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นจาก
ประเทศทั่วโลก ทาให้ผู้ผลิตมีกาลังการผลิตไม่เพียงพอกับคาสั่งซื้อ บริษัท จึงไม่มี
สินค้าเพียงพอตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ณ สิ้นปี 2562 สินทรัพย์รวมลดลง 773 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24 เมื่อ
เทียบกับสิ้นปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 468 ล้าน
บาท อีกทั้ง ลูกหนี้การค้า ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ที่ลดลงกว่าปี
ก่อน และความพยายามจัดเก็บหนี้ให้เร็วขึ้นของธุรกิจตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ณ สิ้นปี 2561 สินทรัพย์รวมลดลง 670 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 เมื่อ
เทียบกับสิ้นปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการด้อยค่าสินทรัพย์จานวน 505 ล้านบาท
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ลูกหนี้กำรค้ำ

ให้กาหนดค่าเผื่อสารองหนี้สูญจากอายุลูกหนี้เกินกว่า

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 497
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการเรียกเก็บเงิน ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะ
เป็นสถานพยาบาลภาครัฐ จึงมีโอกาสน้อยที่บัญชีลูกหนี้
การค้ า จะเป็ น หนี ้ ส ู ญ จะมี เ ฉพาะส่ ว นลู ก ค้ า ที ่ เ ป็ น
ภาคเอกชนเท่านั้น เนื่องจากการจ่ายเงินของภาครัฐต้องมี
ขั้นตอนและกฎระเบียบ ซึ่งอาจใช้เวลานานหลังจากขาย
สินค้า ดังนั้นบัญชีลูกหนี้ค้างชาระมากกว่า 12 เดือนของ
ธุรกิจเครื่องมือแพทย์นั้น ถือเป็นจ านวนที่ปกติและเป็น
ลักษณะเฉพาะของธุรกิจด้านตัวแทนจ าหน่ายเครื่อ งมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์

18 เดือน นับจากวันที่ในใบกากับภาษี
2. ลูกหนี้ภาคเอกชน ให้กาหนดค่าเผื่อสารองหนี้สูญจาก
อายุลูกหนี้เกินกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ในใบกากับ
ภาษี
3. ข้อยกเว้นจากข้อ 1 ข้อ 2 กรณีอายุลูกหนี้เกินกว่า
กาหนด แต่มีหลักฐานการติดตามหนี้เพียงพอว่าหนี้
ดังกล่าวสามารถจัดเก็บหนี้ค่าสินค้าได้ ให้พิจารณา
ก าหนดระยะเวลาเฉพาะกรณี โดยให้มีการลงนาม
จากผู้จัดการ”
ปี 2561-2563 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเท่ากับ
3.34, 3.54 และ 3.47 เท่า ตามลาดับ

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 462
ล้านบาท ลดลง 162 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 เป็นการ
ลดลงจากยอดขายที ่ ล ดลง เนื ่ อ งจากรั ฐ บาลอนุ ม ั ติ
งบประมาณล่าช้ากว่าก าหนด และธุรกิจเครื่องมือและ
อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ม ีก ารบริ หารจัด การลูก ค้าดีขึ้น
ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นสถานพยาบาลภาครัฐ จึง
มี โ อกาสน้ อ ยที่ บ ั ญชี ลู ก หนี ้ ก ารค้า จะเป็ น หนี ้ สู ญ จะมี
เฉพาะส่วนลูกค้าที่เป็นภาคเอกชนเท่านั้น เนื่ องจากการ
จ่ายเงินของภาครัฐต้องมีขั้นตอนและกฎระเบียบ ซึ่งอาจ
ใช้เวลานานหลังจากขายสินค้า ดังนั้นบัญชีลูกหนี้ค้างชาระ
มากกว่า 12 เดือนของธุรกิจเครื่องมือแพทย์นั้น ถือเป็น
จ านวนที ่ ป กติ แ ละเป็ น ลั ก ษณะเฉพาะของธุ ร กิ จ ด้ า น
ตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ลูกหนี้อื่น - ลูกค้ำทั่วไป
เป็ น ลู ก หนี ้ เ กี ่ ย วกั บ สั ญ ญาขายสิ ท ธิ แ ฟรนไชส์ ข อง
บริษัทย่อยทางอ้อม (บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป
จ ากัด หรือ WCIG) โดยในปี 2560 WCIG ทาสัญญาขาย
สิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรัพย์ ธุรกิจ “ร้านวุฒิศักดิ์
คลินิก” จานวน 55 สาขา โดยมีอายุสัญญาประมาณ 8 ปี
และสามารถต่ออายุได้อีก 4 ปี โดย WCIG มีสิทธิได้รับค่า
สิทธิร้อยละ 6 และค่าการตลาดร้อยละ 4 ของรายได้ต่อ
เดื อ น อย่ า งไรก็ ต าม WCIG ได้ ท าสั ญ ญารั บ ประกั น
ผลตอบแทนส าหรั บ 21 สาขาว่ า จะมี ก าไรจากการ
ดาเนินงานไม่ต่ากว่า 17 ล้านบาทต่อปี เป็นเวลา 10 ปี

บริษัทได้มีนโยบายด้านการก าหนดค่าเผื่อสารองหนี้
สูญไว้ดังนี้ “เพื่อให้งานด้านการดูแลลูกหนี้ของบริษัทฯ มี
การติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาหนี้สูญ มี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการกาหนดค่าเผื่อสารองหนี้สูญ
จะช่วยให้การบันทึกบัญชีมีความถูกต้องตามมาตรฐาน
บัญชี

สั ญ ญาขายสิ ท ธิ แ ฟรนไชส์ แ ละขายสิ น ทรั พ ย์ แ ละ
หนี ้ ส ิ น ของสาขามี ม ู ลค่ า ทั ้ งสิ้ น 449 ล้ า นบาท ไม่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (480 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใน
จ านวนนี้เป็นการขายสินทรัพย์และหนี้สินจ านวน 357
ล้านบาท โดยมีผลกาไรจานวน 308 ล้านบาท และอีก 92
ล้านบาท เป็นการรับล่วงหน้าสาหรับภาระผูกพันที่บริษัท
ย่อยทางอ้อมจะต้องให้บริการสนับสนุนแก่ผู้รับสิทธิแฟรน
ไชส์ในอนาคต ซึ่งจ านวนดังกล่าวถูกบันทึกเป็นรายการ
“ภาระผูกพันการให้บริการรับล่วงหน้า” โดยบริษัทย่อย
ทางอ้อมจะรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาขายสิทธิแฟรน

การกาหนดค่าเผื่อสารองหนี้สูญ
1. ลู ก หนี ้ ภ าครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ได้ แ ก่ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ เป็นต้น
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ไชส์ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยทางอ้ อมไม่สามารถปันส่วน
เงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเพื่อหักกลบกับค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการสนับสนุนผู้รับ สิทธิแฟรนไชส์ที่อาจเกิดขึ้นแล้ว
หรือตัดจ่ายเป็นรายได้ที่อาจเกิดจากการให้บริการแล้วได้
อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทย่อยทางอ้อมอยู่ระหว่างการ
โต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิตามสัญญา ดังนั้น จึงยังไม่มีการรับรู้
รายได้ในงบกาไรขาดทุน

เงินให้กู้ยืม - บริษัทอื่น
ในระหว่างปี 2561 บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์
กรุ๊ป จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ให้เงินกู้ยืมกับบริษัทแห่ง
หนึ่งจ านวน 100 ล้านบาท ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี ซึ่งมีกาหนดชาระคืนเงิน
ต้นและดอกเบี้ยในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยทางอ้อม
ได้ ร ั บ ช าระดอกเบี ้ ย แล้ ว จ านวน 4.79 ล้ า นบาท และ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับช าระหนี้ โดยมีข้อตกลงว่า
กรรมการของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผู้ค้าประกันตั๋วสัญญา
ใช้เงิน ต่อมาบริษัทย่อยทางอ้อมได้จ่ายเงินประกันเพิ่มเติม
เพื่อเข้าทารายการตรวจสอบสถานะแห่งสิทธิเกี่ยวกับการ
จัดงานมิสยูนิเวิร์สให้แก่บริษัทผู้กู้ จานวน 4.80 ล้านบาท
แต่เนื่องจากผลการตรวจสอบสิทธิ (Due Diligence) สรุป
ได้ว่าไม่คุ้มค่าในเชิงธุรกิจภายหลังครบกาหนดระยะเวลา
ด าเนินการตรวจสอบสิทธิแล้วบริษัทย่อยทางอ้อมได้ส่ง
หนังสือเพื่อให้ผู้กู้ คืนเงินประกันดังกล่าวแล้ว

บริษัทย่อยทางอ้อมตรวจสอบรายการขายและรายการ
โอนสิ น ทรัพ ย์ และหนี้ สิน แล้ ว พบว่ า มี ค วามแตกต่างที่
เกิดขึ้นระหว่างรายการสินทรัพย์และหนี้สิ นที ่โอน กับ
จ านวนที ่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญาขายสิ ท ธิ แ ฟรนไชส์ แ ละขาย
สินทรัพย์ นอกจากนี้ มีรายการที่เกิดขึ้นหลังจากการโอน
สินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเจรจาของผู้บริหารของบริษัท
ย่อยทางอ้อมกับผู้รับสิทธิให้ชาระเงินคืน ได้แก่ สินค้าที่
โอนไปยังแฟรนไชส์และเงินมัดจ า รายการดังกล่าวถู ก
บันทึกเป็น ลูกหนี้อื่น จานวน 91.34 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัท
ได้มีหนังสือแจ้งไปยังกรรมการของบริษัทย่อย ให้ระงับ
การทานิติกรรมเกี่ยวกับการจาหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท
ย่ อ ยทางอ้ อ ม อย่ า งไรก็ ต าม ที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริษัทย่อยทางอ้อม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ยัง
ดาเนินการให้สัตยาบันการลงนามสัญญาจาหน่ายสิทธิแฟ
รนไชส์ 21 สาขา

ในระหว่ า งไตรมาส 4 ของปี 2563 กรรมการชุ ด
ปัจจุบันของวุฒิศักดิ์คลินิกดาเนินการฟ้องร้องดาเนินคดี
กับบริษัทดังกล่าวและผู้ค้าประกัน เพื่อบังคับให้ชาระหนี้
ตามกฎหมายให้วุฒิศักดิ์คลินิกต่อไป

สินค้ำคงเหลือ

จากเหตุ ก ารณ์ ด ั ง กล่ า ว บริ ษ ั ท ย่ อ ยได้ ด าเนิ น การ
ตรวจสอบความเหมาะสมในการทานิติกรรมเกี่ยวกับการ
จ าหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทย่อยทางอ้อมแล้ว และได้
ด าเนินการทางกฎหมายเพื่อฟ้อ งร้ องผู้รั บสิทธิ ในทาง
ตรงกันข้าม ผู้รับสิทธิได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยทางอ้อม ใน
ข้อหาผิดสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรัพย์และ
เรียกร้องเงินชดเชยจากการรับประกันผลตอบแทนกาไร
จากการดาเนินงานของสาขา ปัจจุบัน ศาลสั่งจาหน่ายคดี
ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เนื่องจากในระหว่างการดาเนิน
กระบวนการพิจารณาคดีของศาล บริษัทย่อยทางอ้อมได้
ยื่นคาร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อฟื้นฟูกิจการ

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน
403 ล้ า นบาท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ น ค้ า คงเหลื อ จากธุ ร กิ จ
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งในปี 2563 มียอด
ลดลงต่ากว่า ปี 2562 และ 2561 เนื่องจาก สถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ท าให้ ม ี ค วามต้ อ งการ
เครื่องมือแพทย์ทั่วโลก เช่น เครื่องช่วยหายใจ บริษัทซึ่ง
เป็นตัวแทนจัดจาหน่ายเครื่องมือแพทย์แบรนด์ชั้นนาจาก
ต่างประเทศ จึงมีคาสั่งซื้อจากลูกค้ามากขึ้น แต่ Supplier
ผลิตสินค้าไม่ทัน ผสมผสานกับการถูกจากัดวงเงินสินเชื่อ
ทาให้สินค้าที่จะสามารถสั่งซื้อมีปริมาณน้อยลงตลอดจน
ต้องรอการยืนยันการผลิตจากผู้ผลิต เมื่อพิจารณาอัตรา
หมุ น เวี ย นสิน ค้ าคงเหลือ ในปี 2561-2563 มี ค ่ า เท่ากับ
2.13, 2.20 และ 2.27 เท่า ตามลาดับ
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บริษัทมีนโยบายการตั้งสารองมูลค่าของสินค้าดังต่อไปนี้
1. สินค้าประเภท เครื่องมือแพทย์และเครื่องมือห้องชันสูตรโรค รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ต่าง ๆ
อายุเกิน
อายุเกิน
อายุเกิน

3 – 5 ปี
5 – 10 ปี
10 ปี

ให้สารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 20
ให้สารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 50
ให้สารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 100

2. สินค้าประเภท ของใช้สินเปลือง (Medical Supply, Consumable)
อายุเกิน
อายุเกิน
อายุเกิน

3 – 5 ปี
5 – 10 ปี
10 ปี

ให้สารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 20
ให้สารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 50
ให้สารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 100

3. สินค้าประเภท อะไหล่ (Spare Part)
อายุ
อายุเกิน
อายุเกิน
อายุเกิน

5 ปี
5 - 8 ปี
8-12 ปี
12 ปี

ให้สารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 20
ให้สารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 35
ให้สารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 75
ให้สารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 100

4. สินค้าประเภท กลุม่ I-Health
อายุเกิน
อายุเกิน

3 – 5 ปี
5 ปี

ให้สารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 20
ให้สารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 100

5. สินค้าชารุดไม่สามารถใช้งานได้และไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย
ให้สารองมูลค่าลดลงของสินค้า ในอัตราร้อยละ 100
6. กลุ่มสินค้าที่มีการกาหนดวันหมดอายุจากผู้ผลิต ถ้าหมดอายุแล้ว
ให้สารองมูลค่าลดลงของสินค้า ในอัตราร้อยละ 100

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า ซึ่ง เกิดจาก
การคิดค่าเสื่อมราคาตามปกติ

ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2563 ที ่ ด ิ น อาคารและ
อุปกรณ์ จ านวน 289 ล้านบาท ประกอบด้วย ที่ดินและ
อาคารของบริ ษั ท ที ่ รับ โอนมาจากการรับ ช าระหนี ้ของ
บริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรม ที่ดินและอาคารดังกล่าว
เป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่ง
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จานวน 735 ล้านบาท ลดลงจานวน 468 ล้านบาทจากปี
ก่ อ น สาเหตุ ห ลั ก มาจากการบั น ท าค่ า เผื ่ อ การด้ อ ยค่า
เครื่องหมายการค้า จานวน 456 ล้านบาท โดยในปี 2562
บริ ษ ั ท มี แ ผนจะซื ้ อ ที ่ ดิ น พร้ อ มสิ ่ งปลู ก สร้ า งตามมูลค่า
ยุติธรรม จานวน 305.00 ล้านบาท บริษัทตกลงวางมัดจา
จ านวนเงิน 52.50 ล้านบาท และชาระราคาส่วนที่เหลือ
ด้วยหุ้นบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) มูลค่า
252.50 ล้านบาท (ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุนร้อยละ
56) ซึ่งมูลค่าหุ้นดั งกล่ าวเป็ นมูล ค่า อ้า งอิ งส าหรั บ การ
คานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (เงินลงทุนทั้งหมดร้อย
ละ 100 ของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน))
คิ ด เป็ น เงิ น จ านวน 450.89 ล้ า นบาท เพื ่ อ ใช้ ใ นการ
เปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ (เครื่องหมาย
การค้ า ) ท าให้ เ กิ ด ค่ า เผื ่ อ การด้ อยค่า ของเครื ่ องหมาย
การค้าจานวน 455.56 ล้านบาท ในงบการเงินรวม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ม ี ต ั ว ตน ประกอบด้ ว ย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า ความสัมพันธ์กับลูกค้า
สิทธิการขยายกิจการในต่างประเทศ และสินทรัพย์ ทาง
ปัญญา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จ านวน 23 ล้านบาท ลดลงจ านวน 712 ล้านบาทจากปี
ก่ อ น สาเหตุ ห ลั ก มาจากการบั น ทึ ก ค่ า เผื ่ อ การด้ อยค่า
เครื ่ อ งหมายการค้ า เนื ่ อ งจากบริ ษ ั ท วุ ฒ ิ ศ ั ก ดิ ์ คลิ นิ ก
อินเตอร์กรุ๊ป จากัด ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์การ
แพร่ ร ะบาด COVD-19 ท าให้ ป ระสบผลกระทบทาง
การเงินอย่างหนัก จนผู้บริหารชุดปัจจุบัน ยื่นฟื้นฟูกิจการ
ต่อศาลล้มละลายกลาง บริษัทไม่สามารถประมาณการมูล
ค่าที่ได้รับคืนได้ จึงพิจารณาตั้งสารองด้อยค่าเครื่องหมาย
การค้าที่เหลือทั้งจานวน

งบกำรเงินรวม (พันบำท)

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

จำนวนเงิน

Δ%

จำนวนเงิน

Δ%

จำนวนเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง

516,277
529,659
74,281

-37%
16%
0%

821,026
455,551
74,569

-10%
-19%
-18%

911,403
559,093
90,405

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
รายได้รับล่วงหน้าค่าแฟรนไชส์
หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

132,927
41,346
91,589

11%
0%
0%

119,653
41,487
91,589

25%
70%
0%

95,374
24,434
91,589

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

360,341

-12%

409,996

97%

207,908

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

297,946

23%

243,009

48%

164,621

-100%

412,893

-13%

2,940,626

ตัวเลขทำงกำรบัญชีที่สำคัญ
หนี้สิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมหนี้สิน

25,517
2,298,254
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หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561-2563 บริษัท
และบริษัทย่อยรวมจานวน 2,941 ล้านบาท 2,548 ล้านบาท และ 2,298 ล้าน
บาทตามลาดับ จากตัวเลขหนี้สินรวมในปี 2561 – 2563 จะเห็นได้ว่าหนี้สินรวม
ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายชาระ
คืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 จานวน 516 ล้านบาท ลดลงจานวน 305 ล้านบาท
หรือร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน รายละเอียดดังนี้

อัตรำดอกเบีย้
หน่วย: พันบำท

ร้อยละต่อปี

งบกำรเงินรวม
2562
2561
2563

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
2563

2562

2561

เงินเบิกเกินบัญชี

7.12

4,654

1,492

1,505

3,193

-

-

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

6.5-6.12

10,000

10,000

10,000

-

-

-

หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท

2.00 - 4.00

386,719 500,681 463,798 327,717 413,103 400,706

ตั๋วแลกเงิน

5.00 - 15.00

114,904 308,853 436,100

รวม

-

-

-

516,277 821,026 911,403 330,910 413,103 400,706

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินระยะสั้นในรูปแบบตั๋ว
สัญญาใช้เงิน หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท และตั๋วแลก
เงิน เพื่อใช้สาหรับการซื้อสินค้า

ปรั บ ปรุ ง อั ต ราดอกเบี ้ ย ที ่ บ ั น ทึ ก เป็ น ดอกเบี ้ ย ตามค า
พิพากษาร้อยละ 5.0 ถึง ร้อยละ 15.0 ซึ่งผลต่างบันทึก
เป็ น รายได้ อ ื ่ น ในงบการเงิ น ส าหรั บ ปี ส ิ ้ น สุ ด วั น ที ่ 31
ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ศาลได้อายัดบัญชีเงินฝากธนาคาร
และลู ก หนี ้ ก ารค้ า ของบริ ษ ั ท ไว้ ก ั บ กรมบั งคั บ คดี โดย
จานวนเงินบางส่วนถูกนาส่งให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนแล้ว

ตั๋วสัญญาใช้เงินจานวน 10 ล้านบาท ออกโดยบริษัท
สยามสเนล จากัด ค้าประกันโดยบริษัท
ตั๋วแลกเงินเป็ นตราสารหนี้ ท ี่ ออกโดยบริ ษั ท ย่ อ ย
จ านวนสามฉบับให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แห่งหนึ่ง โดยในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยดังกล่าวผิด
นั ด ช าระหนี ้ ต ราสารหนี ้ ป ระเภทตั ๋ ว แลกเงิ น กั บ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนจานวน 355.0 ล้านบาท จึงถูก
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดังกล่าวฟ้องร้องให้ชาระ
หนี้ นอกจากนี้ บริษัทถูกฟ้องในฐานะผู้ค้าประกันตั๋วแลก
เงินที่ผิดนัดชาระจานวน 2 ฉบับ คิดเป็นเงิน 255.0 ล้าน
บาท

ตั๋วแลกเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 115
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจานวน 194 ล้านบาท เนื่องจาก
เป็นการจัดประเภทหนี้สินใหม่ในงบการเงิน โดย หนี้สินใน
ส่วนของตั๋วแลกเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถูกแสดงไว้
เป็นสองส่วน คือ
1. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เป็นตั๋วเงินที่เป็น
หนี้สินในส่วนของบริษัทย่อย (ที่บริษัทไม่ได้ค้า) จ านวน 1
ฉบับ

ในระหว่างปี 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษัท
ย่อยชาระหนี้จานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย บริษัทย่อยจึง
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2. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จัดอยู่ในประเภท
หนี ้ ส ิ น จากภาระค ้ า ประกั น โดยเป็ น หนี้สินในส่วนของ
บริษัท ที่เกิดจากภาระภาระค้าประกันตั๋วแลกเงิน จานวน 2
ฉบับ

เจ้ำหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริ ษ ั ท และบริ ษ ั ท ย่ อ ยมี เ จ้ า หนี ้ อ ื ่ น – บริ ษ ั ท ที่
เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 133 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11 จากสิ้นปีก่อน
เกิ ด จากการเช่ า เครื ่ อ งมื อ ทางการแพทย์ ก ั บ บริ ษ ั ท ที่
เกี่ยวข้อง

ตั๋วแลกเงินที่เป็นหนี้สินในส่วนของบริษัทย่อย (ไม่
มี หลั กประกั น ) ที ่ แสดงในบั ญชี เงิ นกู ้ ย ื มระยะสั ้ นจำก
สถำบันกำรเงินมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวน 115 ล้านบาท (ในตำรำงข้ำงต้น)

รำยได้รับล่วงหน้ำ

เมื ่ อวั นที ่ 24 กรกฎาคม 2563 กรมบั งคั บคดีได้
บังคับขายทอดตลาดหุ้นของบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์
กรุ๊ป จากัด (“วุฒิศักดิ์”) (หุ้นหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อย
ดังกล่าว) จานวน 122,715 หุ้น ผ่านการประมูล เพื่อชาระ
หนี้ตามคาพิพากษาของศาล ในราคา 1.23 ล้านบาท อย่างไร
ก็ตาม หุ้นดังกล่าวยังคงติดภาระผูกพันเพื่อเป็นหลักประกัน
ไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งได้เรียกร้องสิทธิในการรับเงินจาก
การขายหุ้นดังกล่าว เงินจากการขายหุ้นจานวน 1.23 ล้าน
บาท จึงยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของกรมบังคับคดี

รายได้รับล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวน 41 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจความงาม ซึ่ง
จะมียอดใกล้เคียงกับปี 2562 เนื่องจากผลกระทบของ
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด COVID-19 ท าให้ ต ้ อ งปิ ด
คลินิกเสริมความงามตามคาสั่งของภาครัฐ ส่งผลกระทบ
ต่อฐานะทางการเงินจนต้องยื่นฟื้นฟูกิจการ และต้องปิด
คลินิกเสริมความจนถึงปัจจุบัน

ส าหรั บหนี ้ ของบริ ษ ั ทย่ อยกั บบริ ษ ั ทหลั กทรั พย์ จ ั ดการ
กองทุนดังกล่าว บริษัทย่อยแพ้คดีและถูกบังคับเรียกให้
ชาระหนี้ส่วนที่เหลือดังกล่าว

รายได้ ร ั บ ล่ ว งหน้ า ค่ า แฟรนไชส์ มี ย อดไม่
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่สิ้นปี 2561 จานวน 92 ล้านบาท เกิด
จากการทาธุรกรรมสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์ อาทิ รายได้
แรกเข้า รายได้จากการฝึกอบรม โดยจะรับรู้เป็นรายได้
เมื่อได้ให้บริการแล้วเสร็จและต้องมีการปันส่วนของราคา
ให้แก่ภาระดังกล่าวอย่างเหมาะสม

รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำแฟรนไชส์

ตั ๋ วแลกเงิ น ที ่ เป็ น หนี ้ ส ิ น ในส่ ว นของบริ ษั ท
(หนี้สินจำกภำระค้ำประกัน) จัดแสดงแยกไว้ในส่วนของ
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน จัดอยู่ในประเภท
หนี้สินจากภาระค้าประกัน

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 จ านวน 530 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 16 จากสิ้นปี 2562 เนื่องจากกลุ่มธุรกิจ
ตั ว แทนจ าหน่ ายเครื ่ อ งมื อ และอุ ปกรณ์ท างการแพทย์
เจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้บางรายขอขยายระยะเวลาการ
ชาระหนี้
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หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
(หน่วย : พันบำท)
เจ้าหนี้อื่น
ภาษีขายที่ไม่ได้ชาระตามกาหนด
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันรายได้แฟรนไชส์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
ค่าตอบแทนค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ายที่ไม่ได้ชาระตามกาหนด
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท

2563

2562

2561

2563

2562

2561

36,577
57,797
49,077
80,382
20,730
14,773
15,538
6,037
17,035
297,946

64,185
50,992
32,077
27,227
8,413
14,773
14,018
5,423
25,901
243,009

44,555
15,077
24,280
604
9,355
13,134
4,949
52,667
164,621

29,370
11,182
12,794
15,538
9,211
78,095

15,815
1,466
12,794
13,889
5,931
49,895

801
7,996
12,947
35,104
56,848

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ภาระภาษีค้าง
จ่าย ประมาณการหนี้สิน และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ ในปี
2563 หนี้สินหมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวมมียอดสูงกว่าปี
2561 และ 2562 เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทย่อย
ทางอ้อมประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจากผลกระทบการ
แพร่ระบาดของ COVID-19

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืม
ที่มีหลักประกัน เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 – 2563 มียอดคงเหลือจานวน 621 ล้านบาท 410
ล้านบาท และ 386 ล้านบาท ตามลาดับ เนื่องจากบริษัท
มีการจ่ายชาระคืนเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินตามสัญญา
เงินกู้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินสุทธิจากค่าธรรมเนียม
ทางการเงินรอตัดบัญชีในปี 2561 – 2563 มียอดดังนี้

หน่วย: ล้ำนบำท
เงินกู้ยืมธนำคำร
วงเงินกู้ 1,400 ล้านบาท
วงเงินกู้ 290 ล้านบาท
วงเงินกู้ 494 ล้านบาท
วงเงินกู้ 30 ล้านบาท
หนี้สินจำกภำระค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย
วงเงิน 105 ล้านบาท
วงเงิน 150 ล้านบาท
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยำว – สุทธิ
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รำยละเอียดของแต่ละวงเงินกู้ยืม ดังต่อไปนี้

1. วงเงินกู้ 1,400
ล้านบาท

อัตรำดอกเบีย้
ต่อปี
MLR ลบ
ร้อยละ 1

2. วงเงินกู้ 290
ล้านบาท

MLR ลบ
ร้อยละ 0.6

3. วงเงินกู้ 494
ล้านบาท

MLR ลบ
ร้อยละ 0.6

เงื่อนไขกำรชำระคืนเงินต้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัททาสัญญาขยายระยะเวลา
การผ่อนช าระหนี้เป็นรายเดือนๆละ 5.2 ล้านบาทจนถึง
เดือนกันยายน 2563 และเดือนละ 17.32 ล้านบาทจนถึง
เดือนตุลาคม 2564 และชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่
เหลือทั้งจานวนในเดือนพฤศจิกายน 2564
ผ่อนชาระคืนเป็นเดือนๆละ 4.49 ล้านบาท เริ่มชาระงวด
แรกในเดือนเมษายน 2560 จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่ง
งวดสุดท้ายชาระเงินต้นและดอกเบี้ยที่เหลือทั้งจานวน
ปัจจุบันจ่ำยชำระหนี้เงินกู้ธนำคำรครบทั้งจำนวนแล้ว

หลักประกันเพื่อค้ำประกัน
- ค้าประกันร่วมโดยบริษัท เค แอนด์ ดับบลิว (ประเทศไทย)
จากัด
- หุ้นของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
- ค้าประกันโดยกรรมการสองท่าน

- จดจานองที่ดินและอาคารสานักงานใหญ่ของบริษัท
- หุ้นของบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด และ
หุ้นของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) ถือโดย
กรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- ค้าประกันโดยกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน
ผ่อนชาระคืนเป็นเดือนๆละ 7.64 ล้านบาท ผ่อนชาระคืน - จดจานองที่ดินและอาคารสานักงานใหญ่ของบริษัท
เงินต้น 65 งวด เริ่มช าระงวดแรกในเดือนเมษายน 2560 - หุ้นของบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด และ
ช าระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี 5 เดือน ซึ่งงวดสุดท้าย
หุ้นของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) ถือโดย
ชาระเงินต้นและดอกเบี้ยที่เหลือทั้งจานวน
กรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- ค้าประกันโดยกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินจำกภำระค้ำประกันเงินกู้ยมื ของบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัททาบันทึกข้อตกลงกับ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แห่งหนึ่งเพื่อชาระหนี้ที่
บริษัทมีภาระผูกพันจากการค ้าประกัน เป็นเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจ านวน 199 ล้านบาท โดยมีการผ่อนจ่ายชาระ
เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 25 งวด งวดที่ 1 - 9 จ่าย
ชาระงวดละ 6.7 ล้านบาท งวดที่ 10 - 24 จ่ายงวดละ 10
ล้านบาท และชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลื อทั้ง
จานวนงวดสุดท้าย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 (โดยมี
ส่วนที่ถึงก าหนดชาระภายใน 1 ปีหักค่าธรรมเนียมทาง
การเงิน เป็นจานวน 126.93 ล้านบาท)

ปัจจุบันบริษัทได้รับคาสั่งซื้อจานวนมาก และต้องมีเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ บริษัทอยูร่ ะหว่างการ
เจรจากับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดังกล่าวเพื่ อ
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างหนี้ ใ ห้เ ป็ นไปตามแผนการปรับปรุง
โครงสร้างทางการเงินรวมของบริษัท เพื่อให้สามารถชาระ
หนี้ได้ตามกาหนด
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ส่วนของผู้ถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -2563 กลุ่มบริษัท (งบการเงินรวม) มีส่วนของผู้ถือ
หุ้นบริษัท (ก่อนส่วนได้เสียผู้ไม่มอี านาจควบคุม) จานวน 422 ล้านบาท และ 324
ล้านบาท และ 734 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -2563 กลุ่มบริษัท (งบการเงินรวม) มีส่วนของผู้ถือ
หุ้นสุทธิ / (ขาดทุนสะสมเกินทุน ) จ านวน 277 ล้านบาท และ (105) ล้านบาท
และ (742) ล้านบาท ตามลาดับ
ณ สิ้นปี 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 372 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 391.57
เนื่องจากบริษัทการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) เป็นเงินจานวน 644 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 382 ล้านบาท ร้อยละ 137.90 เมื่อเทียบ
กับสิ้นปีก่อนเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าทางบัญชี
ณ สิ้นปี 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 637 ล้านบาท ร้อยละ 609.20 เมื่อเทียบ
กับสิ้นปีก่อนเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าทางบัญชี

กำรวิเครำะห์งบกระแสเงินสด
บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 15 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อน 19 ล้านบาท
งบกำรเงินรวม (พันบำท)

2563

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

315,658

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
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2562

2561

34,977 (128,195)

(3,043) (44,777)

(34,993)

(331,559) (34,929)

179,437

(18,944) (44,729)

16,249
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
อัตรำส่วนสภำพคล่อง

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลลัพธ์ที่ได้สามารถชี้ถึงฐานะการเงินระยะสัน้ ของ
กลุ่มบริษัทในปี 2563 ลดลงกว่าปี 2562 โดยที่ปี 2563
สภาพคล่องของกลุ่มบริษัทเท่ากับร้อยละ 0.52 ขณะที่ปี
2562 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องเท่ากับร้อยละ 0.55

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ ปี 2563,
2562 และ 2561 เท่ากับ 3.13, 7.86 และ 6.65 เท่า

บริ ษ ั ท และบริ ษ ั ท ย่ อ ยมี อ ั ต ราส่ ว นของหนี ้ สิ น
หมุนเวียนต่อสินทรัพย์หมุนเวียนค่อนข้างสูงเนื่องจาก
วงเงินสินเชื่อส่วนใหญ่เป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้นซึ่งเป็น
วงเงินสินเชื่อเกี่ยวกับทางการค้า ซึ่งบางช่วงเวลาที่มีความ
ต้องการสินค้ามากขึ้นจะส่งผลให้วงเงินที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ในการดาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการ
ปรับโครงสร้างเงินกู้ให้เป็นวงเงินสินเชื่อระยะยาวให้มาก
ขึ้น
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร
เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ อัตราส่วน
แสดงความสามารถในการหากาไรของกลุ่มบริษัทจึงแสดง
ตัวเลขติดลบ โดยสาเหตุหลักมาจากการตั้งส ารองทาง
บัญชี
หากพิ จ ารณาอั ต ราก าไรขั ้ น ต้ น ที ่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการตั้งส ารองดังกล่าว กลุ่มบริษัทมีอัตรา
ก าไรขึ้นต้นในปี 2563, 2562 และ 2561 เท่ากับร้อยละ
32.28, 30.19 และ 30.54 ตามลาดับ
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด
(มหำชน)

ชื่อย่อในตลำดหลักทรัพย์ EFORL
ประเภทธุรกิจ
เป็ น ตั ว แทนจ ำหน่ ำ ยเครื ่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
ทำงกำรแพทย์
เลขทะเบียนบริษัท
0107551000142
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
184 ถนนรำชวิถี แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลั ด
กรุงเทพมหำนคร 10700
โทรศัพท์
02-8830871-9, 02-4342748-9
โทรสำร
02-4338695
เว็บไซต์
https://www.eforl-aim.com/
ทุนจดทะเบียน
3,181,554,810.30 บำท
ทุนชำระแล้ว
2,416,502,157.225 บำท ประกอบด้วย
หุ้นสำมัญ 32,220,028,763 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น
0.075 บำท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัท สเปซเมด จำกัด

ประเภทธุรกิจ

ตัวแทนจำหน่ำยเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำร
แพทย์
เลขทะเบียนบริษัท
0105548031031
ที่ตั้งสำนักงำน
402 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิท
วงศ์
เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700
โทรศัพท์
02-8835081-4
โทรสำร
02-8835085
เว็บไซต์
https://www.spacemed.co.th/
ทุนจดทะเบียน
50,000,000.00 บำท
ทุนชำระแล้ว
50,000,000.00 บำท ประกอบด้วย
หุ้นสำมัญ 500,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น
100.00 บำท
สัดส่วนกำรลงทุนโดยบริษัท ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
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บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด
(มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงำน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น
สัดส่วนกำรลงทุน
โดยบริษัท

บริษัท สยำมสเนล จำกัด

ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงำน

โทรศัพท์
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น
สัดส่วนกำรลงทุน
โดยบริษัท

ลงทุนในบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ ป
จำกัด
0107561000331
160 ถนนงำมวงศ์ ว ำน ต ำบลบำงเขน อ ำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
1,818,906,220.00 บำท
1,818,906,220.00 บำท ประกอบด้ ว ย หุ้ น
สำมัญ 181,890,622 หุ้น
10.00 บำท
ร้อยละ 56.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
เป็นผู้วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกเมือกหอย
ทำก
0105557174752
942/122 อำคำรชำญอิสสระทำวเวอร์ 1 ชั้น 4
ถนนพระรำม 4 แขวงสุ ร ิ ย วงศ์ เขตบำงรั ก
กรุงเทพมหำนคร 10500
02-6328958
www.siamsnail.com
20,000,000.00 บำท
20,000,000.00 บำท ประกอบด้วย
หุ้นสำมัญ 2,000,000 หุ้น
10.00 บำท
ร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงำน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น
สัดส่วนกำรลงทุน

ให้บริกำรด้ำนควำมงำมและธุรกิจแฟรนไชส์
0125555004451
160 ถนนงำมวงศ์วำน ตำบลบำงเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
1,533,950.00 บำท
1,533,950.00 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 153,395 หุ้น
10.00 บำท
ถือหุ้นโดยบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
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บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกอินเตอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงำน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น
สัดส่วนกำรลงทุน

ผลิตและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำงและผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม
0125555004604
160 ถนนงำมวงศ์วำน ตำบลบำงเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
100,100,000.00 บำท
100,100,000.00 บำท ประกอบด้วย หุ้นสำมัญ 10,010,000 หุ้น
10.00 บำท
ถือหุ้นโดยบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

บริษัท วุฒิศักดิ์ ฟำร์มำซีอินเตอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงำน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น
สัดส่วนกำรลงทุน

ผลิตและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
0125555004621
160 ถนนงำมวงศ์วำน ตำบลบำงเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
2,000,000.00 บำท
2,000,000.00 บำท ประกอบด้วย หุ้นสำมัญ 200,000 หุน้
10.00 บำท
ถือหุ้นโดยบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงำน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น
สัดส่วนกำรลงทุน

ให้บริกำรเกี่ยวกับสถำบันฝึกอบรม และพัฒนำบุคลำกร
0125555004612
160 ถนนงำมวงศ์วำน ตำบลบำงเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
100,000.00 บำท
100,000.00 บำท ประกอบด้วย หุ้นสำมัญ 10,000 หุ้น
10.00 บำท
ถือหุ้นโดยบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
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บริษัท ดับบลิว.เอส.เซอร์จีรี่ 2014 จำกัด
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงำน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น
สัดส่วนกำรลงทุน

ให้บริกำรเสริมควำมงำมโดยกำรทำศัลยกรรมตกแต่ง
0105556193621
4, 4/1-2, 4/4 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ บี 506/2 ชั้น 5 ถนนรำช
ดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
1,000,000.00 บำท
1,000,000.00 บำท ประกอบด้วย หุ้นสำมัญ 10,000 หุ้น
100.00 บำท
ถือหุ้นโดยบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

บริษัท ดับบลิว โกลบอล จำกัด
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงำน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น
สัดส่วนกำรลงทุน

เพื่อรองรับกำรประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในต่ำงประเทศ
0125562016671
160 ถนนงำมวงศ์วำน ตำบลบำงเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
100,000.00 บำท
100,000.00 บำท ประกอบด้วย หุ้นสำมัญ 10,000 หุ้น
10.00 บำท
ถือหุ้นโดยบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

3) ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิง
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ : 02-0099999
เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd
นำยสมคิด เตียตระกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2785
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
เลขที่ 87/1 อำคำรแคปปิตอลทำวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2058222
โทรสำร : 02-6543339
เว็บไซด์ https://www.grantthornton.co.th/
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5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น
ณ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีข้อมูลที่สำคัญดังนี้
1. บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (บริษัทย่อยทำงอ้อม) ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจกำรต่อศำลล้มละลำยกลำงและ
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรยื่นอุทธรณ์คำสั่งศำลล้มละลำยกลำงซึ่งมีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจกำร
2. บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้นดังนี้

5.3 ข้อพิพำททำงกฎหมำย
ข้อพิพำททำงกฎหมำย ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพำทที่ยังไม่
สิ้นสุดและเป็นคดีที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท อย่ำงมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มี
รำยละเอียดดังนี้ ดังนี้:-

เป็นอดีตพนักงำนของบริษัทช่วงระยะ 1 - 2 ปีและจำเลย
ที่ 10 ลำออกจำกบริษัทก่อนมูลเหตุคดีนี้เกิดและเป็นเพียง
พนักงำนระดับล่ำง มิได้เป็นกรรมกำรบริษัท ไม่ มีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีอำนำจหน้ำที่
ในกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง หรือทำสัญญำว่ำจ้ำง แต่อย่ำงใด

1. ในระหว่ำงปี 2558 บริษัทถูกฟ้องเป็นจำเลยที่ 9 และ
บริษัทวุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด (บริษัทย่อย
ทำงอ้อม) ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่ 4 ในคดีแพ่งข้อหำละเมิด,
เรียกค่ำเสียหำย

โจทก์ฟ้องเรียกค่ำเสียหำยจำกบริษัท วุฒิศักดิ์
คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ในฐำนะนำยจ้ำงของจำเลยที่ 5
และจ ำเลยที ่ 6 เป็ น เงิ น จ ำนวน 12,667,094.35 บำท
พร้ อ มดอกเบี ้ ย อั ต รำร้ อ ยละ 15 ต่ อ ปี จำกต้ น เงิ น
10,913,465.00 บำท เดือนสิงหำคม 2561 ศำลอุทธรณ์
มีค ำพิพำกษำยืนตำมค ำพิพำกษำศำลชั้นต้นซึ่งพิพำกษำ
ยกฟ้องโจทก์ กล่ำวคือจำเลยในคดีทั้ง 13 คน ไม่ต้องรับ
ผิดตำมฟ้องโจทก์ โจทก์ยื่นฎีกำคัดค้ำนค ำพิพำกษำศำล
อุ ท ธรณ์ และบริ ษ ั ท ต่ อ สู ้ ค ดี แ ก้ ค ำฟ้ อ งฎี ก ำของโจทก์

โจทก์ ฟ ้ อ งเรี ย กค่ ำ เสี ย หำยจำกบริ ษ ั ท เป็ น เงิ น
จ ำนวน 5,199,600.39 บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ
15 ต่อปี จำกต้นเงินจำนวน 4,479,769 บำท โจทก์อ้ำงว่ำ
โจทก์ เ ป็ น ผู ้ ร ั บ โอนสิ ท ธิ จ ำกจ ำเลยที ่ 1 ฟ้ อ งเรี ย ก
ค่ำเสียหำยจำกบริษัทในฐำนะนำยจ้ำงของจำเลยที่ 10 ซึ่ง
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ปัจจุบันคดียังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎี ก ำซึ่ ง
บริษัทเชื่อว่ำจะชนะคดีในชั้นศำลฎีกำเช่นกัน

สำหรับคดีที่ 1 และคดีที่ 2 บริษัทในฐำนะผู้ค้ำประกันอยู่
ระหว่ำงเจรจำกับโจทก์ (เจ้ำหน้ำตำมคำพิพำกษำ) เพื่อขอ
ผ่อนชำระหนี้ตำมคำพิพำกษำให้แก่โจทก์ เพื่อยุติปัญหำ
ข้อพิพำทระหว่ำงกัน

2. ในระหว่ำงเดือนกรกฎำคมและเดือนตุลำคม 2560
บริษัทและบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย)
(แปรสภำพเป็นบริษั ทมหำชน เมื่อวั นที่ 23 กรกฎำคม
2561) ถูกบริษัทจัดกำรกองทุนแห่งหนึ่งฟ้องร้องเป็นคดี
แพ่งฐำนผิดนัดชำระหนี้ตำมตั๋วแลกเงินและค้ำประกันกำร
ออกตั๋วแลกเงิน รวม 3 คดี ดังนี้

คดีที่ 3 บริษัท ดับบลิว ซีไอโฮลดิ้ง จ ำกัด (บริษัทย่อย)
ถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งฐำนผิดนัดช ำระหนี้ตำมตั๋ว แลก
เงินทุนทรัพย์จำนวน 100,166,666.67 ปรำกฏว่ำเมื่อวันที่
31 กรกฎำคม 2561 ศำลชั้นต้นมีค ำพิพำกษำให้บริษัท
ดั บ บลิ ว ซี ไ อ โฮลดิ ้ ง จ ำกั ด ช ำระเงิ น จ ำนวน
100,166,666.67 พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 5 ต่อปี ของ
ต้นเงิน 100,000,000 บำท นับแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2561
เป็นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้น ำเงินที่
จำเลยที่ 1 ชำระแก่โจทก์แล้วไปหักชำระหนี้ที่ค้ำงในส่วน
ดอกเบี ้ ย แล้ ว ให้ น ำไปหั ก ช ำระเงิ น ต้ น เมื ่ อ วั น ที ่ 26
มิถุนำยน 2562 ศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำยืนตำมศำล
ชั้นต้น

คดีที่ 1 บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ำกัด (บริษัทย่อย)
และบริษัทถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งฐำนผิดนัด ชำระหนี้ตำม
ตั๋วแลกเงินและค้ำประกันกำรออกตั๋วแลกเงินจำนวนทุน
ทรัพย์ตำมค ำฟ้อง 153,589,041.11 บำท เมื่อวันที่ 27
สิงหำคม 2561 ศำลชั้นต้นมีคำพิพำกษำให้บริษัท ดับบลิว
ซี ไ อ โฮลดิ ้ ง จ ำกั ด (จ ำเลยที ่ 1) ช ำระเงิ น จ ำนวน
150,125,000 บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 5 ต่อปี
ของต้ น เงิ น จ ำนวน 150,000,000 บำท นั บ แต่ ว ั นที ่ 17
มีนำคม 2560 เป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่โจทก์
โดยให้นำเงินที่จำเลยที่ 1 นำไปหักชำระหนี้ที่ค้ำงในส่วน
ดอกเบี้ยและค่ำชักส่วนลดก่อนเหลือเท่ำใดให้น ำไปหัก
ช ำระเงินต้น หำกจ ำเลยที่ 1 ไม่ช ำระ ให้บริษัทซึ่งเป็ น
จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวนข้ำงต้นแก่โจทก์ เมื่อวันที่ 13
กุมภำพันธ์ 2563 ศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำยืนตำมค ำ
พิพำกษำศำลชั้นต้น

ซึ่งคดีในลำดับที่ 2 ทั้ง 3 คดีข้ำงต้นส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้
บริษัทได้รับผลกระทบในฐำนะผู้ค้ำประกันหนี้
ในคดี ท ี ่ 1 และคดี ท ี ่ 2 ซึ ่ ง บริ ษ ั ท เจรจำขอท ำบั น ทึ ก
ข้อตกลงชำระหนี้ในฐำนะผู้ค้ำประกันกับเจ้ำหนี้และมีกำร
บันทึกบัญชีในรำยกำรหนี้สินจำกภำระค้ำประกันเงินกู้ยืม
ของบริษัทย่อยในงบกำรเงินของบริษัทแล้ว
บริ ษ ั ท มี ค วำมเสี ่ ย งที ่ จ ะไม่ ไ ด้ ร ั บ เงิ น คื น จำก
บริษัทย่อยในกรณีที่บริษัทต้องรับผิดชอบต่อเจ้ำหนี้ใน
ฐำนะเป็นผู้ค ้ำประกันหนี้ดังกล่ำวในข้อ 1. แต่อย่ำงไรก็
ตำมบริษัทพิจำรณำตั้งสำรองหนี้ดังกล่ำวไว้แล้วทั้งจำนวน
ดังนั้นแม้บริษัทจะไม่ได้รับเงินคืนจำกบริษัทย่อยก็จะไม่ มี
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่องบกำรเงินของบริษัทอีกต่อไป

คดี ท ี ่ 2 บริ ษ ั ท และบริ ษ ั ท ดั บ บลิ ว ซี ไ อโฮลดิ ้ ง จ ำกั ด
(บริษัทย่อย) ถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งฐำนผิดนัดชำระหนี้
ตำมตั๋วแลกเงิน และค้ำประกันกำรออกตั๋วแลกเงินจำนวน
ทุนทรัพย์ตำมคำฟ้อง107,677,739.73 บำท และเมื่อวันที่
12 กรกฎำคม 2561 ศำลชั้นต้นมีค ำพิพำกษำให้บริษัท
ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) (จำเลยที่ 1) ชำระเงิน
จ ำนวน 107,677,739.73 บำทพร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อย
ละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 105,000,000 บำท นับแต่วันที่ 27
กันยำยน 2560 เป็นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์
หำกจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้บริษัทซึ่งเป็นจำเลยที่ 2 ชำระ
เงินจำนวนข้ำงต้นแก่โจทก์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2562
ศำลอุทธรณ์มีคำพิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้น

บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้นซึ่ง
เป็นผลกระทบจำกคดีที่ 3 เนื่องจำกในระหว่ำงปี 2563
โจทก์ในฐำนะเจ้ำหนี้ตำมคำพิพำกษำดำเนินกำรยึดทรัพย์
บังคับคดีกับบริษัทย่อย โดยกำรยึดหุ้นสำมัญของบริษัท
วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด จ ำนวน 122,715
หุ ้ น และขำยทอดตลำดซึ่ งมีบ ุค คลภำยนอกประมูลซื้อ
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จ ำนวนหุ้นดังกล่ำวในรำคำ 1,230,000 บำททำให้บริษัท
ย่อยมีสัดส่วนในกำรถือหุ้นบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์
กรุ ๊ ป จ ำกั ด เพี ย งจ ำนวน 30,678 หุ ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
20.00 ของหุน้ ทั้งหมดของบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์
กรุ๊ป จำกัด รำยละเอียดตำมโครงสร้ำงกำรถือหุ้น และทำ
ให้โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม
รำยละเอียดโครงสร้ำงกำรถือหุ้นตำมที่ได้ชี้แจงไว้แล้วใน
ข้อ 5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2563 ศำลอุทธรณ์มีคำพิพำกษำยืน
ตำมศำลชั้นต้น ซึ่งบริษัทไม่เห็นด้วยกับค ำพิพำกษำของ
ศำลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2563บริษัทจึงยื่น
คำร้องขออนุญำตฎีกำคำฟ้องฎีกำคัดค้ำนคำพิพำกษำศำล
อุทธรณ์ เนื่องจำกผู้บริหำรของบริษัทเชื่อมั่นว่ำกำรซื้อขำย
หุ้นดังกล่ำวไม่มีกำรกระทำใดเป็ นกำรกระท ำที่ไม่สุจริต
หรือไม่ถูกต้อง อีกทั้งมีหลักฐำนที่ชัดเจนในกำรต่อสู้คดี
บริษัทจึงไม่มีกำรบันทึกหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกคดี
ดังกล่ำวในงบกำรเงิน

อย่ ำ งไรก็ ต ำม กำรเปลี ่ ย นแปลงโครงสร้ ำ งกำรถื อ หุ้ น
ข้ำงต้นไม่มีผลกระทบโดยตรงกับบริษัทเนื่องจำกปัจจุบัน
บริษัทตั้งสำรองเงินลงทุนในบริษัทย่อยไว้ทั้งหมดแล้ว

ในระหว่ ำ งปี 2563 ถึ ง เดื อ นกุ ม ภำพั น ธ์ 2564 โจทก์
ดำเนินกำรบังคับคดีกับบริษัทโดยกำรอำยัดเงินในบัญชีเงิน
ฝำกธนำคำร จ ำนวน 18.03 ล้ ำ นบำท และโจทก์
ดำเนินกำรขอโอนหุ้นสำมัญของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง
จำกัด คืนให้แก่บริษัทเพียงบำงส่วนไม่ครบตำมจำนวนที่
ศำลมีคำพิพำกษำ บริษัทจึงดำเนินกำรคัดค้ำนกำรบังคับ
คดีและขอให้ศำลมีคำสั่งเพิกถอนกำรบังคับคดีของโจทก์
ดังนั้นเงินที่ถูกอำยัดจำกบัญชีเงินฝำกของบริษัทจึงยังอยู่
ในกำรดูแลของกรมบังคับคดี จำกรำยละเอียดข้อเท็จจริง
และหลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้องบริษัทเชื่อว่ำบริษัทจะชนะ
คดีนี้ได้ในที่สุด

3. ในระหว่ำงเดือนกันยำยน 2560 นักลงทุนรำยหนึ่งซึ่ง
ตกลงซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ำกัด
เมื ่ อ ปี 2558 เป็ น โจทก์ฟ ้ องบริษ ัท เป็น จ ำเลยที ่ 1 และ
บุ ค คลอื ่ น อี ก 5 คนรวม 6 คนในคดี แ พ่ ง ข้ อ หำ/ฐำน
ควำมผิด กำรซื้อขำยเป็นโมฆะ เพิกถอนกำรโอนหุ้นที่เป็น
โมฆะ ร่ ว มกั น คื น เงิ น ทั ้ ง หมดจ ำนวนทุ น ทรั พ ย์
385,769,233 บำท ซึ่งกำรฟ้องร้องคดีดังกล่ำวบริษัทใน
ฐำนะจ ำเลยที่ 1 ท ำสัญญำซื้อขำยหุ้นสำมัญของบริษัท
ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 4,400,000 หุ้น รำคำ
ซื้อขำยรวมทั้ งสิ ้น 242,000,000 บำท ให้แก่โจทก์ ต ำม
คำแนะนำของจำเลยที่ 2 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทดำเนินกำร
ตำมขั ้ น ตอนที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ได้ ร ั บ เงิ น ตำมสั ญ ญำและ
ดำเนินกำรโอนหุ้นให้แก่โจทก์ครบถ้วนถูกต้อง โดยเจตนำ
สุจริตตำมหลักกำรทำสัญญำซื้อขำย

4. ในระหว่ำงปี 2561 บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์
กรุ๊ป จำกัด “WCIG” (บริษัทย่อยทำงอ้อม) ถูกคู่สัญญำ
ผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ในต่ำงประเทศเป็นโจทก์ฟ้องเป็นคดี
แพ่งฐำนลำภมิควรได้ เรียกเงินคืน และเรียกค่ำเสียหำย
โดยอ้ำงมูลเหตุแห่งคดีว่ำตำมสัญญำแฟรนไชส์โจทก์ไม่มี
หน้ำที่ต้องชำระหนี้ค่ำส่งเสริมกำรขำยแต่โจทก์ชำระหนี้ไป
เกินกว่ำส่วนที่โจทก์ต้องรับผิดชอบตำมสัญญำรวมเป็นเงิน
จ ำนวน 6,928,211.95 บำท โจทก์ จ ึ ง ขอเรี ย กร้ อ งให้
WCIG คื น เงิ น จ ำนวนดั ง กล่ ำ วฐำนลำภมิ ค วรได้ พ ร้ อ ม
ดอกเบี้ย WCIG ต่อสู้คดีว่ำกำรชำระเงินของโจทก์เป็นกำร
ชำระหนี้ซึ่งมีมูลหนี้ตำมสัญญำ WCIG ไม่มีหน้ำที่ต้องชำระ
คืนแก่โจทก์แต่อย่ำงใด เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562 ศำล
ชั้นต้นมีค ำพิพำกษำยกฟ้องโจทก์ แต่โจทก์ไม่ยอมรับคำ
พิพำกษำศำลชั้นต้น จึงยื่นอุทธรณ์คัดค้ำนคำพิพำกษำศำล
ชั้นต้น

เมื ่ อ วั น ที ่ 30 เมษำยน 2562 ศำลชั ้ น ต้ น มี ค ำ
พิพำกษำว่ำกำรซื้อขำยและกำรโอนหุ้นเป็นโมฆะ ให้โจทก์
คืนหุ้นจำนวน 4,400,000 หุ้น แก่บริษัทและให้บริษัทคืน
เงินพร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจ ำนวน 275,275,000 บำท
และดอกเบี้ยร้อยละ7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 242,242,000
บำท นับจำกวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 15 ส.ค.2560) จนกว่ำ
ชำระเสร็จแก่โจทก์
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำพิพำกษำ
ของศำลชั ้ น ต้ น จึ งยื ่ น อุ ท ธรณ์ ค ั ด ค้ ำนค ำพิ พ ำกษำศำล
อุ ท ธรณ์ ป ั จ จุ บ ั น คดี อ ยู ่ ร ะหว่ ำ งกำรพิ จ ำรณำของศำล
อุทธรณ์
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เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 ศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำ
กลับค ำพิพำกษำศำลชั้นต้น ให้บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก
อิ น เตอร์ ก รุ๊ ป จ ำกั ด ช ำระเงิ นจ ำนวน 6,928,211.95
บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง
จนกว่ำชำระเสร็จแก่โจทก์

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดอันเกิดจำกกำรใช้เช็ค พ.ศ.
2534 ทั ้ ง 2 คดี แต่ ต ่ อ มำ WCIG ผิ ด นั ดช ำระหนี้ตำม
สัญญำประนีประนอมยอมควำม ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำร
บังคับคดีตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำม ซึ่งบริษัท
ไม่ได้รับผลกระทบจำกคดีนี้แต่อย่ำงใด

5. ในระหว่ำงปี 2561 บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์
กรุ๊ป จ ำกัด “WCIG” (บริษัทย่อยทำงอ้อม) ถูกคู่สัญญำ
ผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ในต่ำงประเทศเป็นโจทก์ฟ้องเป็นคดี
แพ่งข้อหำ ผิดสัญญำ เรียกค่ำเสียหำย โดยโจทก์อ้ำงว่ำ
WCIG ไม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ห น้ ำ ที ่ ต ำมสั ญ ญำแฟรนไชส์ หลำย
ประกำร เช่น ไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนระบบแฟรนไชส์ กำร
บริ ห ำรงำนสำขำบกพร่ อ ง เป็ น ต้ น โจทก์ จ ึ ง เรี ย ก
ค่ ำ เสี ย หำยเป็ น เงิ น จ ำนวน 591,034,223 บำท พร้ อ ม
ดอกเบี้ย WCIG พิจำรณำรำยละเอียดค ำฟ้องโจทก์แล้ว
เห็ น ว่ ำ ค ำฟ้ อ งโจทก์ ไ ม่ ถ ู ก ต้ อ งตรงกั บ ควำมจริ ง หลำย
ประกำรตลอดจนไม่ มี พ ยำนหลั ก ฐำนในกำรกล่ ำวอ้ำง
WCIG เชื่อว่ำไม่มีหน้ำที่ต้องชำระคืนแก่โจทก์แต่อย่ำงใด
จึงไม่ได้บันทึกหนี้สินดังกล่ำวเนื่องจำกเชื่อว่ำกำรเรียกร้อง
ไม่ถูกต้อง ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล
ชั้นต้น และศำลมีคำสั่งจำหน่ำยคดีชั่วครำว
ส ำหรับคดีในล ำดับที่ 4) และ 5) นั้น หำกใน
ท้ำยที่สุดบริษัทย่อยทำงอ้อมต้องแพ้คดีบริษัทก็จะไม่ได้รับ
ผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญเนื่องจำกบริษัทถือหุ้นในอัตรำ
ร้อยละ 20

7. ในระหว่ำงเดือน กันยำยน 2561 บริษัทและบริษัท
ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นโจทก์ ฟ้อง บริษัท วุฒิศักดิ์
คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด และบริษัทเอกชนสองแห่ง
แยกเป็น 2 คดี ตำมมูลเหตุแห่งคดีซึ่ง บริษัท วุฒิศักดิ์
คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ตกลงทำสัญญำให้สิทธิแฟรน
ไชส์และขำยทรัพย์สินให้แก่บ ริษัทเอกชนสองแห่ง โดย
ขอให้ศำลมีค ำสั่งเพิกถอนนิติกรรมสัญญำให้สิทธิแ ฟรน
ไชส์ และขำยทรั พ ย์ ส ิ น ให้ แ ก่ บ ริ ษ ั ท เอกชนสองแห่ ง
เนื่องจำกบริษัทตรวจสอบรำยละเอียดข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่ำ กำรทำนิติกรรมสัญญำ
ระหว่ำง บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ ป จำกัด และ
บริษัทเอกชนสองแห่ง มิได้มีกำรปฏิบัติให้ไปโดยชอบด้วย
กฎหมำย ประกำศ กฎกระทรวง ข้อบังคับ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง จึงท ำให้สัญญำดังกล่ำวไม่ชอบด้วยกฎหมำย
และไม่มีผลผูกพันบริษัทตำมกฎหมำย ปัจจุบันคดียังอยู่
ในกระบวนกำรศำลชั้นต้นและศำลมีค ำสั่งจ ำหน่ำยคดี
ชั่วครำวทั้ง 2 คดี เนื่องจำกบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์
กรุ๊ป จำกัด ยื่นค ำร้องขอฟื้นฟูกิจกำร ต่อศำลล้มละลำย
กลำง

6. ในระหว่ำงเดือนมิถุนำยนถึงสิงหำคม 2561 บริษัท
วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด “WCIG” (บริษัทย่อย
ทำงอ้อม) และกรรมกำรผู้มีอำนำจถูกเจ้ำหนี้ฟ้องเป็นคดี
แพ่ง 1 คดี เรียกเงินตำมตั๋วเงิน และถูกฟ้องเป็นคดีอำญำ
ในข้อหำฐำนควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิด
อันเกิดจำกกำรใช้เช็ค พ.ศ. 2534 จ ำนวน 2 คดี รวม 3
คดี เป็นเงินจำนวน 60.22 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 22 เมษำยน
2562 คดี แ พ่ ง ซึ ่ ง โจทก์ เ รี ย กเงิ น ตำมตั ๋ ว เงิ น โจทก์ แ ละ
WCIG ตกลงท ำสัญญำประนีประนอมยอมควำมกันและ
ศำลพิพำกษำตำมสัญญำประนี ประนอมยอมควำมโดย
WCIG ตกลงชำระหนี้แก่โจทก์ จำนวน 40 ล้ำนบำท โจทก์
จึ ง ถอนฟ้ อ งคดี อำญำ ข้ อ หำฐำนควำมผิ ด ต ำ ม

8. ในระหว่ำงปี 2561 บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์
กรุ๊ป จำกัด “WCIG” (บริษัทย่อยทำงอ้อม) ถูกกรรมกำร
และผู้บริหำรเดิมท่ำนหนึ่งฟ้องเป็นจำเลยที่ 1 ในคดีแพ่ง
ฐำนควำมผิ ด ละเมิ ด และเรี ย กค่ ำ เสี ย หำยจ ำนวน
77,221,852.17 บำท และฟ้องกรรมกำรบริ ษั ท อี ก ท่ ำ น
หนึ่งเป็นจำเลยที่ 2 โจทก์กล่ำวอ้ำงโดยอำศัยมูลเหตุเกิด
จำกกรณีซึ่งโจทก์ถูกคู่ค้ำของ WCIG ฟ้องร้องเป็นคดีตำม
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดอันเกิดจำกกำรใช้เช็ค พ.ศ.
2534 และตั๋วเงิน ทั้งคดีแพ่งและคดีอำญำ อันเกิดจำกกำร
บริหำรงำนของบริษัทและจำเลยที่ 2 จนเป็นเหตุทำให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่โจทก์ เพรำะเหตุกรรมกำรอีกท่ำนหนึ่ง
ยื่นฟ้อง WCIG และโจทก์ในคดีนี้ โดยขอศำลมีคำสั่งเพิก
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ถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WCIG ซึ่งมีมติให้เพิ่มทุน
โดยโจทก์อ้ำงว่ำกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในกำรบริหำรงำนของบริษัท
กำรฟ้องขอให้ศำลเพิกถอนมติกำรเพิ่มทุนของ WCIG เป็น
เหตุ ท ำให้ WCIG ประสบปั ญ หำขำดสภำพคล่ อ งทำง
กำรเงิ น จนไม่ ส ำมำรถช ำระหนี ้ แ ก่ ค ู ่ ค ้ ำ ได้ WCIG
ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ งเรื ่ อ งดั งกล่ ำ วแล้ ว เห็ น ว่ ำ WCIG
ขณะที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรและ
ผู้บริหำรชุดเดิม ซึ่งมีโจทก์เป็นหนึ่งในผู้มีอำนำจ เห็นว่ำ
ข้ออ้ำงของโจทก์ไม่เป็นควำมจริง ปัจจุบันศำลสั่งจำหน่ำย
คดีชั่วครำว เพื่อรอผลกำรชำระหนี้ของจำเลยกับเจ้ำหนี้
ตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำมในคดีอื่น ๆ ที่โจทก์
เป็นจำเลยในคดีด้วย

(มหำชน) ยังไม่ได้บันทึกหนี้สินดังกล่ำวเนื่องจำกเชื่อว่ำ
กำรเรียกร้องของโจทก์ไม่ถูกต้อง
เมื ่ อ วั น ที ่ 4 มี น ำคม 2564 ศำลชั ้ น ต้ น มี ค ำ
พิ พ ำกษำยกฟ้ อ งบริ ษ ั ท ดั บ บลิ ว ซี ไ อ โฮลดิ ้ ง จ ำกั ด
(มหำชน) และอดีตกรรมกำร ดังนั้น บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮ
ลดิ้ง จำกัด (มหำชน) จึงไม่ต้องรับผิดแก่โจทก์ในคดีนี้แต่
อย่ำงใด
10. ในช่วงต้นปี 2562 บริษัท วุฒิศักดิ์ คลิ นิก อินเตอร์
กรุ๊ป จำกัด “WCIG”ถูกโจทก์ซึ่งเป็นคู่สัญญำคู่สัญญำแฟ
รนไชส์ ฟ้ อ งเป็ น คดี แ พ่ ง ข้ อ หำผิ ด สั ญ ญำ และเรี ย ก
ค่ำเสียหำยจำนวน 187,177,874.58 บำท โจทก์กล่ำวอ้ำง
เหตุ แ ห่ งกำรฟ้ อ งว่ ำ โจทก์ ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ กำรสนั บ สนุ น กำร
ส่งเสริมและสิ่งอื่นใดจำกบริษัทตำมสัญญำแฟรนไชส์ อีก
ทั้งโจทก์เรียกค่ำเสียหำยอันเกิดจำกกำรที่โจทก์ให้บริกำร
ลูกค้ำที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของบริษัทและเรียกช ำระ
ค่ำบริกำรที่ลูกค้ำของโจทก์ใช้บริกำรกับโจทก์ อีกทั้ง โจทก์
เรียกค่ำเสียหำยจำกเหตุอื่น ๆ หลำยประกำร WCIG เห็น
ว่ำสัญญำให้สิทธิ์แฟรนไชส์ไม่ชอบด้วยกฎหมำย มีเงื่ อนไข
สั ญ ญำที ่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม WCIG ไม่ ม ี ห น้ ำ ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ค่ ำ เสี ย หำยตำมที ่ โจทก์ ก ล่ ำวอ้ ำง ปั จ จุ บ ั น คดี ยั งอยู่ใน
กระบวนกำรของศำลชั้นต้น

ปั จ จุ บ ั น ศำลมี ค ำสั ่ ง จ ำหน่ ำ ยคดี ช ั ่ ว ครำว
เนื ่ อ งจำกในระหว่ ำ งกำรด ำเนิ น กำรในกระบวนกำร
พิจำรณำคดีของศำล บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป
จำกัด ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจกำรต่อศำลล้มละลำยกลำง
9. เมื ่ อ วั น ที ่ 14 ธั น วำคม 2561 บุ ค คลอื ่ น ฟ้ อ งร้ อ ง
ดำเนินคดีกับบริษัท ดับบลิว ซีไอโฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
และกรรมกำร 1 รำยร่วมกับบุคคลอื่นอีก 10 รำยข้อหำผิด
สั ญ ญำเข้ ำ หุ ้ น ส่ ว น ละเมิ ด ค้ ำ แข่ ง หุ ้ น ส่ ว นและเรี ย ก
ค่ ำ เสี ย หำย รวมจ ำนวน 605,688,500 บำท โดยโจทก์
กล่ำวอ้ำงว่ำจำเลยที่ 1 ถึง 7 ตกลงเข้ำเป็นหุ้นส่วนในกำร
จัดกำรประกวดนำงงำมจักรวำล ประจ ำปี 2561 เพื่อจะ
แบ่ งปั น ก ำไรจำกกำรจัดกำรประกวดตำมสัดส่ วน โดย
WCIH ตกลงจะลงหุ้นด้วยเงินตำมสัดส่วนที่ตกลงกัน เพื่อ
ช ำระค่ ำ สิ ท ธิ์ ก ำรจัด กำรประกวดนำงงำมจั ก รวำล แต่
ต่อมำ WCIH ไม่ลงเงินตำมที่ตกลงไว้ทำให้โจทก์ถูกบอก
เลิกสัญญำกำรให้สิทธิจัดกำรประกวด โจทก์กล่ำวอ้ำง กำร
กระทำของจำเลยถือว่ำสมคบคิดวำงแผนจงใจผิดสัญญำ
เข้ำหุ้นส่วนและจงใจแย่งสิทธิกำรจัดงำนประกวดนำงงำม
จักรวำลปี 2561 โจทก์จึงฟ้องเรียกให้จำเลยร่วมกันชดใช้
ค่ำเสียหำยแก่โจทก์ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของศำลชั ้น ต้ น ศำลชั ้ น ต้น นั ดฟังค ำพิ พ ำกษำวัน ที่ 27
พฤษภำคม 2563 บริ ษ ั ท ดั บ บลิ ว ซี ไ อ โฮลดิ ้ ง จ ำกั ด

11. ในระหว่ ำ งปี 2563 บริ ษ ั ท ย่ อ ยและบริ ษ ั ท ย่ อ ย
ทำงอ้อมของบริษัทอีก 4 แห่ง ถูกฟ้องร้องจำกพนักงำน
ฐำนผิดสัญญำจ้ำงแรงงำน จ ำนวน 57 คดี รวมเป็นเงิน
จ ำนวน 28.77 ล้ำนบำท ปัจจุบันคดีทั้งหมดอยู่ระหว่ำง
กำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยซึ่งบริษัทย่อยและบริษัทย่อย
ทำงอ้อมมีกำรเจรจำจ่ำยเงินชดเชยให้แก่พนักงำนแล้ว
จำนวน 49 รำย ทั้งนี้ข้อพิพำทดังกล่ำวไม่มีผลกระทบกับ
บริษัทแต่อย่ำงใด
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6. นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น สามส่วน
ไม่ได้ ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ
ฉลากกั น ว่ า ผู ้ ใ ดจะออก ส่ ว นปี ห ลั ง ต่ อ ไป ให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผู้
ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
แล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ
ใหม่ได้

6.1 ภำพรวมของนโยบำยและแนวปฏิบัติกำร
กำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มี
ระบบและกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยก าหนด
นโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัต ิท ี่ดี (Code of Best
Practice) เพื่อผลักดันให้บริษัทมีการจัดการแบบมืออาชีพ
โปร่ ง ใส มี ม าตรฐานในระดั บ สากล สามารถแข่ ง ขั น ได้
รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติเฉพาะคุณสมบัติของ

และเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท

กรรมการอิ ส ระ พิ จ ารณาจากปั จ จั ย หลาย ๆ ด้ า น

6.1.1 นโยบำยและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับกรรมกำร

ประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ความชานาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และกาหนดเพิ่มเติม

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุด

หลั ก เกณฑ์ใ นการสรรหาและคั ดเลือ กเพื ่อ ให้ต รงกับ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทาหน้าที่ใน

สถานการณ์และความต้องการของบริษัทและให้เป็นไป

การพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ต ิ บ ุ ค คลที ่ ฝ ่ า ยบริ ห ารสรรหาและ

ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการที่ครบวาระหรือบุคคลทดแทนต าแหน่งที่ว่า งลง

เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา

รวมถึงผู้บริหารระดับสูงสุด โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน

และกาหนดค่าตอบแทนแล้วจะเสนอต่อคณะกรรมการ

ดังต่อไปนี้

บริษัทเพื่อพิจารณา เมื่อผ่านการเห็นชอบแล้วจะเสนอ

กำรสรรหำกรรมกำร

ต่ อ ที ่ ป ระชุมผู ้ถ ื อหุ้ นเพื ่อ ลงมติแ ต่ งตั้ งเป็ นกรรมการ

1. ทบทวนโครงสร้ างและองค์ ป ระกอบที ่ เหมาะสมของ

บริษัทโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

คณะกรรมการบริ ษ ั ท ทั ้ งคณะ เพื ่ อ เสริ ม สร้ า งความ

ดังต่อไปนี้

เข้ ม แข็ ง ในภาพรวมให้ ก ั บ คณะกรรมการบริ ษ ั ท ให้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง

สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.2 ในการเลื อ กกรรมการ อาจใช้ ว ิ ธ ี อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละ
คนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่
ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่ม ีอยู่
ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั ้ งหมดต้ อ งมี ถ ิ ่ น ที ่ อ ยู ่ ใน
ราชอาณาจั ก ร และกรรมการต้ อ งมี ค ุ ณ สมบั ติ
ตามที่กฎหมายกาหนด
1.2 ในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ประจ าปี ท ุ ก ครั้ ง
กรรมการออกจากตาแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ถ้า

85

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

2.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้
เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็น
ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หารโดยคานึงถึงคุณสมบัติบุคลากรที่มี ประสบการณ์และมี
ความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน
ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

2.4 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ เลื อ กบุ ค คลซึ ่ ง มี ค ุ ณ สมบั ต ิ แ ละไม่ มี
ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท
มหาชนจากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถั ด ไป เว้ น แต่ ว าระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่ง
เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้ เ พี ย งเท่ า วาระที ่ ย ั ง เหลื อ อยู ่ ข อง
กรรมการที ่ ต นแทน โดยมติ ด ั ง กล่ า วของ
คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อ ยกว่ า สามในสี ่ ข องจ านวนกรรมการที ่ ยั ง
เหลืออยู่

กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้างระบบ
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนและอั ต ราค่ า ตอบแทนที ่ เ หมาะสม
สาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
บริ ษ ั ท มี น โยบายและหลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาจั ด สรร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในอัตราที่ เทียบได้กับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยค านึงถึงความเป็นธรรมและ
เหมาะสมสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและ
ผู้บริหารจะสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัท และ

2.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออก
จากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดย
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็นและเหมาะสมและการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจาทุกปี

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนผู้บริหำรบริษัท บริษัทย่อยและ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทย่อยทำงอ้อม

โดยพิ จ ารณาบุ ค ลากรที ่ ม ี ป ระสบการณ์ แ ละมี ค วามรู้

คณะกรรมการบริ ษ ัท เป็น ผู้ ก าหนดค่า ตอบแทนประธาน

ความสามารถในการบริ ห ารงาน เช่ น เป็ น ผู้ ม ี ค วามรู้

เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยมีนโยบายและ

ความสามารถในการสอบทานความเชื่อถือของงบการเงิน

วัตถุประสงค์การกาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่

บริษัท

บริ ห ารและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการ

กำรสรรหำผู้บริหำร

ดาเนินงานของบริษัทสะท้อนถึงการปฏิบัติงาน เพื่อดึงดูดจูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและหรือ

ใจ และรักษาผู้บริหารที่สาคัญต่อความสาเร็จของบริษัทไว้ใน

บุ ค คลที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ั ท จะ

ระยะยาว

พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งผู้บริ

86

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
ผู้บริหำร
เงินเดือน (Base Salary)
/

พนักงำน
/

ผลประโยชน์ (benefits)

/

/

เงินโบนัสตามผลงาน

/

/

คอมมิชชั่น

/

รูปแบบกำรจ่ำย
เงินสด แก่พนักงานทุกคน

หลักกำรค่ำตอบแทน
จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถ และตอบแทนการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความ
รับผิดชอบตามตาแหน่งงาน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพและค่า สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับ
รักษาพยาบาล
พนักงาน
เงินสด แก่ผู้บริหารและ
เพือ่ เป็นรางวัลตอบแทนตาม
พนักงานทุกคน ยกเว้น
ความสาเร็จของผลงานที่ได้กาหนดไว้
พนักงานขาย
ประจาแต่ละปี
เงินสด แก่พนักงานขาย
ผลักดันให้เกิดผลงาน และสร้างรายได้ที่
เป็นรากฐานของบริษัท

กำรประเมิ น ผลกำรประเมิ น กำรปฏิ บ ั ต ิ ง ำนของ

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม

คณะกรรมกำรบริษัท

2563 เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนน

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผล

เต็มในแต่ละข้อ

การปฏิ บ ั ต ิ ง านอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั ้ ง เพื ่ อ ช่ ว ยให้

หากคะแนนถึง 4 = มีการดาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

คณะกรรมการได้มีการพิจารณาททบทวนผลงาน ประเด็น

คะแนน 3 = มีการดาเนินการในเรื่องนั้นดี คะแนน 2 = เห็น

และอุ ป สรรคต่ า ง ๆ ในระหว่ า งปี ท ี ่ ผ ่ า นมาและเพิ่ ม

มีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร คะแนน 1 = มีการ

ประสิทธิผลการทางานของคณะกรรมการตามหลักการการ

ด าเนิ น การในเรื ่ อ งนั ้ น เล็ ก น้ อ ย คะแนน 0 = ไม่ ม ี ก าร

กากับดูแลกิจการที่ดี

ดาเนินการในเรื่องนั้น

กระบวนกำรในกำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรทั้งคณะ

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร จัดทำ

และรำยบุคคล

เป็นลักษณะ ดังนี้

เลขานุการบริษัท จะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ ง

ของคณะกรรมการส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผล

คณะ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2563

การปฏิ บ ั ต ิ งานประจ าปี ท ั ้ งแบบคณะและรายบุ ค คล ซึ่ ง

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยประเมินด้านต่าง ๆ คือ 1)

ภายหลังกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะ

โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ต ิ ข องกรรมการ 2) การประชุ ม

น าส่งแบบประเมินให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผล

คณะกรรมการ 3) บทบาท/หน้าที ่/ความรับผิ ดชอบของ

คะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผล

กรรมการ 4) ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ฝ่ ายบริ หาร และ 5) การ

วิ เ คราะห์ก ารประเมิ นการปฏิ บั ติงานของคณะกรรมการ

พัฒนาตนเอง

บริ ษ ั ท ในรอบปี และรายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท

(2) การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของคณะกรรมการ

พิจารณา ในปี 2563 มีการประเมินผลงานในการประชุม

รายบุคคล โดยประเมินด้านต่าง ๆ คือ 1) โครงสร้างและ

87

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

คุณสมบัติของกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการชุด

สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ การท ารายการส าคั ญอื ่ น ใดของบริ ษ ั ท ให้

ย่อย 3) บทบาท/หน้าที่/ความรับ ผิดชอบของกรรมการชุด

ครบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง และใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การ

ย่อย คณะกรรมการบริหาร

เปิดเผยข้อมูลและการทารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับ

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่

หลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงมีการกากับดูแลให้มีการจัดเก็บ

บริหาร โดยประเมินความเป็นผู้นา การกาหนดกลยุทธ์ การ

ข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถ

ปฏิบัติตามกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและ

ตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท างบการเงินรวมได้ทันตาม

ผลปฏิ บ ั ต ิ ท างการเงิ น ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ คณะกรรมการ

กาหนด

ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์

นโยบำยกำรลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย

กับบุคลากร การสืบทอดตาแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และ

1. ฝ่ายบริหารจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลการศึกษา

บริการ และคุณลักษณะส่วนตัว ซึ่งการประเมินนั้นผลการ

เบื้องต้น คณะกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการ

ประเมิ น จะเป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของการก าหนดค่ า ตอบแทน

บริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองการลงทุนแล้ว จึงนาเสนอผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปีด้วย

การประเมินพร้อมทั้งสรุปภาวการณ์ลงทุน เพื่อนาเสนอ

กำรกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ยั ง คณะกรรมการบริ ษ ั ท หรื อ ที ่ ป ระชุ ม ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น เพื่ อ

บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการบริษัทย่อยรวมถึงกาหนดแนว

พิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งจะต่อเนื่องถึงการพัฒนา

ทางการด าเนินธุรกิจโดยใช้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี

โครงการ การขยายการลงทุน และการอนุมัติงบลงทุน

ตามมาตรฐานเดียวกับบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป

2. หากต้องมีการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือยกเลิกบริษัทย่ อย

อย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพ

เพื ่ อ การบริ ห ารจั ด การของบริ ษ ั ท ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี

การก าหนดนโยบายเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงโดยการ

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอ านาจ

แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการใน บริษัทย่อยดาเนินการโดยฝ่าย

อนุมัติ

จัดการ ก าหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิ

3. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติรายการลงทุนที่มี

ออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ลั ก ษณะเข้ า ข่ า ยตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ

ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด เช่น รายการที่

มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย

เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

และบริษัทได้ก าหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้อง

4. บริษัทย่อยต้องรายงานการดาเนินงานของธุรกิจที่สาคัญ

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือ

ผลการประกอบการรายไตรมาสทุ ก ๆ ไตรมาส ต่ อ

ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสาคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับ

บริษัทภายในระยะเวลาที่ฝ่ายบริหารของบริษ ั ท และ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดาเนินการโดย

บริษัทย่อยตกลงร่วมกันและประเมินผลโดยเปรียบเทียบ

บริษัทเอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริ ษัท

กั บ เป้ า หมาย รวมถึ ง แสดงความคิ ด เห็ น หรื อ

ย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการของแต่ละบริษัท
ย่อย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายหรือ

นอกจากนี้ บริษัทได้ก าหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รั บการ

ปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทในเครือมีการพัฒนา

แต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับใน

และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เรื ่ อ งการรายการเกี่ ย วโยง การได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ง
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นโยบำยกำรควบคุมภำยในและนโยบำยกำรบริหำรงำน

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

ส่วนกลำง

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้สายงานตรวจสอบ

ของผู ้ ถ ื อ หุ ้น ทั ้ งในฐานะเจ้า ของบริษ ั ท และในฐานะนัก

ภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อการทา

ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ เช่ น สิ ท ธิ ใ นการซื ้ อ ขายหรื อ โอน

หน้ า ที ่ อ ย่ า งอิ ส ระและรายงานผลการตรวจสอบให้

หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส

อย่างเพียงพอ สิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัท

ส าหรับการบริหารงานในบริษัทย่อยได้บริหารตามสัดส่วน

สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความ

การลงทุนและคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งผู้บริหาร

คิ ด เห็ น และสิ ท ธิ ใ นการร่ ว มตั ดสิ น ใจในเรื ่อ งส าคัญ ของ

ที ่ จ ะไปปฏิ บั ติ หน้า ที ่ กรรมการในบริ ษ ัท ต่ าง ๆ เพื ่ อ ให้มี

บริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอน

ทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์

กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สาคัญ

ทั ้ ง นี ้ โ ดยพิ จ ารณาจากความรู ้ มี ค วามเชี ่ ย วชาญในการ

และมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

บริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอานวย
ความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน

นโยบำยด้ำนงบประมำณ

เพียงพอ และทันเวลา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้

การท างบประมาณลงทุนและด าเนินการต้องเป็นไปตาม

ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบ

ระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทย่อยที่สอดคล้องกับ

ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการ

ระเบี ย บงบประมาณของบริ ษ ั ท การจั ด ท าและทบทวน

อิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถ

งบประมาณต้องดาเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูล

เข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดง

ให้สอดคล้องกับการดาเนินการของบริษัท

ความคิดเห็น ขอคาอธิบายหรือตั้งคาถามได้อย่างเท่าเทียม

6.1.2 นโยบำยและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถื อหุ้น

กัน

และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ทุกราย โดยกาหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตาม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการน าหลัก

จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่ง

ปฏิบัติตาม Corporate Governance มาปรับใช้กับธุรกิจ

เสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุ มด้วย

ของบริษัท โดยกาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการซึ่งเป็น

ตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

การปฏิบัติตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกาหนด

กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้

โดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย

โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไป

หลักการ 5 หมวด ได้แก่

พร้อมกับหนังสือนัดประชุม

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 ริเวอร์ไรน์

3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

เพลสเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ เลขที่ 9/280 หมู่ 7 ถนนพิบูล

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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สงคราม ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมื อ งนนทบุ รี จั ง หวั ด

สาหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

นนทบุรี โดยมีกรรมการ 7 คน เข้าร่วมประชุมในปี 2563

เป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

บริษัทมีการดาเนินการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาด

จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือ

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดย

เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของ

เปิดรับเรื่องระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม และ

บริ ษ ั ท www.eforl-aim.com ก่ อ นวั น ประชุ ม 14 วั น

ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.eforl-aim.com

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นในปี 2563 ได้น าไป

ระบุ ถ ึ งขั ้น ตอนและวิธ ี ก ารในการพิ จารณาที่ ชั ดเจนและ

เปิ ด เผยไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษ ั ท www.eforl-aim.com

โปร่งใส

หลังวันประชุม 14 วันหลังจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์แล้ว

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดาเนินการประกาศวิธีการเปิดเผยผ่านไปยังตลาด

ดังนี้

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

1.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีทุกปี โดยจะ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถื อหุ ้นสามารถมอบฉัน ทะให้

จัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ ล ะปี

กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทน

พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการ

ตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใด แบบหนึ่งที่

ประชุ ม ตามวาระต่ า ง ๆ ให้ ผ ู ้ ถ ื อ หุ ้ น ตามระยะเวลาที่

บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

กฎหมายก าหนดและลงประกาศหนังสื อพิ มพ์ แจ้งวันนัด

2.

ก่ อ นการประชุ ม บริ ษ ั ท จะเปิ ด โอกาสให้ ผ ู ้ ถ ื อ หุ้ น

ประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวั น

สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้

ประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของ

ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม ผ่ า นอี เ มล์ แ อดเดรสของ

คณะกรรมการด้วย แต่ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่

เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มี

3.

ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อ

รายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง ประกอบ

ซั ก ถาม ให้ ข ้ อ เสนอแนะ หรื อ แสดงความเห็ นต่อที่

กับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาความ

ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน

จาเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน ซึ่ง

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผูบ้ ริหาร

เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ไปสู่บุคคลจ านวนมาก

ที ่ เ กี ่ ยวข้ องเข้า ร่ว มประชุมเพื ่อ ตอบค าถามและให้

และอาจมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของภาครัฐได้

ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม

บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของ

4.

ภายหลั ง การประชุ ม บริ ษ ั ท จะจั ด ท ารายงานการ

ผู้ที่เข้าร่วมประชุม และผู้ร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งเป็นการ

ประชุ ม โดยให้ แ สดงข้ อ มู ล อย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น

ปฏิ บ ั ต ิ ต ามมาตรการของกรมควบคุ ม โรค กระทรวง

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

สาธารณสุ ข และภาครั ฐ ในการป้ อ งกั น และลดการแพร่
ระบาดของโรคดังกล่าว ได้ ตลอดจนเป็นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทจึงเลื่อนการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เป็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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(2) กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

ละ 46.0366 ของจ านวนหุ ้ น ที ่ จ าหน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั ้ ง หมด

กำรประชุมผู้ถือหุ้น

จานวน 32,220,028,763 หุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมใน

(3) กำรคำนึงถึงบทบำทของมีส่วนได้เสีย

การตัดสินใจและจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่ าง

บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่

ครบถ้วนเพียงพอและทันเวลาเพื่อการตัดสินใจบริษัทได้

ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหาร

จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูล ประกอบการประชุม

ของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า

ตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดย

ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุ นและ

ในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ

ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการ

ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 7 คน ซึ่ง

ดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะ

รวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วย จัดให้ผู้บริหาร

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ

ระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระจากสานักงาน

ของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

กฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัท

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ

และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคง

อย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัท

ให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

และสอบถามข้ อ สงสั ย ต่ า ง ๆ ในแต่ ล ะวาระการประชุ ม

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการ

ประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิด เห็น

ดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดย

และขอค าอธิ บ ายเกี ่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท

ค านึ ง ถึ ง การเจริ ญ เติ บ โตของมู ล ค่ า บริ ษ ั ท ในระยะยาว

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทารายงาน

รวมทั้งการดาเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือ

การประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ข อง

ได้

บริษัท 14 วันนับจากวันประชุม

พนั ก งำน : บริ ษ ั ท ตระหนัก ถึงความส าคัญของพนักงาน

วันประชุมผู้ถือหุน้

บริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัท บริษัทจึงมุ่งให้

ในปี 2563 มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อ

การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล

วั น ที ่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. วั น ที ่ 10

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้

กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 ริเวอร์ไรน์

พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการ

เพลสเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ เลขที่ 9/280 หมู่ 7 ถนนพิบูล

ทางานเป็นทีม บริษัทดาเนินการตามนโยบายความปลอดภัย

สงคราม ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมื อ งนนทบุ ร ี จั ง หวั ด

อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน และ

นนทบุรี โดยมีกรรมการครบทั้ง 7 คน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้

เสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทางาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีผู้ถือหุ้นเข้ า

รวมทั ้ ง จ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ พ นั ก งานตามนโยบาย

ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งหมดเป็นจ านวน

ค่าตอบแทนพนักงานตามผลการดาเนินงานของบริษัททั้งใน

69 ราย นับจานวนหุ้นได้ 14,833,019,623 หุ้น คิดเป็นร้อย

ระยะสั้นระยะยาวโดยค านึงถึงอัตราค่าตอบแทนในอัตรา
ตลาด
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คู่แข่ง : บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้าให้สอดคล้อง

7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องรักษา

กับหลักสากลตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดย

ความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต

รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน

จากลูกค้าหรือจากผู้มีอ านาจของบริษัทก่อ น เว้นแต่เป็น

คู่ค้ำ : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริตเป็นไป

ข้ อ มู ล ที ่ ต ้ อ งเปิ ด เผยต่ อ บุ ค คลภายนอกที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งตาม

ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตาม

ข้อบังคับของกฎหมาย

สัญญาและคามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

8) ไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าทุก
รายทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ทั้งด้านสินค้าและบริการ

ลูกค้ำ : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการทีด่ ี
เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดย

เจ้ำหนี้ : บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพัน ธ์ กั บ

การส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่

เจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นภาระที่ ต้อง

เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน บริษัทจึง

ปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วย

ได้กาหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

ความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีต่อ

1) มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับ

เจ้าหนี้ไว้ ดังนี้

ลูกค้า ให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพและราคาที่

1) บริษัทยึดมั่นในสัญญาข้อตกลง รักษาและปฏิบัติตาม

เหมาะสม พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการทางานและการ

เงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าและทางการ เงิน ทั้งในการ

บริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ชาระค่าสินค้า การชาระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแล

2) ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง

ทรัพย์สินหลักประกันและเงื่อนไขอื่น ๆ

ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันการณ์ ไม่บิดเบือนหรือปิดบัง

2) กรณี ท ี ่ไม่ สามารถปฏิ บั ติได้ ต้ อ งรีบ เจรจากับเจ้าหนี้

ข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

ล่วงหน้า เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหา

3) ให้การรับประกันสินค้า การให้บริการหลังการขายและ

3) มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนอย่าง

บริการอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไขและกรอบเวลาที่เหมาะสม

สม ่าเสมอ เพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทาง การเงินและ

4) จัดเตรียมและพัฒนาระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน

ความสามารถในการชาระหนี้

เกี่ยวกับสินค้า การให้บริการ และการด าเนินการอย่างดี

ชุมชนและสังคม : บริษัทมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจที่เป็น

ที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างตรงจุดและอย่าง

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และถือเป็นนโยบายของ

รวดเร็ว

บริษัทที่จะยึดมั่ นปฏิบัต ิตนเป็น พลเมื อ งที่ดี ปฏิบัติตาม

5) ไม่ค้าก าไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของ

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะ

สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารในชนิ ด หรื อ ประเภทเดี ย วกั น และไม่

ใช้ ค วามพยายามอย่ างต่ อ เนื ่ องที่ จะด าเนิ นการยกระดับ

กาหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

คุณภาพของสังคม ทั้งที่ดาเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและ

6) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่าง

ชุมชน ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ นอกจากนี้บริษัทได้ดาเนินการ

เคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขได้

ต า ม น โ ย บ า ย ก า ร พ ั ฒ น า ท ี ่ ย ั ่ ง ย ื น ( Sustainable

ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหรือทันทีที่ทราบว่าไม่

Development Policy) เช่ น การก าหนดแนวทางการ

สามารถปฏิบัติได้ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม

ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานตามมาตรฐาน

ร่วมกัน

ด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง
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ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเป็นผลมาจาก

ส าคัญของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บ ไซต์บริษัท

การด าเนินงานของบริษัท ที่จะเกิดต่อพนักงาน พันธมิตร

เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี/

ทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม บริษัทได้ดาเนินกิจกรรมความ

รายงานประจ าปี เป็นต้น โดยการสื่อสารข้อมูลและการ

รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม (Corporate Social Responsibility

เปิดเผยข้อมูลจะยึดหลักตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ

CSR) โดยบริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์

และนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ช่องทาง

สังคมอย่างสม ่าเสมอ และได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง

ในการติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์และส่วนงานการกับ

จากรายได้ของบริษัท เพื่อใช้ด าเนินกิจกรรม CSR ทั้งใน

ดูแลการปฏิบัติงาน มีดังนี้

ระดับท้องถิ่นและระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

โทรศัพท์ (66) 2883 0871 และ (66) 2434 2748

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย

E-mail: ir@eforl-aim.com

และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รั บผิด ชอบต่ อ งบการเงิ น ของ

เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

บริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดง

(4) กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

รายการข้อมูลประจาปี/รายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าว

กำรเปิดเผยข้อมูล

จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ

บริษัทตระหนักดีถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มี

ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ

ความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทาง

อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอใน

การเงิ น และข้ อ มู ล ทั ่ ว ไป ตามหลั ก เกณฑ์ ข องส านั ก งาน

งบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทาน

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย ตลอดจนข้ อ มู ล อื ่นที่

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมี

ประกอบงบการเงิน

ผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบำยต่อต้ำนกำรให้หรือรับสินบนและกำรคอร์รัปชั่น

ของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทยึดมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส

ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อ

และเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้าน

การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการกากับ

การให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ตระหนักดีว่าการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่นนั้น

ประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษั ท คือ www.eforl-

เป็นภัยร้ายแรงที่ทาลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

aim.com

รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

บริษัทมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทา

สังคม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญ

หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์

และพิจารณาก าหนดนโยบายต่อต้านการให้หรื อรับสินบน

และภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารข้อมูล

และการคอร์ ร ั ป ชั ่ น เพื ่ อ เป็ น อี ก หนึ ่ ง แนวทางในการ

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์

ปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

หลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้เสีย และมีส่วนงานกากับดูแลการ

ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ และเพื่อป้องกันมิให้

ปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมู ล ที่

มีการคอร์รัปชั่น
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บริษัทรวมไปถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

ฝ่ า ฝื น กฎหมาย ต่ อ ต้ า นการให้ ห รื อ รั บ สิ น บนและการ

การเปิ ด เผยข้ อ มู ล รายการที ่ เ กี ่ ย วโยงกั น ของบริ ษ ั ท จด

คอร์ ร ั ป ชั ่ น โดยได้ เ ผยแพร่ น โยบายไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท

ทะเบียนอย่างเคร่งครัด

www.eforl-aim.com

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส

เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้ง

การกระทาผิด (Whistle Blowing) โดยก าหนดวิธีการแจ้ง

ทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่าง

เบาะแสให้พนักงานทราบ มีการจัดกล่องรับข้อความการแจ้ง

รอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพ ย์

เบาะแสการกระทาผิดให้พนักงานใช้เป็นช่องทางการแจ้ง

แห่งประเทศไทยและหรือส านักงานคณะกรรมการก ากับ

ข่าวแจ้งเบาะแสการกระทาความผิดให้ประธานกรรมการ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผย

ตรวจสอบ ทราบโดยตรง ซึ ่ ง มอบหมายให้ เ ลขานุ ก าร

ไว้ในงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี/รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้น าส่งถึงประธานกรรมการ

ประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย

ตรวจสอบ

(5) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:

คณะกรรมการบริ ษ ั ท ประกอบด้ ว ยบุ ค คลซึ ่ ง มี ค วามรู้

2015 จาก BUREAU VERITAS อย่างเป็นทางการ 1) การ

ความสามารถ โดยเป็ น ผู ้ ม ี บ ทบาทส าคั ญในการก าหนด

นาเข้า การจัดจาหน่าย และการบริการซ่อมบารุงเครื่องมือ

นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญ

แพทย์ (วิ ส ั ญ ญี ว ิ ท ยา โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด

ในการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน

ห้องปฏิบัติการทางคลินิก สถานบริการสุขภาพ กุมารเวช

ของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ศาสตร์ แพทย์ ท างเดิ น หายใจ และรั ง สี ว ิ ท ยา) และ 2)

บริ ษ ั ท ได้ แ บ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที ่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ

คลังสินค้าเครื่องมือและอุป กรณ์ทางการแพทย์ อย่างเป็น

ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อ

ทางการ โดยการรับรองนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560

ติดตามและดูแลการดาเนินงานของบริษัทและผู้บริหารอย่าง

กำรป้องควำมขัดแย้งของผลประโยชน์

ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนด

บริษัทก าหนดให้เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ เ ป็ น

นโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริหารในระดับ

นโยบายสาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้

นโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทาหน้าที่บริหารงานของบริษัท

โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน บริษัท

ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด โดยทั้งสอง

แสวงหาผลประโยชน์ ส่ วนตน โดยก าหนดแนวปฏิบ ัติให้

ต าแหน่งต้อ งผ่า นการคั ดเลื อ กจากคณะกรรมการบริษัท

หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิด

เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ก ั บ บริ ษ ั ท และในกรณี ที่

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ

จ าเป็นต้องทารายการดังกล่าวต้องกระทาโดยมีราคาและ

และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นา ซึ่งเป็นที่

เงื ่ อ นไขเสมื อ นการท ารายการกั บ บุ ค คลภายนอก และ

ยอมรับ โดยมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กล

กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้อง

ยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกากับดูแล

ไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติหากรายการใดเข้าข่ายเป็น

การปฏิ บ ั ต ิ ง านของบริ ษ ั ท ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย

รายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์
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วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทาหน้าที่ให้

เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกากับดูแลการดาเนินงาน

ค าแนะน า ด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้อง

ของบริษัทอย่างใกล้ชิด

ทราบและปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ใ นการดู แ ลกิ จ กรรมของ
คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ

6.2 จรรยำบรรณธุรกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ เรำมุ่งมั่นเป็นผู้นำด้ำนกำรจัดจำหน่ำยและให้บริกำร
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์และสุขภำพ เพื่อกำรดำรงชีวิตที่ดีของประชำชน นั้น
สิ่งส าคัญที่จะทาให้เราประสบความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ จะต้องทาให้
บรรลุผลทั้งทางด้านการเงิน และการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายมีความพึงพอใจ
รวมทั้งการมีจริยธรรมทางธุรกิจ อันนาไปสู่การดารงชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งมีการ
จาแนกอย่างชัดเจน ว่าสิ่งไหนคือการกระทาที่ถูกและสิ่งไหนคือการกระทาที่ผิด ซึ่ง
ครอบคลุมในสิ่งที่เราพูดและปฏิบัติ นี่คือพื้นฐานของความซื่อสัตย์และความเป็นมือ
อาชีพ ผนวกกับการมีค่านิยมองค์กรของบริษัท ซึ่งแสดงไว้ดังนี้

ค่ำนิยมองค์กร (Core
Values)

ด้วยคุณลักษณะและบรรทัดฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะของบริษัท และส่งผลต่อ
พฤติกรรม อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานนั้น ประกอบด้วย
• การเคารพตนเอง (Self-Respect)
• การสานึกรับผิดชอบ รับผิดรับชอบ (Accountability) และ
• ความซื่อสัตย์ ความครบถ้วน บูรณภาพ ความซื่อตรง ความมั่นคง ความ
สมบูรณ์ การรวมเป็นหนึ่ง (Integrity)
นามาพัฒนาเป็นหลักการค่านิยมมาตรฐานหรือกฎของพฤติกรรมอันเป็นแนวทางใน
การตัดสินใจ ขั้นตอนและระบบของบริษัท ในแนวทาง
หนึ่ง)
สอง)

สนับสนุนให้เกิดประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับ และ
เคารพสิทธิของทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วน ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ดาเนินงานของบริษัท
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กำรตัดสินใจอย่ำงถูกต้อง
หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประสบ
ปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่
ไม่ได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทแล้วนั้น

บริ ษ ั ท ได้ ก าหนดกระบวนการปฏิ บ ั ต ิ งาน เพื ่ อ เป็ น แนว
ทางการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานไว้ดังนี้

No

Yes
/

/

?

No

Yes
/
/

?

No

Yes
/
/

?

Yes

No
/
/

?

Yes

No
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กำรจัดกำรและกำรรักษำจรรยำบรรณ

6.3 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ
ของ นโยบำย แนวปฏิบัติ และระบบกำร
กำกับดูแลกิจกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ

บริษัทได้กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการและการ
รักษาจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
ในกรณีที่การฝ่าฝืน หรือกระทาการใด ๆ ที่ขัดต่อ
จรรยาบรรณ มีผลทาให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง
และสถานะทางการเงินของบริษัท จนกลายเป็น
ความผิดทางอาญา บริษัทสามารถดาเนินการฟ้องร้อง
ตามกฎหมายต่อผู้กระทาความผิด หรือตามดุลพินิจ
ของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ลงนาม
รับทราบจรรยาบรรณนี้ เมื่อเข้าดารงตาแหน่ง และ
หรือเป็นพนักงาน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการและกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย โดย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2563 ได้อนุมตั ิให้
แก้ไข ดังนี้
1. แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้
1.1 รายละเอี ย ดในหั ว ข้ อ วาระการด ารงต าแหน่ ง ของ
กรรมการ เรื่องอายุของกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่ง
กรรมการ ซึ่งเดิมก าหนดไว้ ว่า อายุ 72 ปี โดยให้พ้นจาก
ตาแหน่งกรรมการบริษัทรับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ให้แก้ไข

3. ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ และมีหน้าที่ในการ
สอดส่องดูแลและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณที่กาหนดนี้

เป็น อายุครบ 75 ปี บริบูรณ์

4. กาหนดให้มีคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยแสดงไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับ
ดูแลกิจการที่ดี

โดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ .....”

1.2 รายละเอียด ข้อ 6 การประชุม เรื่องการส่งหนังสือเชิญ
ประชุม ให้เพิ่มคาว่า “.....เว้นแต่ในกรณีจา เป็นรีบด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม
2. อนุมัติให้แก้ไขกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เป็นดังนี้
เรื่องการประชุม ข้อ 5.5 คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงพิจารณาแล้วเสนอให้เ พิ ่มค าว่า “...เว้นแต่ใ นกรณี
จ าเป็ น รี บด่ วนเพื ่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ หรื อ ประโยชน์ข องบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านั้นก็ได้ ....” รายละเอียดข้ออื่น ๆ ให้คงเดิม
3. อนุมัติให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับเดิมโดย
ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด
4. อนุมัติให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับเดิมโดยไม่
มีแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด และ
5. อนุมัติให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนฉบับเดิมโดยไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด

สาหรับจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 5
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7. โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำร พนักงำนและอื่น ๆ
7.1 โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร

คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำร รวจสอบ

หน่วยงำนกำกับ ดูแลบริษ ัทย่อย

สำนักงำนเลขำนุกำรบริษ ัท

คณะกรรมกำรบริหำร

Compliance
Internal Audit & Quality Assurance

ระ ำนเจ้ำ หน้ำที่บริหำร

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ อบแทน
ส่วนงำนขำยและกำร ลำด
กรรมกำรผู้จัดกำร
ำย อที โ ลูช ั่น

ส่วนงำนบัญ ชีและกำรเงิน
ระ ำนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงิน

ำยเขำยเครื่องมือแพทย์

ำยขำยผลิ ัณ ์เ ลท์แคร์

ำยบริก ำรเครื่องมือแพทย์

ูนย์เ ลท์แ คร์เพื่อควำมเ นเลิ

หน่วยงำนสนับสนุนลูกค้ำ

ูนย์เ ลท์แ คร์เพื่อควำมเ นเลิ

ำยบัญ ชี

ส่วนงำนสนับสนุน
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
ำยจัด ือ

ำยเทคโนโลยีสำรสนเท องค์กร
ำยนิ ิก รรมสัญ ญำและหนัง สือค ำ ระกัน

ำยคลังสินค้ำและขนส่ง
ำยพั นำ ุรกิจเครื่อ งมือ แพทย์

ำยสำรสนเท ด้ำนเ ลท์แคร์

ำยพั นำ ุรกิจเ ลท์แคร์

ำย ุรกำรทั่ว

ำยกำรเงิน

ำยนักลงทุนสัมพัน ์
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมกำร
7.2.1 องค์ ระกอบของคณะกรรมกำรบริษัท
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็
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ไ
ไ
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57.14

28.57

ข้อมูลคณะกรรมกำรบริษัท
ลำดับ
1.
2.

รำยชื่อกรรมกำร
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กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม ณ วันที่ 31 ันวำคม 2563
ฤ
ษ
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บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและ ระ ำนกรรมกำร
6)
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ขอบเข อำนำจหน้ำที่ของ ระ ำนกรรมกำรบริษัท
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ขอบเข อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร

็

-

รวจสอบ

็

-

1)

ษ

ถ
-

2)

ษ

ภ

ภ

ภ
็

(

ภ
(

็

-

ษ )

ไ
็

ษ )

็

-

ภ

ฏ
ถ

ไ
ไ

็

ๆ

6) ฏ

ษ
ษ
็

ษ ฏ

ฎ

ฎ

ษ

5)
ไ

ี

ษ

ึ

ไ
็

-

ถ

ถ
ษ

ถไ
-

็
ภ
็

ไ

ภ

3)

4)

ฎ

็

ษ
ฏ

ฎ

ฎ
ษ

102

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

56–1 One Report

7.3.2 ข้อมูลคณะกรรมกำรบริหำร
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7.3.3 ข้อมูลคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ อบแทน
รำยชื่อ

ำแหน่ง

วำระกำรดำรง ำแหน่ง
. . 2561 –

1.

/

2.

ถ

ี 2564

/

ภ

. . 2563 –
ถ

ี 2566

/

3.

. . 2563 –
ถ

-

ขอบเข อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำ อบแทน

ี 2566

ฏ
ษ

-

ฏ

ษ
ษ

1) กำรสรรหำ
-

ฑ
ษ

2) กำรกำหนดค่ำ อบแทน
ษ

ฑ
ษ
ษ

/

ถ

/

ถ

ษ

-

/

็

็
ษ

/
-

็

ษ
ษ

ภ

ไ

ษ

ึ

ึษ
ั

ษ
ภ

ภ

ษ
ษฐ

ถ

ภ

ภ

ษ
ถ
-

(Succession)

ษ

ถ
ถ

็
ษ

ถ

ษ

ไ ไ

104

ษ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

-

56–1 One Report

/
ฯ
ี (56-1)

-

่

ๆ

ไ
ี

ษ

ฏ

ฯ
-

ไ
ฏ
ษ

7.3.4 ข้อมูลคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหำร
7.4.1 รำยชื่อและ ำแหน่งผู้บริหำร
31

2563 ษ

ษ

ไ :-

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
1.

ฤ

2.

ภ ษ

ษ

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ภ ษ

(

21 ฤ

(

1 ษ

2561)

ผู้ควบคุมดูแลกำรทำบัญชี
2557)

บริษัท สเ เมด จำกัด
บริษัท สยำมสเนล จำกัด
ฉ

ไ

บริษัท ดับบลิว ี อ โ ลดิง จำกัด (มหำชน)
บริษัท วุ ิ ักดิ์ คลินิก อินเ อร์ กรุ๊ จำกัด
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7.4.2 นโยบำยกำรจ่ำยค่ำ อบแทน กรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร
ษ

็
ษ

ษ

ฑ

ไ
ษ

ภ ไ

ึ ถึ

็
ษ

ษ

ฏ

็

็
ไ

ถ

็

ี

7.4.3 ค่ำ อบแทนกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร
ค่ำ อบแทนกรรมกำรบริหำร
• ค่ำ อบแทนที่เ น ัวเงิน
ลำดับ
1
2
3
4

รำยชื่อ

ำแหน่ง

ค่ำ อบแทน (บำท)
105,000
60,000
70,000
70,000
305,000

ฤ
ภ
ั

ฤษ

รวม

ค่ำ อบแทนกรรมกำรบริหำรที่ ด้รับจำกบริษัทย่อย
รำยชื่อ

ค่ำ อบแทนกรรมกำรบริหำร ี 2563 ที่ ด้รับจำกบริษัทย่อย (หน่วย:บำท)
บจก.สเ เมด
บจกสยำมสเนล
รวม
260,000
20,000
280,000

ค่ำ อบแทนอื่นของกรรมกำรบริหำร
•

ม่มีค่ำ อบแทนอื่นของกรรมกำรบริหำร

ค่ำ อบแทนผู้บริหำร
• ค่ำ อบแทนที่เ น ัวเงิน
ี 2563 ษ

5
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ค่ำ อบแทนอื่นของผู้บริหำร
• เงินกองทุนสำรองเลียงชีพ
ษ ไ
2563 ษ ไ

ษ ไ

2

2
5

ี

147,714

14,829,545

็

4.77

ษ

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงำน
จำนวนบุคลำกรและค่ำ อบแทนบุคคลำกร
31

2563 ษ

ษ

ษ
ไ :-

5
กลุ่ม ุรกิจเครื่องมือแพทย์
427

460

กลุ่ม ุรกิจควำมงำม
28

ค่ำ อบแทนพนักงำนของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทำงอ้อม ( ม่รวมผู้บริหำร)
ค่ำ อบแทนพนักงำน
(
: )
ๆ(
31

2563

บริษัท

:

ี 2563
455
293,925,586

)

ษ
PVD

จำนวนพนักงำนที่
เข้ำร่วม PVD(คน)

. ฟ
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ไ
์

๊
์
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432,901,553
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ไ
ไ
ไ
ไ
ไ
ไ
ไ
ไ
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สัดส่วนพนักงำนเข้ำร่วม
PVD/พนักงำนทังหมด
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7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
7.6.1 รำยชื่อผู้ ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดย รงใน
กำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี เลขำนุกำรบริษัท หัวหน้ำ
งำน รวจสอบ ำยในหรือผู้ รวจสอบ ำยในที่ว่ำจ้ำงจำก
ำยนอก หัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำร ฏิบั ิงำนของบริษัท
(compliance)

ี

ษ ็
ษ ึ

ถ
็
ษ

หัวหน้ำงำน รวจสอบ ำยในหรือผู้ รวจสอบ ำยในที่
ว่ ำ จ้ ำ งจำก ำยนอก
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เลขำนุกำรบริษัท
ษ

ไ
ถ

หั ว หน้ ำ งำนก ำกั บ ดู แ ลกำร ฏิ บ ั ิ ง ำนของบริ ษั ท
(compliance) -ไ -

(ฉ

ไ

7.6.2 หัวหน้ำงำนนักลงทุนสัมพัน ์

1

ไ
. . 2535

ถ

ๆ
ข้อมูล
และประวัติของนางสาวมัทธณา จุลนิล ปรากฎตามเอกสาร
แนบ 1

ผู้ ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดย รงในกำรควบคุมดูแล
กำรทำบัญชี
นำงสำวสุนันทำ มีระเบียบ
ฏ

ษ
ถ

ษ
ถ

ถึ

ฑ
ถ

ถ

ไ

ฏ

02-434-2748

ษ

IR@eforl-aim.com
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7.6.3 ค่ำ อบแทนของผูส้ อบบัญชี
ี 2563
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ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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8. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนสำคัญด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
8.1 สรุปผลกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ของคณะกรรมกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและ
ภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อติดตาม
และดูแลการดาเนินงานของบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับ
ดูแลการดาเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทาหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่กาหนด โดยทั้งสองตาแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ ให้ได้บุคคลที่มี
ความเหมาะสมที่สุด
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นา ซึ่งเป็นที่
ยอมรับ โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตาม
และกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทาหน้าที่ให้คาแนะนา ด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

8.1.1 กำรสรรหำ พัฒนำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการมีการกาหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจาทุกเดือน และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็น
โดยมีการกาหนดวาระที่ชัดเจน นาส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรอง
แล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามในปี 2563 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จานวน 16 ครั้ง
ในการประชุม บริษัทมีนโยบายกาหนดองค์ประชุมขั้นต่าโดยกาหนดให้องค์ประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้กาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มี
ส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่
ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
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ในปี 2563 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 16 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 15 ครั้ง ประชุม
คณะกรรมการบริหาร 8 ครั้ง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 10 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3
ครั้ง รวมทั้งสิ้น 52 ครั้ง ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ปี 2563 บริษัทดาเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม
ล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเข้า
ร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัท
พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บ
ข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง
กำรประเมินผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
บริ ษ ั ท มี น โยบายจั ด ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ั ท มี ก ารประเมิ นผลการปฏิ บ ั ติ งานอย่ างน้ อ ยปี ละ 1 ครั ้ ง เพื ่ อ ช่ ว ยให้
คณะกรรมการได้มีการพิจารณาททบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาและเพิ่มประสิทธิผลการทางาน
ของคณะกรรมการตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี
กระบวนกำรในกำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรทั้งคณะและรำยบุคคล
เลขานุการบริษัท จะนาส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนาส่งแบบประเมิน
ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในปี 2563 มีการประเมินผลงานใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนน
เต็มในแต่ละข้อ
หากคะแนนถึง 4 = มีการดาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม คะแนน 3 = มีการดาเนินการในเรื่องนั้นดี คะแนน 2 =
เห็นมีการดาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร คะแนน 1 = มีการดาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย คะแนน 0 = ไม่มีการดาเนินการใน
เรื่องนั้น
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร จัดทำเป็นลักษณะ ดังนี้
(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2563 เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยประเมินด้านต่าง ๆ คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3)
บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ 4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร และ 5) การพัฒนาตนเอง
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินด้านต่าง ๆ คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิ ดชอบของกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ
บริหาร
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประเมินความเป็นผู้นา การก าหนดกลยุทธ์ การ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับ
ภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตาแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะ
ส่วนตัว ซึ่งการประเมินนั้นผลการประเมินจะเป็นส่วนหนึ่งของการกาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปีด้วย
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ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยประจำปี
2563
ผลกำรประเมินตนเองของกรรมกำรทั้งคณะประจำปี 2563
-

คะแนนเฉลีย่ 3.50 (จากคะแนนเต็ม 4)
คะแนนตามหัวข้อประเมิน
1)

โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ ค่าเฉลีย่ 3.61

2)

การประชุมคณะกรรมการ เฉลี่ย 3.55

3)

บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ ค่าเฉลี่ย 3.40

4)

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ค่าเฉลี่ย 3.43

ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย แบบรำยคณะ ประจำปี 2562
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
-

คะแนนเฉลีย่ 3.75 (จากคะแนนเต็ม 4)
คะแนนตามหัวข้อประเมิน
1)

โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ ค่าเฉลีย่ 3.86

2)

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ค่าเฉลี่ย 3.78

3)

บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ ค่าเฉลี่ย 3.62

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
-

คะแนนเฉลีย่ 3.62 (จากคะแนนเต็ม 4)
คะแนนตามหัวข้อประเมิน
1)

โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ ค่าเฉลีย่ 3.76

2)

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ค่าเฉลี่ย 3.72

3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนค่าเฉลี่ย
3.39
คณะกรรมกำรบริหำร
-

คะแนนเฉลีย่ 3.27 (จากคะแนนเต็ม 4)
คะแนนตามหัวข้อประเมิน
1)

โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ ค่าเฉลีย่ 3.25

2)

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ค่าเฉลี่ย 3.42

3)

บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร ค่าเฉลี่ย 3.04
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คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
-

คะแนนเฉลีย่ 3.40 (จากคะแนนเต็ม 4)
คะแนนตามหัวข้อประเมิน
1)

โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ ค่าเฉลีย่ 3.40

2)

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ค่าเฉลี่ย 3.49

3)

บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร ค่าเฉลี่ย 3.43

ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย รำยบุคคลประจำปี 2563
-

คะแนนเฉลีย่ 3.68 (จากคะแนนเต็ม 4)
คะแนนตามหัวข้อประเมิน
1)

โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ ค่าเฉลีย่ 3.86

2)

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ค่าเฉลี่ย 3.59

3)

บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร ค่าเฉลี่ย 3.60

กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง
(1) กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

กรรมการอิสระ

2. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล

กรรมการอิสระ

3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

กรรมการอิสระ

4. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี

กรรมการอิสระ

บริษัทกาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละร้อยละ 0.50 จานวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชาระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวม
หุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการ
บริหารงาน ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนเป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้แก่
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจาหรือผู้มีอานาจควบคุม
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
- เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ ให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็น
ต้น
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระและไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
5. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการใด ๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง
บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ความมีจริยธรรม เป็นต้น
สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ งกรรมการบริษัท
โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสรร
หาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูก
ให้ออกก่อนครบวาระ
(2) กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ฝ่ายบริหารสรรหาและ
กรรมการที่ครบวาระหรือบุคคลทดแทนตาแหน่งที่ว่างลง รวมถึงผู้บริหารระดับสูงสุด โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังต่อไปนี้
กำรสรรหำกรรมกำร
1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาพรวม
ให้กับคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ข้อกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
1.2 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง กรรมการออกจากตาแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ง
ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็น
กรรมการใหม่ได้
2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติเฉพาะคุณสมบัติของกรรมการอิสระ พิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้านประกอบกัน เช่น
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ความชานาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และก าหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหาและ
คัดเลือกเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทและให้เป็นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
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ไทย เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้วจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณา เมื่อผ่านการเห็นชอบแล้วจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยใช้เสียงข้างมาก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน
รวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มี
อยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด
2.4 ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดื อน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าว
แทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการ
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
2.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
โดยพิจารณาบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน เช่น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบ
ทานความเชื่อถือของงบการเงินบริษัท
กำรสรรหำผู้บริหำร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารโดยคานึงถึงคุณสมบัติบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ
และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง
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8.1.2 กำรเข้ำร่วมประชุมและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรรำยบุคคล
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 16 ครั้ง จานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทมี
ดังนี้
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

กำรประชุมคณะกรรมกำร

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(กำรเข้ำประชุม/สิทธิในกำรประชุม)

(กำรเข้ำประชุม/สิทธิในกำรประชุม)

1. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

ประธานกรรมการ

6/7

-

2. นายปรีชา นันท์นฤมิต

ประธานกรรมการ

16/16

1/1

3. นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์

กรรมการ

14/16

1/1

4. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา

กรรมการ

8/9

1/1

5. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล

กรรมการอิสระ

15/16

1/1

6. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

กรรมการอิสระ

15/16

1/1

7. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี

กรรมการอิสระ

15/16

1/1

8. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว

กรรมการ

15/16

1/1

หมำยเหตุ : นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายอภิรักษ์ กาญจนคงคา ซึ่งลาออกจากตาแหน่ง
กรรมการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ แทนนายปรีชา นันท์นฤมิต เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2563

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้างระบบ
การจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสาหรับกรรมการ
บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน
และสูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยคานึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณากาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็นและเหมาะสมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้อง
ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจาทุกปี
(1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
สาหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามที่ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดดังนี้
ประเภท
(บำท/เดือน/คน)
ประธำนกรรมกำร

กรรมกำรบริษัท
30,000

กรรมกำร
ตรวจสอบ
30,000

อนุกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
20,000

*กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
20,000

*กรรมกำรบริหำร
15,000

กรรมกำร
25,000
25,000
15,000
15,000
10,000
หมายเหตุ สาหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร กาหนดจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมต่อ
ครั้ง
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2563 (บำท)
รำยชื่อกรรมกำร

ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร

คณะกรรมกำร

บริษัท

ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรร คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร
หำและพิจำรณำ

บริหำร

ค่ำตอบแทน
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

167,500

-

-

นายปรีชา นันท์นฤมิต

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

335,000

-

-

นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์

กรรมการและกรรมการบริหาร

300,000

-

นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว

กรรมการ

300,000

-

300,000

360,000

300,000

รวม

บริหำรควำม
เสี่ยง

-

-

167,500

105,000

-

440,000

-

60,000

-

360,000

-

-

-

300,000

45,000

-

180,000

885,000

300,000

60,000

-

180,000

840,000

300,000

300,000

45,000

-

-

645,000
240,000

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชาย วัฒนสุวรรณ

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

-

240,000

นายศุภชัย พฤกษ์เมธากุล

กรรมการบริหารและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

70,000

-

70,000

นายปัญญา อยู่โต

กรรมการบริหารและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

70,000

-

70,000

นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา

กรรมการและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

157,500

-

-

-

-

157,500

960,000

150,000

รวม

2,160,000
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(2) ค่ำตอบแทนอื่น
ไม่มีค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

8.1.3 กำรกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการบริษัทย่อยรวมถึงกาหนดแนวทางการดาเนินธุรกิจโดยใช้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตามมาตรฐานเดียวกับบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพ
การกาหนดนโยบายเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงโดยการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดาเนินการ โดยฝ่าย
จัดการกาหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคล
ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทได้กาห นดให้
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสาคัญในระดับ
เดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดาเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนใน
บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทได้กาหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่อง
การรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทารายการสาคัญอื่นใดของบริษัทให้ครบถ้วนถู กต้อง และใช้
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงมีการกากับ
ดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทัน
ตามกาหนด
นโยบำยกำรลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย
1. ฝ่ายบริหารจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเบื้องต้น คณะกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
กลั่นกรองการลงทุนแล้ว จึงนาเสนอผลการประเมินพร้อมทั้งสรุปภาวการณ์ลงทุน เพื่อนาเสนอยังคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งจะต่อเนื่องถึงการพัฒนาโครงการ การขยายการลงทุน และการอนุมัติงบลงทุน
2. หากต้องมีการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือยกเลิกบริษัทย่อย เพื่อการบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
3. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติรายการลงทุนที่มีลักษณะเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
4. บริษัทย่อยต้องรายงานการดาเนินงานของธุรกิจที่สาคัญ ผลการประกอบการรายไตรมาสทุก ๆ ไตรมาส ต่อบริษัทภายใน
ระยะเวลาที่ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยตกลงร่วมกันและประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดง
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการของแต่ละบริษัทย่อย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
หรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทในเครือมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นโยบำยกำรควบคุมภำยในและนโยบำยกำรบริหำรงำนส่วนกลำง
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้สายงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อการทา
หน้าที่อย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส
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สาหรับการบริหารงานในบริษัทย่อยได้บริหารตามสัดส่วนการลงทุนและคณะกรรมการบริษัทมีห น้าที่แต่งตั้งผู้บริหารที่
จะไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการในบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้มีทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์ ทั้งนี้โดยพิจารณา
จากความรู้ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง
นโยบำยด้ำนงบประมำณ
การทางบประมาณลงทุนและดาเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทย่อยที่สอดคล้องกับระเบียบ
งบประมาณของบริษัท การจัดทาและทบทวนงบประมาณต้องด าเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินการของบริษัท

8.1.4 กำรติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติในกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริษัทให้ความสาคัญในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการ
กากับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผูม้ ีสว่ น
ได้เสียทุกกลุ่ม
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง 1) การดูแล
พนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ 2) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร 3) การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศ 4) การบริหารระบบคลังสินค้า ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดาเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้
อย่างครบถ้วนแล้ว
(1) กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษัทได้กาหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
กรณีที่บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องดังกล่าว และบุคคลดังกล่าวต้องไม่ร่วมพิจารณาการทาธุรกรรม
ดังกล่าว
ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ตรวจสอบกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยมีข้อสรุปดังนี้
การดารงตาแหน่งของกรรมการในธุรกิจเดียวกัน: นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทและ
บริษัท สเปซเมด จากัด (“สเปซเมด”) ซึ่งมีลักษณะธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งก่อนการเข้าดารงตาแหน่ง นายจักรกริสน์ โลหะ
เจริญทรัพย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการดา รงตาแหน่ง
ในสเปซเมดไม่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากเครื่องมือทางการแพทย์ของสเปซเมดเป็นสินค้าคนละแบรนด์ คน
ละประเภท และลูกค้าคนละกลุ่มเป้าหมาย จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ เป็น
กรรมการของบริษัท ซึ่งที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
(2) กำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยสรุปนโยบายสาคัญดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่า
เทียมกัน
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2. การที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อ
ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตัว ถือเป็นการกระทาที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท
3. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ซื้อและ/หรือขายหุ้น 45 วันก่อนการ
เปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล ส าหรับสารสนเทศที่มีนัยส าคัญอื่น ๆ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูล และ 24 ชั่วโมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
4. การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิ จและราคาหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ดาเนินการหรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
5. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทาหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุน โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมี
หน้าที่สนับสนุนข้อมูล
6. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่ให้ความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่จะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
(3) กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม และเพื่อให้การ
ด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้นการคอร์รัปชั่น จะได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดท า
“นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยบริษัทกาหนด และบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
เพื่อมุ่งมั่นที่จะผลักดันและรักษาวัฒนธรรมองค์กร อันเป็นค่านิยมหลัก โดยยึดมั่นในการเคา รพตนเอง (Self-respect) ความ
รับผิดชอบและรับผิดรับชอบ (Accountability) และ ความซื่อสัตย์ ความครบถ้วน บูรณภาพ ความซื่อตรง ความมั่นคง ความ
สมบูรณ์ และการรวมเป็นหนึ่ง (Integrity) ขององค์กรไว้
1. การบริจาคเพื่อการกุศลและเพื่อการสาธารณประโยชน์
บริษัทมีนโยบายบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์แก่โรงพยาบาล หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานอื่นหรือองค์กร โดย
อานาจอนุมัติการบริจาคเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในตารางอานาจดาเนินการ
2. การรับบริจาค
บริษัทไม่มีนโยบายในการรับบริจาคที่ไม่เหมาะสม
3. การให้เงินสนับสนุน
การให้เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้ร่วมทุน หรือบุคคลอื่น อย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่
ธุรกิจ ชื่อเสียงของบริษัท หรือช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมแก่โอกาส มีความโปร่งใส
4. การรับเงินสนับสนุน
บริษัทไม่มีนโยบายในการรับเงินสนับสนุนที่ได้มาโดยมิชอบ
5. กระบวนการและการควบคุมในการพิจารณา การขออนุมัติการบริจาคและการให้เงินสนับสนุน
• การบริจาคและการให้เงินสนับสนุน ควรสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
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• มีการกาหนดวัตุประสงค์ที่ชัดเจนในการบริจาคและให้เงินสนับสนุนเหล่านั้น
• มีการกาหนดระยะเวลา
• มีรายชื่อบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่เฉพาะเจาะจงในการรับบริจาค หรือรับการสนับสนุนเพื่อนาไปใช้ใน
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ
• มีหลักฐานการรับสิ่งของหรือใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องหรือหลักฐานการรับเงินอื่น เช่น หนังสือขอบคุณ เป็นต้น
• อานาจการอนุมัตเิ ป็นไปตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ “ตารางอานาจดาเนินการ” เพื่อประกอบการพิจารณา
6. การให้ของขวัญ หรือให้การรับรอง
บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้ของขวัญในรูปแบบใด ๆ กับผู้ที่ทาธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่การให้ของขวัญและให้การรับรอง
ตามประเพณีนยิ มที่อยู่ในเกณฑ์สมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้ทาธุรกิจ โดยไม่หวังที่จะได้รบั การบริการหรือสิ่งตอบแทน
โดยเฉพาะเจาะจง ที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
การให้ของขวัญและให้การรับรอง ควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1) ต้องเป็นไปตามประเพณีนยิ ม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่โดยจะต้องกระทาด้วยความโปร่งใส
2) ต้องเป็นไปโดยประมาณตามสมควร และเหมาะสมกับโอกาส
3) ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของบริษัท
7. การรับของขวัญ หรือการรับการรับรอง
1) การรับของขวัญที่มีมลู ค่าเกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) ต้องปฏิเสธการรับ หากไม่สามารถปฏิเสธการรับได้ ผูร้ ับ
ของขวัญจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงาน โดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
เพื่อส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของบริษัท หากของขวัญที่ได้รับนั้นเป็นเงินสด ให้ปฏิเสธทุกกรณี
2) การรับสิ่งของ อันเนื่องจากการส่งเสริมการขาย จะต้องไม่ใช่การรับเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงในการทาธุรกิจร่วมกัน
และไม่เป็นการรับเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด โดยสามารถรับได้ในกรณีที่เป็นการให้และรับระหว่างบริษัทต่อ
บริษัท โดยไม่ขัดต่อนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมีเอกสารการรับที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
3) การรับการรับรอง ควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
• ต้องเป็นไปตามประเพณีนยิ ม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่โดยจะต้องกระทาด้วยความโปร่งใส
• ต้องเป็นไปโดยประมาณตามสมควร และเหมาะสมกับโอกาส
• ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของบริษัท
8. การรับส่วนลดจากคู่ค้า
การรับส่วนลดจากคู่ค้าทั้งในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีมูลค่า ควรเป็นไปตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจทั่วไปและ
โปร่งใส
9. การลงทุนและการค้า
บริษัทมีนโยบายการลงทุนที่ยึดมั่นในกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
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10. การจัดซื้อ จัดจ้าง
บริษัทจัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและโปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องนาเสนอให้ผู้มีอานาจ
อนุมัติตามตารางอานาจดาเนินการของบริษัท และจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกาหนดไว้
11. งานบัญชีการเงิน
การรับ-จ่ายเงิน
บริษัทมีข้อปฏิบัติในการรับหรือจ่ายเงิน ดังนี้
1) การรับเงินจากลูกค้า นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด
1.1) ก่อนการรับเงิน ฝ่ายการเงินต้องทราบทุกครั้งว่าเป็นการรับเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใด และมีเหตุอันควรให้รับ
เงินจานวนดังกล่าว
1.2) ไม่เรียกหรือรับ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้จ่ายเงินเพื่อที่จะชะลอการรับเงินของ
บริษัท หรือทาให้บริษัทเกิดความเสียหายจากการไม่ได้รับเงินหรือได้รับล่าช้าหรือได้รับไม่เต็มจานวน
2) การจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด
2.1) ก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด และต้องผ่านการ
บันทึกบัญชีจากฝ่ายบัญชีและเป็นรายการที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หากพบรายการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
2.2) ในการจ่ายเงินทุกครั้ง การอนุมตั ิสงั่ จ่ายให้เป็นไปตามตารางอานาจดาเนินการ
2.3) ให้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินในลักษณะทีเ่ ท่าเทียมกัน โดยชาระเงินตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่เหมาะสม ไม่
เลือกปฏิบตั ิกับเจ้าหนีห้ รือผูร้ ับเงินรายใดด้วยความอคติหรือลาเอียง
2.4) ไม่เรียกหรือรับ ไม่เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินในอัน
ที่จะทาให้บริษัทได้รับความเสียหาย
12. การป้องกันการฟอกเงิน
บริษัทจะดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
13. การปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล
กระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัท ได้ครอบคลุมถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เริ่มตั้งแต่ การสรรหาว่าจ้าง
การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน และการจ่ายสวัสดิการ
14. การสื่อสาร การอบรม และการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทจะสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ช่องทางที่เหมาะสม
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15. การบันทึกและการเก็บรักษาข้อมูล
บริษัทมีนโยบายปฏิบตั ิตามมาตรฐาน หลักการ รวมทั้งกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับรายงานข้อมูลบัญชีและการเงิน
รวมทั้งข้อมูลทางธุรกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
16. กระบวนการตรวจสอบ/การควบคุมภายใน
บริษัทได้จดั ให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในเป็นประจาทุก ๆ ไตรมาสจากบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบภายในที่มี
รายชื่ออยู่ในทะเบียนบริษัทของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้ความเป็นอิสระและไม่จากัดขอบเขตแก่ผู้ตรวจสอบในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ง
บริษัทที่ให้บริการตรวจสอบภายในนี้ ได้ตรวจสอบตามตารางอานาจดาเนินการ คาสั่งต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมเรื่อง การต่อต้าน
คอร์รัปชั่นแล้ว นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบบัญชีโดยสานักงานตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี ตามข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
บริษัทกาหนดขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้
1) บริษัทที่ให้บริการตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นที่พบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
2) หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วน บริษทั ที่ให้บริการตรวจสอบภายในจะแจ้งตรงไปยังประธานกรรมการตรวจสอบทันที
3) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูท้ าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
17. การติดตามและทบทวน
บริษัทกาหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม่าเสมอ โดยผ่านกระบวนการ
การตรวจสอบภายใน และหากพบประเด็น หรือพบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น จะนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร เพื่อ
ทบทวนปรับปรุงคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้มคี วามเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการดาเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.eforl-aim.com ภายใต้หัวข้อเอกสารการกากับดูแลกิจการที่ดี
(4) กำรแจ้งเบำะแส (Whistleblowing)
บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียน
การกระทาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร เพื่อให้การ
ดาเนินธุรกิจมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงกาหนดเป็นมาตรฐานในการแจ้งเบาะแส รวมทั้งจั ดให้มี
กลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และผู้ถูกร้องเรียนและให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้
เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส
บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เ สียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ ที่ “กล่องรับแจ้งข้อ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทาผิด” ณ บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม สานักงาน เลขที่ 432, 434, 436, และ 438 ถนนราชวิถี แขวง
บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมี
ฝ่ายเลขานุการบริษัททาหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว
ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับเบาะแสและข้อร้องเรียน กรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกากับดูแล
กิจการของบริษัท
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8.2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวนทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 คน โดยนายรุจพงศ์ ประภาสะ
โนบล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

จำนวนครั้งที่เข้ำประชุม/
จำนวนกำรประชุมทั้งหมด

1. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

14/15

2. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

15/15

3. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

15/15

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 15 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร สานักงานตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ซึ่งมีการรายงานผล
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจา ผลการปฏิบัติหน้าที่ที่สาคัญสรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจ าปี 2563 ของบริ ษ ั ท ซึ ่ งได้จั ดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นไทย ( TFRS) โดยได้ สอบทานประเด็ นที่เป็น
สาระสาคัญต่าง ๆ การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สาคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยได้รับคาชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ทา
ให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการจัดทางบการเงินของบริษัทเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบั ญชีที่
รับรองทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน
และผู้ใช้งบการเงิน
2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบ
การควบคุมภายในตามที่ส านักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทเป็นรายไตรมาส การรายงาน
ครอบคลุมด้านบัญชี การเงิน การทุจริต การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การติดตามผลและการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับโดยสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ สานักงานตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอิสระ มุ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งได้มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ผู้ตรวจสอบและงานตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพในระดับสากล สานักงานตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบติดตามประเด็น
สาคัญใหม่ๆ อย่างเท่าทันและสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทารายการเกี่ยวโยงกันซึ่งช่วยให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ได้มี
การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย หรือกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันโดยมีความมั่นใจได้ว่ารายการเหล่านั้นเป็นรายการที่ดาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ อย่างสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตา ม
แนวทางตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน
และสังคม รวมทั้งการกาหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจา
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4. การก ากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานและแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงระดับองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สาคัญ ดังนี้
1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีนโยบายลดความเสี่ยงโดยการทาสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า และบันทึกบัญชีการนาเข้าสินค้าระหว่างทางจากต่างประเทศให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชี
2) ความเสี่ยงจากการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ (Cash Collection) เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจตัวแทนจาหน่าย
เครื่องมือมือแพทย์ ลูกค้าหรือลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ซึ่งบางโรงพยาบาลมีปัญหาในเรื่อง
การจัดเก็บเงินลูกค้า บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงด้วยการกาหนดระเบียบการจัดเก็บลูกหนี้โดยติดตามความ
คืบหน้าการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์และเฝ้าระวังมิให้ส่งผลกระทบต่อเงินหมุนเวียนของ
บริษัท
3) ความเสี่ยงจากการบริหารคลังสินค้า
4) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) ความเสี่ยงระบบการบริหารบุคลากร
นอกจากนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการระบุความเสี่ยงใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ
บริษัทและอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือทางการแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์ และผลักดันให้บริษัทใช้ข้อมูลในการ
วิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อประกอบการตัดสินใจต่อความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาเนิน ธุรกิจได้อย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัท ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบ
บัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้นาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
1. นายสมคิด เตียตระกูล
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์
3. นายนรินทร์ จูระมงคล
4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์
5. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) ประจาปี 2563 ด้วยค่า
สอบบัญชีจานวนเงิน 2,730,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจาปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อยและ
บริษัทย่อยทางอ้อมรวมจานวนเงิน 4,016,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ด้วยความเป็นอิสระ มีความระมัดระวัง
และมีความรอบคอบ มีการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ยึดถือนโยบายการกากับดูแลที่ดีเป็น
สาคัญ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอและ
สามารถตอบสนองอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และได้จัดทางบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
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8.3 รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหารมีจานวนทั้งหมด 4 คน โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หลักของบริษัท
รำยชื่อ
1. นายปรีชา นันท์นฤมิต
2. นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์
3. นายศุภชัย พฤกษ์เมธากุล
4. นายปัญญา อยู่โต

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

จำนวนครั้งที่เข้ำประชุม/
จำนวนกำรประชุมทั้งหมด
8/8
7/8
8/8
8/8

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารได้กาหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน งบประมาณประจาปี และ
อานาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั้งควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน และงบประมาณประจาปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คาปรึกษาแนะนาการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง การจัดทา
ธุรกรรมการทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จานา ค้าประกันและการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทาธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายใต้อานาจวงเงินที่ได้กาหนดไว้

8.4 รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจานวนทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 คน
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

จำนวนครั้งที่เข้ำประชุม/
จำนวนกำรประชุมทั้งหมด

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
3/3
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
2. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล
3/3
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
3. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี
3/3
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีต าแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม รวมทั้ง พิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งด้าน
การศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนาปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สาคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและ
แนวโน้ม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย
1. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

สาหรับการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการ
กาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอขออนุมัติต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
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8.5 รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจานวนทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 2 คน
กรรมการบริษัทย่อย 1 คน ผู้บริหาร 1 คน และพนักงาน 8 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของแผนกต่าง ๆ ที่ ส าคัญของบริษัท และผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท
รำยชื่อ
1. นายชาย วัฒนสุวรรณ
2. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล
3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์
4. นางสาวมัทธณา หนูปลอด
5. นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์
6. นางสาวสุนันทา มีระเบียบ
7. นางสาวบังอร ปิยะทัต
8. นางสาวหฤทัย ภู่เยี่ยม
9. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา
10. นายธวัช แสงเถกิง
11. นายศุภชัย พฤกษ์เมธากุล
12. นายปัญญา อยู่โต

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการอนุกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการอิสระ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการอิสระ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนครั้งที่เข้ำประชุม/
จำนวนกำรประชุมทั้งหมด
6/10
10/10
10/10
8/10
10/10
7/10
9/10
9/10
10/10
8/10
10/10
6/10

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาและให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง มาตรการจัดการ
ความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการป้องกันความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรประสบความสาเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธี
ลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะ
การดาเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ในปี 2563 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงของ 3 ระบบงาน ประกอบด้วย ระบบ
บริหารสินค้าคงคลัง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการบริหารบุคลากร โดยให้คาแนะนาแก่ฝ่ายจัดการและคณะทางาน
บริหารความเสี่ยง ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ และให้มีการสอบทานและทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความ
เสี่ยงองค์กรเป็นประจาอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงสอดคล้องเหมาะสม
กับสภาพการดาเนินธุรกิจในภาพรวมและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และรายงานความเสี่ยงที่สาคัญขององค์กร
รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าและผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท เพื่อรับทราบเป็นประจา
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9. กำรควบคุมภำยในและรำยกำรระหว่ำงกัน
เช่น คู่มือปฏิบัติงานไม่มีการกาหนดระยะเวลาที่ให้ยืมสินค้า
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่มีการจัดทาแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนการกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน
เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

9.1 กำรควบคุมภำยใน
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
จั ด การความเสี ่ ย งที ่ เ หมาะสมกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานการตรวจสอบประเมินความ
เพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในปี
2563 เพื ่ อ ให้ ม ั ่ น ใจว่ า บริ ษ ั ท สามารถด าเนิ น งานอย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลรวมทั ้ ง การปฏิ บ ั ต ิ ต าม
กฎระเบียบข้อบั งคับ ที ่เ กี ่ยวข้อ ง เพื่อให้บริษ ัท และกลุ่ ม
บริ ษ ั ท สามารถบริ ห ารงานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดาเนิ นธุรกิจให้
เจริญเติบโตอย่างยั่ งยืน โปร่งใส มีคุณธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ สามารถลดหรื อ ป้ อ งกั น ความเสี ่ ย งต่ า ง ๆ
บริษัทและบริษัทย่อยมีการก าหนดแนวทางระบบควบคุม
ภายในที ่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการควบคุ ม ภายในตาม
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ข อ ง COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission)

ผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทส าหรับปี
2563 คือ บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้
ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก เพื่อทาหน้าที่ในการ
ส ารวจและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท พร้อม
ทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการพิจารณาแต่งตั้งจัดจ้าง
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยบริษัท เจพี ทิพ ออดิท
จ ากั ด ได้ ม อบหมายให้ น ายทนงศั ก ดิ ์ ประดิ ษ ฐาน เป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ
ของ บริ ษ ั ท เจพี ทิ พ ออดิ ท จ ากั ด และนายทนงศั ก ดิ์
ประดิษฐานแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการ
ปฏิ บ ั ติ หน้า ที่ ดังกล่า ว เนื ่ อ งจากมี ความเป็ นอิสระและมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้ านการตรวจสอบภายใน
แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกั บการปฏิบัติห น้า ที่
ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ั ท ครั ้ ง ที่
1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการสอบถาม
ข้อมูลจากฝ่ายบริหารและตรวจสอบเอกสารหลักฐานจาก
ฝ่ า ยจั ด การของระบบงานคลั ง สิ น ค้ า ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบการบริหารบุคลากร โดยพิจารณาจาก
ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว

บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากัด ได้เข้าตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธั น วาคม 2563 พร้ อ มทั ้ ง ท าการศึ ก ษาและประเมิ น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าภาพรวมระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม
โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการ
ตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทาธุรกรรมกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่ าง
เพียงพอแล้ว มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและคู่มือ
การปฏิบัติงานของบริษัท แม้ยังคงพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

ประสิท ธิภาพระบบการควบคุม ภายในของบริษ ัท ในการ
ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานและระบบการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ของบริษัทตามที่เห็นว่าจาเป็น เพื่อประโยชน์
ในการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุม
และเหมาะสม โดยผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในมี
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ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ จึงได้เสนอข้อคิดเห็นพร้อมทั้ง

ส าหรั บ งบการเงิ น ส าหรั บ ปี สิ ้ น สุ ด วั น ที ่ 31

ข้ อ เสนอแนะเพื ่ อ ให้ บ ริ ษ ั ท ด าเนิ น การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ งให้

ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่

เหมาะสมและบริ ษั ท ได้ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามข้ อ เสนอแนะของผู้

เกี่ยวโยงกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ใน

ตรวจสอบภายใน

ห ม า ย เ ห ต ุ ป ร ะ กอบ งบ กา ร เ งิ นท ี ่ ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ

9.2 รำยกำรระหว่ำงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้ า ที ่ ส อบทานแล้ ว และมี

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ของบริษัทเป็นสาคัญ รายการที่เกี่ยวโยงกันสาหรับปี 2563

ความเห็นว่าฝ่ายจัดการได้ทารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ที่เป็นส่ วน
หนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการบัญชีกับกิจการที่ เกี่ยวข้อง
กัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งหมายถึง บุคคลหรือ
กิ จ การที ่ อ ยู ่ ภายใต้ ก ารควบคุ มของบริ ษ ั ท หรื อ สามารถ
ควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่าง
เป็ น สาระส าคั ญ ในการตั ด สิ น ใจด้ า นการเงิ น หรื อ การ
ดาเนินงานของบริษัท
ส าหรับขั้นตอนการอนุม ัติ การท ารายการระหว่ างกั น นั้ น
บริษัทพิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กัน ซึ่งบางกรณีอาจแตกต่างจากรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคล
หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทมีการกาหนดอานาจ
ของผู ้ ม ี ส ิ ท ธิ อ นุ ม ั ต ิ ต ามวงเงิ น ที ่ ก าหนด นอกจากนั้ น
คณะกรรมการตรวจสอบยังทาหน้าที่ เป็นผู้สอบทานการทา
รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่ อยกับบุคคลที่
เกี ่ ย วโยง เพื ่ อ ขจั ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อ ย่ า ง
รอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสาคัญ
รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็น
รายการที่ด าเนินการที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริ ษ ัท กับ
บุ ค คลที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั น โดยไม่ ม ี ก ารถ่ า ยเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท

ลักษณะรำยกำร

1. บริษัท สเปซเมด
1.รายได้จากการขาย
จำกัด (“สเปซเมด”)
ประกอบธุรกิจตัวแทน
จาหน่ายเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
2.รายได้ค่าบริการ
โดยบริษัทมีสัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 100.00
- กรรมการบริษัทร่วมกัน
1. นายจักรกริสน์ โลหะ
เจริญทรัพย์
2. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ 3.รายได้เงินปันผล

4.ซื้อสินค้า

5.ค่าเช่า

แบบ 56–1 One Report

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
ควำมสมเหตุสมผลของกำร
สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ทำรำยกำรและนโยบำยกำร
(พันบำท)
(พันบำท)
(พันบำท)
กำหนดรำคำ
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
1,708
1,144
550 บริษัทมีรายได้จากการขาย
สินค้าให้สเปซเมด โดยขายใน
ราคาต้นทุนบวกกาไรส่วน
เพิ่ม
750
493
949 บริษัทมีรายได้คา่ บริการจาก
การรับจ้างสเปซเมดเก็บชาระ
เงินจากลูกหนี้การค้า และ
ให้บริการส่งสินค้า โดยอัตรา
ค่าบริการเป็นไปตามราคาที่
ตกลงกัน
17,000
15,000
15,000 บริษัทได้รับเงินปันผล
จากสเปซเมดตามที่ประกาศ
จ่าย
3,248
18,269
21,140 บริษัทซื้อสินค้าจากสเปซเมด
ในราคาต้นทุนบวกกาไรส่วน
เพิ่ม
250
600 บริษัทเช่าอาคารสานักงาน
ของสปซเมด อัตราค่าเช่า

131

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท

ลักษณะรำยกำร

6.ขายสินทรัพย์

7.ซื้อสินทรัพย์

8.ดอกเบี้ยจ่าย

9.ค่าใช้จ่ายอื่น

แบบ 56–1 One Report

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
ควำมสมเหตุสมผลของกำร
สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ทำรำยกำรและนโยบำยกำร
(พันบำท)
(พันบำท)
(พันบำท)
กำหนดรำคำ
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
เดือนละ 50,000 บาท โดย
เดือนมิถุนายนปี 2562
บริษัทได้ยกเลิกสัญญาเช่า
อาคารสานักงานของ
สเปซเมด
20
- บริษัทขายสินทรัพย์ให้
สเปซเมด ในราคาตามทีต่ ก
ลงกัน
2
44
52
4
- สเปซเมดซื้อสินทรัพย์จาก
K&W ในราคาต้นทุนบวก
กาไรส่วนเพิ่ม จานวน 1,869
บาท
514
237
121 บริษัทกู้ยืมเงินสเปซเมด คิด
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.50
ต่อปี
258
320 บริษัทได้จ้างสเปซเมดในการ
สาธิตสินค้า ในราคาตามที่ตก
ลงกัน
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท

ลักษณะรำยกำร

10.ลูกหนี้การค้า

11.ลูกหนี้อื่น - สุทธิ

12.เจ้าหนี้การค้า
13.เจ้าหนี้อื่น

14.เงินกู้ยืมและดอกเบี้ย
ค้างจ่าย

แบบ 56–1 One Report

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
ควำมสมเหตุสมผลของกำร
สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ทำรำยกำรและนโยบำยกำร
(พันบำท)
(พันบำท)
(พันบำท)
กำหนดรำคำ
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
91
25
69 สเปซเมดซื้อสินค้าจากบริษัท
ในราคาต้นทุนบวกกาไรส่วน
เพิ่ม และยังไม่ครบ
กาหนดการชาระเงิน
44
41
55 สเปซเมดจ้างบริษัทในการ
จัดส่งสินค้า ในราคาตามที่ตก
ลงกัน และยังไม่ครบ
กาหนดการชาระเงิน
5,910
2,434
12,655 บริษัทซื้อสินค้าจากสเปซเมด
โดยยังไม่ถึงกาหนดชาระเงิน
276
36 บริษัทได้จ้างสเปซเมดในการ
สาธิตสินค้า โดยยังไม่ครบ
กาหนดการชาระ
11,235
17,163
- บริษัทกู้ยืมเงินบริษัทย่อย
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.50
ต่อปี
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท

ลักษณะรำยกำร

2. บริษัท ดับบลิวซีไอ
โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)
(“WCIH”)
ประกอบธุรกิจด้านการ
ลงทุน โดยลงทุนในบริษัท
วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์
กรุ๊ป จากัด โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 56.00

1.รายได้อื่น

3. บริษัท วุฒิศักดิ์
คลินิกอินเตอร์กรุ๊ป
จำกัด (“WCIG”)

1.รายได้อื่น

-

-

-

-

-

2.ซื้อสินทรัพย์

-

-

-

10

-

2.ดอกเบี้ยรับ

3.เงินให้กู้ยืม - บริษัท
ย่อยที่ครบกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
4.เงินให้กู้ยืม - บริษัท
ย่อย

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
ควำมสมเหตุสมผลของกำร
สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ทำรำยกำรและนโยบำยกำร
(พันบำท)
(พันบำท)
(พันบำท)
กำหนดรำคำ
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
2,582
1,391 บริษัทมีรายได้เป็น
ค่าธรรมเนียมจากการจัดหา
เงินกู้ยืมให้กับ WCIH
18,071
89 บริษัทให้ WCIH กู้ยมื เงิน
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.25 6.15 ต่อปี
268,000
48,000 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ WCIH
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.25 –
6.15 ต่อปี
100,000
699,961 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ WCIH
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.25 –
6.15 ต่อปี
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382 บริษัทซื้อสินค้าของ
WCIG ตามราคาที่ตกลงกัน
- บริษัทซื้อสินทรัพย์จาก
WCIG ในราคาตามที่ตกลง

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท

ลักษณะรำยกำร

ประกอบธุรกิจ บริการ
ด้านความงามและ
ธุรกิจแฟรนไชส์ ถือหุ้น
โดย บริษัท ดับบลิวซีไอ
โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
ในสัดส่วนร้อยละ 20.00
4. บริษัท วุฒิศักดิ์ คอส
เมติก อินเตอร์ จำกัด
(“WCI”)
ประกอบธุรกิจ ซื้อมาขาย
ไปเครื่องสาอางและ
อาหารเสริม ถือหุ้นโดย
บริษัท ดับบลิวซีไอ
โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
5. บริษัท สยำมสเนล
จำกัด (“สยำมสเนล”)

3.ดอกเบี้ยจ่าย

4.ค่าใช้จ่ายอื่น

แบบ 56–1 One Report

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
ควำมสมเหตุสมผลของกำร
สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ทำรำยกำรและนโยบำยกำร
(พันบำท)
(พันบำท)
(พันบำท)
กำหนดรำคำ
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
902
- WCIG ยืมเงินจาก K&W
จานวน 10 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 12.00 ต่อปี
7
46 บริษัทซื้อสินค้าของ WCIG
ตามราคาตลาด

1.ค่าใช้จ่ายอื่น

-

47

-

398

-

- บริษัทซื้อสินค้าของ WCI
ในราคาตลาด

2.เจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

-

49 บริษัทซื้อสินค้าของ WCI

1.ดอกเบี้ยรับ

-

-

-

89

-

135

- บริษัทให้สยามสเนลกู้ยืมเงิน
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.50
ต่อปี

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท

ลักษณะรำยกำร

ประกอบธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายเมือกหอยทาก
และผลิตภัณฑ์ด้านความ
งามที่มีเมือกหอยทาก
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 51.00
- กรรมการบริษัทร่วมกัน
1. นายรุจพงศ์ ประภาสะ
โนบล
2. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี
6. บริษัท เค แอนด์
ดับบลิว (ประเทศไทย)
จำกัด (“K&W”)
ประกอบธุรกิจจาหน่าย
เครื่องมือแพทย์ ถือหุ้น
โดยญาติกรรมการ (นาย

2.ซื้อสินทรัพย์

แบบ 56–1 One Report

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
ควำมสมเหตุสมผลของกำร
สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ทำรำยกำรและนโยบำยกำร
(พันบำท)
(พันบำท)
(พันบำท)
กำหนดรำคำ
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
22
- บริษัทซื้อสินทรัพย์จากสยาม
สเนล ในราคาตามที่ตกลง

3.ค่าใช้จ่ายอื่น

-

40

-

84

-

4.เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
และดอกเบีย้ ค้างรับ บริษัทย่อย สุทธิ

-

-

-

3,045

-

1.รายได้จากการขาย

367

367

1,030

1,030

15,021

13,262

11,762

18,647

18,492

26,019

2.ซื้อสินค้า

136

118 บริษัทซื้อสินค้าของสยาม
สเนล ในราคาตามที่ตกลงกัน
- บริษัทให้สยามสเนลกู้ยืมเงิน
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.50
ต่อปี

15,021 บริษัทขายสินค้าให้กับ K&W
ในราคาต้นทุนบวกกาไรส่วน
เพิ่ม
19,795 บริษัทและสเปซเมดได้ซื้อ
สินค้าจาก K&W ในราคา
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท

ลักษณะรำยกำร

จักรกริสน์ โลหะเจริญ
ทรัพย์) โดยมีสัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 13.15
สาเหตุของรายการ
ระหว่างกันเกิดจาก 2
กรณี
1) บริษัทต้องใช้บริการ
ด้านโลจิสติกส์กับบริษัท
เคแอนด์ ดับบลิว
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อ
นาสินค้าที่บริษัทได้รับ
แต่งตั้งเป็นตัวแทน
จาหน่ายแล้ว แต่ยังอยู่
ระหว่างการขอใบอนุญาต
(อ.ย.)
2) กรณีที่บริษัท เค
แอนด์ ดับบลิว (ประเทศ

3.ต้นทุนอื่น

4.ค่าใช้จ่ายอื่น

5.ลูกหนี้การค้า

6.ลูกหนี้อื่น
7.เจ้าหนี้การค้า

แบบ 56–1 One Report

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
ควำมสมเหตุสมผลของกำร
สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ทำรำยกำรและนโยบำยกำร
(พันบำท)
(พันบำท)
(พันบำท)
กำหนดรำคำ
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
12,243
11,914
18,718
18,290
33,538
33,191 บริษัทและสเปซเมดมี
ต้นทุนจากการใช้บริการ
เครื่องมือแพทย์ของ K&W
เพื่อขายน้ายาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ ในราคา
ตามที่ตกลงกัน
2,128
2,128
2,362
2,274
2,362
2,274 บริษัทได้จ้าง K&W ในการ
นาเข้าสินค้า ขนส่งสินค้า
เป็นต้น ในราคาตลาด
393
393
238
238
158
158 K&W ซื้อสินค้าจากบริษัท
โดยยังไม่ครบกาหนดการ
ชาระ
200
- K&W ซื้อสินค้าจาก WCI โดย
ยังไม่ครบกาหนดการชาระ
74,081
74,070
73,909
73,909
90,405
85,978 บริษัทและสเปซเมดซื้อสินค้า
จาก K&W โดยยังไม่ครบ
กาหนดการชาระ
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท

ลักษณะรำยกำร

ไทย) จากัด ยังคงมีภาระ
ผูกพันกับลูกค้าตาม
สัญญาเรื่องการส่งมอบ
สินค้าจึงจาเป็นต้องซื้อ
สินค้าจากบริษัท เพื่อ
นาส่งมอบให้ลูกค้า

8.เจ้าหนี้อื่น

9.เงินกู้ยืมและดอกเบี้ย
ค้างจ่าย

7. บริษัท บอน - ซอง
1.ซื้อสินค้า
จำกัด (“บอน - ซอง”)
ประกอบธุรกิจจาหน่าย
สินค้าเภสัชภัณฑ์ ถือหุ้น 2.เจ้าหนี้การค้า
โดยกรรมการบริษัทย่อย
คือนายณกรณ์ กรณ์หริ ัญ
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 79.90

แบบ 56–1 One Report

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
ควำมสมเหตุสมผลของกำร
สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ทำรำยกำรและนโยบำยกำร
(พันบำท)
(พันบำท)
(พันบำท)
กำหนดรำคำ
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
128,163
125,604
115,001
114,934
92,880
92,837 บริษัทและสเปซเมดได้ใช้
บริการเครื่องมือแพทย์ และ
บริการการนาเข้าสินค้า และ
การขนส่งจาก K&W โดยยัง
ไม่ครบกาหนดการชาระ
11,003
10,000
- K&W ให้ WCIG กู้ยืมเงิน
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 12.00
ต่อปี
3,485
- WCIG และ WCI ซื้อสินค้า
จากบอน - ซอง ในราคา
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
660
- WCI ซื้อสินค้าจากบอน ซอง โดยยังไม่ได้ชาระ
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท

ลักษณะรำยกำร

8. บริษัท อัลเทอร์เมด
1.รายได้อื่น
แคร์ จำกัด (“อัลเทอร์
เมด”)
ประกอบธุรกิจจาหน่าย 2.ซื้อสินทรัพย์
สินค้าเภสัชภัณฑ์และทาง
การแพทย์ ถือหุ้นโดย
กรรมการบริษัทย่อย คือ 3.ค่าเช่า
นางสาววัชราภรณ์ ภิสสา
สุนทร ถือหุ้นสัดส่วนร้อย
ละ 28.00

9. กรรมกำร

แบบ 56–1 One Report

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
ควำมสมเหตุสมผลของกำร
สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ทำรำยกำรและนโยบำยกำร
(พันบำท)
(พันบำท)
(พันบำท)
กำหนดรำคำ
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
44
44
44
44
- ค่าสาธารณูปโภค

-

-

237

237

-

1,137

1,137

947

947

-

4.ค่าใช้จ่ายอื่น

21

21

129

129

-

1.ดอกเบี้ยจ่าย

1,811

1,811

1,746

1,746

4,775

139

- บริษัทซื้อสินทรัพย์จากอัล
เทอร์เมด ในราคาต้นทุนบวก
กาไรส่วนเพิ่ม
- บริษัทเช่าอาคารสานักงาน
ของอัลเทอร์เมด อัตราค่าเช่า
เดือนละ 94,737 บาท โดย
เริ่มเช่าอาคารสานักงานเมื่อ
เดือนมีนาคม 2562
- กรรมการและพนักงานบริษัท
ใช้บริการรักษาพยาบาล
จากอัลเทอร์เมด ในราคา
ตามที่ตกลงกัน
2,721 บริษัทและบริษัทย่อยกู้ยืมเงิน
กรรมการในอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.50 - 8.00 ต่อปี

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท

ลักษณะรำยกำร

1. นายปรีชา นันท์นฤมิต
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทร้อยละ 0.770
2. นายจักรกริสน์ โลหะ
เจริญทรัพย์ โดยมีสดั ส่วน
การถือหุ้นของบริษัทร้อย
ละ 1.156

2.ลูกหนี้การค้า

3.เจ้าหนี้อื่น
4.เงินกู้ยืมและดอกเบี้ย
ค้างจ่าย

10. กรรมกำรบริษัทย่อย 1.รายได้จากการขาย
1. นายสุพจน์ หารหนอง
บัว
2. นางอัจฉรา เพียชวณิช
3. นายรุจพงศ์ ประภาสะ 2.ดอกเบีย้ จ่าย
โนบล
4. นางสาววัชราภรณ์ ภิส
สาสุนทร

แบบ 56–1 One Report

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
ควำมสมเหตุสมผลของกำร
สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ทำรำยกำรและนโยบำยกำร
(พันบำท)
(พันบำท)
(พันบำท)
กำหนดรำคำ
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
139
- กรรมการซื้อสินค้าจากสยาม
สเนลและ WCI โดยยังไม่ครบ
กาหนดการชาระ
4,764
4,652
2,494
- สยามสเนลยังไม่ชาระ
ค่าตอบแทนกรรมการ
40,574
40,574
28,763
28,763
44,494
42,993 บริษัทและบริษัทย่อยกู้ยืมเงิน
จากกรรมการ อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.00 - 12.00 ต่อปี
1,058
3,433
2,439
- สยามสเนลและ WCI ขาย
สินค้าให้กรรมการบริษัทย่อย
ในราคาต้นทุนบวกกาไรส่วน
เพิ่ม
49
47
- กรรมการบริษัทย่อย (นาย
กิตติศักดิ์ เทพปินตา) ให้
สยามสเนลกู้ยืมเงิน อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ต่อปี
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท

ลักษณะรำยกำร

5.นายจักรกริสน์ โลหะ
เจริญทรัพย์
6.นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี
7.นายคาจร พัฒนเชียร

3.เจ้าหนี้การค้า

4. เงินกู้ยืมและดอกเบี้ย
ค้างจ่าย

แบบ 56–1 One Report

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
ควำมสมเหตุสมผลของกำร
สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 สำระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ทำรำยกำรและนโยบำยกำร
(พันบำท)
(พันบำท)
(พันบำท)
กำหนดรำคำ
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
รวม เฉพำะบริษัท
200
- กรรมการบริษทั ย่อย
(นางสาววัชราภรณ์ ภิสสา
สุนทร) ชาระหนี้แทน WCIG
เนื่องจาก WCIG ถูกฟ้องเป็น
คดีอาญาตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2534
2,674
- กรรมการบริษัทย่อย
(นางสาววัชราภรณ์ ภิสสา
สุนทร และนายคาจร พัฒน
เชียร) ให้ WCIG กู้ยมื เงิน
จานวน 2.56 ล้าน อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 - 6.25
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

56–1 One Report

เงื่อนไขทางการค้าเป็นปกติของการค้าทั่วไป และไม่มีการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท/บริษัทย่อย และบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายการบัญชี
ระหว่างกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันได้กาหนดขึ้นตามนโยบายการ
กาหนดราคาระหว่างกัน ดังนี้

นโยบำยกำรกำหนดรำคำระหว่ำงกัน
รายการระหว่างกันข้างต้น มีการพิจารณากาหนด
ราคาที่เหมาะสม เป็นราคาที่ตกลงกันและสามารถ
เปรียบเทียบได้กบั ราคาที่ทากับบุคคลภายนอก โดยมี
รำยกำร
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้ค่าบริการ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อสินค้า
ต้นทุนอื่น
ขายสินทรัพย์
ซื้อสินทรัพย์
ค่าเช่า

ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามที่ตกลงกัน
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตามที่ตกลงกัน
ร้อยละ 4.50 - 6.15 ต่อปี
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามที่ตกลงกัน
ราคาตามที่ตกลงกัน
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม/ราคาตามที่ตกลง
ราคาตามที่ตกลงกัน
(บริษัทย่อย เดือนละ 50,000 บาท,
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เดือนละ 94,737 บาท)
บริษัทย่อย ร้อยละ 4.50 ต่อปี, บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ร้อยละ 12.00 ต่อปี,
กรรมการ ร้อยละ 4.50 - 12.00 ต่อปี และกรรมการบริษัทย่อย ร้อยละ 8.00 ต่อปี
ราคาตามที่ตกลงกัน/ราคาตลาดวำม

ควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
รายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการ
จัดสรรทรัพยากรร่วมกันในกลุ่มบริษัท และบริษัทก าหนด
แนวปฏิบัติสาหรับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด

ขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษัทมีการก าหนดให้ร ายการระหว่ างกั น และ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท/
บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท หรือผ่านการอนุมัติ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ จะมีการ
ดาเนินการตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

กรณี ก ู ้ ย ื ม เงิ น จากกรรมการหรื อ กรรมการของ
บริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยขาดสภาพคล่อง
และไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงิ น จึ งมี บ างกรณี ท ี ่ บ ริษ ั ท จ าเป็ นต้ อ งก าหนดอัตรา
ดอกเบี ้ ย ที ่ ส ู ง กว่ า อั ต ราดอกเบี ้ ย ของสถาบั น การเงิ น
เนื่องจากกรรมการหรือกรรมการของบริษัทย่อยมีต้นทุนทาง
การเงินจากแหล่งเงินอื่น และเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้น เมื่อ
คานวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วถือว่า
เป็นรายการขนาดเล็ก
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”)
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะของบริษัท และงบกระแสเงิน
สดรวมและเฉพาะของบริษัทสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ สรุปนโยบายการ
บัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบ
การเงินรวมและเฉพาะของบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาเนินงานรวมและเฉพาะของบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของ
บริษัท สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
1) ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 งบการเงินรวมของบริษัทได้รวมรายการที่บริษัทย่อย
ทางอ้อมให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นและดอกเบี้ยค้างรับรวมจานวน 103.28 ล้านบาท ที่เกินกาหนดรับชาระแล้ว และ
เงินประกันจานวน 4.80 ล้านบาท ซึ่งบันทึกรวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ในระหว่างปีบริษัทย่อยทางอ้อม
ได้ดาเนินการฟ้องร้องลูกหนี้และผู้ค้าประกันเงินกู้ดังกล่าวให้ชาระหนี้ ข้าพเจ้าไม่สามารถประเมินมูลค่าที่คาด
ว่ า จะได้รั บคืนจากเงิน ให้กู้ยืมและเงินประกั นดั งกล่าว และไม่สามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้ น (ถ้ามี)
ต่องบการเงินรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2) ตามที่ได้ เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ภายหลังจากการทาสัญญาซื้อขายแฟรนไชส์ บริษัท
ย่อยทางอ้อมมีรายการโอนสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น ไปให้ผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ จานวนรวม 91.36
ล้านบาท ซึ่งสัญญาซื้อขายไม่ได้ระบุรายละเอียดของรายการดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัทย่อยทางอ้อมอยู่ระหว่างการ
เตรียมการเจรจากับผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ให้ชาระเงินคืนและเชื่อว่าบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวมีสิทธิได้รับชาระเงินคืน
จึงแสดงรายการดังกล่าวไว้เป็นลูกหนี้อื่น ข้ า พเจ้ า ไม่ ส ามารถประเมิ น มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น จากรายการ
ดั ง กล่ า ว และไม่ สามารถประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น (ถ้ า มี ) ต่ อ งบการเงิ น รวมสาหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2563
3) ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริ ษัท ย่ อยทางอ้ อมมีภาระผูก พันการให้บริการรับ
ล่วงหน้า จานวน 92.00 ล้านบาท ที่รวมอยู่ในสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรัพย์ ปัจจุบันยังไม่ได้มีการ
ปรับปรุงหักกลบกับค่าใช้จ่ายหรือถูกตัดจาหน่ายเป็นรายได้ เนื่องจากบริษัทย่อยทางอ้อมไม่สามารถระบุต้นทุนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ปันส่วนราคาให้แก่ภาระที่ต้องรับผิดชอบได้ นอกจากนี้ ผู้รับสิทธิได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยทางอ้อม ใน
ข้อหาผิดสัญญาขายสิทธิ แฟรนไชส์และขายสินทรัพย์ และเรียกร้องเงินชดเชยจากการรับประกัน ผลตอบแทน ซึ่ง
ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานผลกระทบของรายการดังกล่าวได้
ทั้งนี้ บริษัทคงเหลือส่วนได้เสียในบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวเพียงร้อยละ 11.12 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยได้ระบุความรับผิดชอบของข้าพเจ้าไว้ในรายงานของข้าพเจ้า
ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรั พย์
หมุนเวียนและมีขาดทุนสะสมเป็นจานวนมาก โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการดาเนินงานและการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความงาม ซึ่งมีผลกระทบต่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ของบริษัทเป็นอย่างมาก ปัจจุบันบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอ
ฟื้นฟูกิจการ ซึ่งไม่คาดว่าจะมีผลในทางบวกต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทที่ได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าไว้เต็มจ านวน
แล้ว ในระยะเวลาอันใกล้
2. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41 บริษัทถูกศาลอุทธรณ์ตัดสินให้แพ้คดีความ แต่บริษัทยังไม่ได้บันทึกค่าเผื่อ
ผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างดาเนินการยื่นฎีกาโต้แย้งคาตัดสินของศาลอุทธรณ์ซึ่งที่ปรึกษา
กฎหมายมีความเห็นว่าบริษัทมีโอกาสสูงที่จะชนะคดี
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขสาหรับเรื่องนี้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท สาหรับงวดปั จ จุ บั น ข้ า พเจ้ า ได้ น าเรื่ อ งเหล่ า นี้ ม าพิ จ ารณาในบริ บ ทของ การ
ตรวจสอบงบการเงิน รวมและเฉพาะของบริษัท โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้า ไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้า
ได้กาหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า
เรื่องสำคัญจำกกำรตรวจสอบ
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
กลุ ่ ม บริ ษั ท มีค ่า เผื่ อสิ นค้า เสื่ อ มคุณภาพ ณ วั น ที ่ 31
ธันวาคม 2563 จานวน 61.32 ล้านบาท
ข้ า พเจ้ า ให้ ค วามส าคั ญ ส าหรั บ เรื ่ อ งนี ้ เ นื ่ อ งจาก
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพของกลุ่มบริษัทต้องใช้ ดุลย
พินิจในการพิจารณาจากอายุของสินค้าแต่ละประเภท
กลุ่มบริษัทต้องเก็บอุปกรณ์หรืออะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อม
บารุงให้แก่ลูกค้าโดยเฉพาะซึ่งกลุ่มบริษัทจาเป็นต้องเก็บ
รักษาไว้หลายปี

กำรตอบสนองควำมเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
- ทาความเข้าใจถึงลักษณะและประเภทของสินค้าคงเหลือ
รวมถึงนโยบาย วิธีการประเมินและการคานวณค่าเผื่อสินค้า
เสื่อมคุณภาพที่จัดทาโดยผู้บริหาร
- พิจารณาค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพแยกแต่ละประเภทของ
สินค้า และสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบรายงานอายุสินค้าแต่ละ
ประเภท ทดสอบการค านวณค่ าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
และเปรี ย บเที ย บอั ต ราการพิ จ ารณาค่ า เผื ่ อ สิ น ค้ า เสื ่ อ ม
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เรื่องสำคัญจำกกำรตรวจสอบ

กำรตอบสนองควำมเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
คุณภาพกับที่ผู้บริหารประเมิน โดยพิจารณาถึงข้อมูลในอดีต
กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและค่าเผื่อสินค้า
และข้อมูลในตลาด
เสื่อมคุณภาพในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.5 - เปรียบเทียบการค านวณมูลค่าที่คาดหวังกับค่าเผื่อสิน ค้า
และข้อ 11
เสื่อมคุณภาพที่ผู้บริหารประเมิน
- ตรวจสอบรายการขายหลังวันสิ้นงวด เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
ในมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับสูงกว่าสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
อะไหล่
- สังเกตการณ์สภาพของสินค้าคงเหลือที่มีอายุค้างนาน ว่ายัง
มีสภาพดี และยังสามารถใช้งานได้
- ตรวจสอบหนังสือรับรองจากผู้ขายถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ระยะเวลาในการสารองอุปกรณ์หลังการจาหน่าย
- ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
เรื่องอื่น
งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นที่เคยทางานอยู่ในส านักงานเดียวกับข้าพเจ้า ซึ่งแสดงความเห็นตาม
รายงานลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 อย่างมีเงื่อนไข เกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมที่บริษัทย่อยทางอ้อมให้บริษัทอื่นกู้ยืม สัญญาขายสิทธิแฟ
รนไชส์ และการขายสินทรัพย์ของบริษัทย่อยทางอ้อม ซึ่งอยู่ระหว่างการโต้แย้งกับผู้ซื้อเรื่องมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ซื้อ
ขายกัน และมีการให้ข้อสังเกตว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนเป็นจานวนมาก จากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยทางอ้อม
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และเฉพาะของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจาปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน รวมและเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่ นต่อ
ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน รวมและเฉพาะของบริษัท คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่
ระบุข้างต้นเมื่อจัดทาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทหรือ
กับความรู้ที่ได้รั บจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอั น เป็ น
สาระสาคัญหรือไม่
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มี หน้าที่ในการก ากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลด าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและเฉพาะของบริษัทเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทา
งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน รวมและเฉพาะของบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัท หรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน รวมและเฉพาะของบริษัท
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผ ลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและเฉพาะของ
บริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบั ญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
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•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินรวมและ เฉพาะของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง

•

ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบ
การเงินรวมและเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
หรือไม่

•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุด ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษั ทในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญ ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกล่าว

นำยสมคิด เตียตระกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 2785
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด
กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2564

148

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
(หน่วย : พันบำท)
หมายเหตุ

งบการเงิน รวม
31 ธัน วาคม
31 ธัน วาคม

งบการเงิน เฉพาะของบริษั ท
31 ธัน วาคม
31 ธัน วาคม

สินทรัพย์
สิ น ทรัพย์หมุน เวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำ - ลูกค้ำทั่วไป
ลูกหนี้กำรค้ำ - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
ลูกหนี้อนื่ - ลูกค้ำทั่วไป
ลูกหนี้อนื่ - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ และดอกเบี้ยค้ำงรับ - บริษัทย่อย
เงินให้กยู้ ืม - บริษัทย่อยที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ ืม - บริษัทอืน่
สินค้ำคงเหลือ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ น ทรัพย์หมุน เวียน
สิ น ทรัพย์ไ ม่หมุน เวียน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
เงินฝำกธนำคำรที่มขี ้อจำกัดในกำรใช้
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้กยู้ ืม - บริษัทย่อย
อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เงินประกันสัญญำเช่ำ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ น ทรัพย์ไ ม่หมุน เวียน
รวมสิ น ทรัพย์

7
8
6
10
6
6
6
9
11
19.3
13

15,444
148
497,372
393
91,340
100,000
402,900
6,345
17,678
1,131,620

34,388
148
461,589
377
91,819
200
100,000
589,796
8,638
23,256
1,310,211

11,869
469,909
484
44
304,163
6,345
6,906
799,720

24,111
407,343
263
41
3,045
268,000
418,932
8,638
2,347
1,132,720

22,496
289,468
62,299
23,369
15,450
10,106
1,810
424,998

3,186
15,745
340,566
735,364
12,276
24,918
1,419
1,133,474

21,263
59,391
253,133
80,662
53,042
22,957
16,169
1,238
507,855

3,186
15,745
59,391
100,000
104,241
20,266
10,159
1,006
313,994

1,556,618

2,443,685

1,307,575

1,446,714

19.3
12
14
6
17
18
19.1
20
28
21
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report
(หน่ วย : พัน บาท)
หมายเหตุ

งบการเงิน รวม
31 ธัน วาคม
31 ธัน วาคม

งบการเงิน เฉพาะของบริษั ท
31 ธัน วาคม
31 ธัน วาคม

หนี้ สิ น และส่ วนของผู้ถอื หุน้
หนี้ สิ น หมุน เวียน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - ผูค้ ำ้ ทั่วไป
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บริษัทที่เกีย่ วข้อง
เจ้ำหนี้คำ่ ซือ้ สินทรัพย์ - ผูค้ ำ้ ทั่วไป
เจ้ำหนี้อนื่ - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ และดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
เงิ - บุคคลและบริษัทอืน่ ๆ
เงิ - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
รำยได้รอกำรรับรูท้ ี่มภี ำระที่ตอ้ งปฏิบัตแิ ละ
รับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
ภำระผูกพันกำรให้บริกำรรับล่วงหน้ำ
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงิ - หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงิ - หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
เงิ - หนี้สินจำกภำระค้ำประกันเงินกูย้ ืมของบริษัทย่อย
เงิ - เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงิ - ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สิ น หมุน เวียน
หนี้ สิ น ไม่หมุน เวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินจำกภำระค้ำประกันเงินกูย้ ืมของบริษัทย่อย
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สิ น ไม่หมุน เวียน
รวมหนี้ สิ น

22

6

516,277
529,659
74,281
4,665
132,927

821,026
455,551
74,569
4,914
119,653

330,910
333,418
79,980
125,880

413,103
245,854
76,343
114,934

23
6

15,691
54,602

16,172
38,763

51,809

45,926

25
10

41,346
91,589

41,487
91,589

19,039
-

19,699
-

8,784
360,341
2,032
23,062
30,807
297,946
2,184,009

10,198
409,996
7,815
26,495
243,009
2,361,237

7,438
140,144
220,197
1,748
22,349
19,295
78,095
1,430,302

8,088
409,996
5,826
17,218
49,895
1,406,882

55,089
25,517
15,883
16,560
1,196
114,245

4,891
19,035
159,230
3,865
187,021

47,032
25,517
15,315
666
88,530

10,992
269
11,261

2,298,254

2,548,258

1,518,832

1,418,143

6

19.2
19.2
24
24
27

26

19.2
19.2
24
24
27
28
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แบบ 56–1 One Report
(หน่ วย : พัน บาท)
หมายเหตุ

งบการเงิน รวม
31 ธัน วาคม
31 ธัน วาคม

งบการเงิน เฉพาะของบริษั ท
31 ธัน วาคม
31 ธัน วาคม

หนี้ สิ น และส่ วนของผู้ถอื หุน้ (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถอื หุน้
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้นละ 0.075 บำท
- ทุนจดทะเบียน 42,420,730,804 หุ้น
- ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชำระแล้ว
หุ้นสำมัญ 32,220,028,763 หุ้น
(2562 : 32,216,851,992 หุ้น)
เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
ส่วนต่ำมูลค่ำหุ้น
ส่วนเกินทุนจำกกำรลดทุน
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดนิ
ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่ นแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย
และบริษัทย่อยทำงอ้อม
กำไร (ขำดทุน) สะสม
- จัดสรรเพือ่ เป็นสำรองตำมกฎหมำย
- ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุน้ บริษั ท - สุ ทธิ (ขาดทุน สะสมเกิน ทุน )
ส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุน้ - สุ ทธิ (ขาดทุน สะสมเกิน ทุน )
รวมหนี้ สิ น และส่ วนของผู้ถอื หุน้

29

3,181,555

3,181,555

3,181,555

3,181,555

29
29

2,416,502
264,984
(564,139)
29,845
66,240

2,416,264
185
264,984
(564,062)
29,845
37,094

2,416,502
264,984
(564,139)
29,845
-

2,416,264
185
264,984
(564,062)
29,845
-

860,244

175,653

37,000
(2,376,636)
734,040
(1,475,676)
(741,636)

37,000
(2,072,823)
324,140
(428,713)
(104,573)

37,000
(2,395,449)
(211,257)
(211,257)

37,000
(2,155,645)
28,571
28,571

1,556,618

2,443,685

1,307,575

1,446,714

29

14

15
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แบบ 56–1 One Report

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้จากการขายและบริการเครือ่ งมือแพทย์
รายได้จากการขายและให้บริการด้านความงาม
รวมรายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริการเครือ่ งมือแพทย์
ต้นทุนขายและให้บริการด้านความงาม
รวมต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อน่ื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้อน่ื - บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนภาษี เงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้า
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษี
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

2563

งบการเงินรวม
2562

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษัท
2563
2562

6

1,636,968
29,941
1,666,909

1,798,286
123,191
1,921,477

1,427,508
1,427,508

1,518,926
1,518,926

6

(1,039,425)
(89,362)
(1,128,787)

(1,149,263)
(192,100)
(1,341,363)

(901,830)
(901,830)

(972,187)
(972,187)

538,122
13,453
(280,824)
(221,470)
(713,609)
(72,815)
(737,143)
103,622
(633,521)

580,114
72,604
(440,230)
(314,967)
(455,561)
(82,372)
(640,412)
49,830
(590,582)

525,678
21,799
(244,228)
(140,334)
(220,637)
(100,000)
(42,795)
(200,517)
(32,538)
(233,055)

546,739
52,158
(290,389)
(219,509)
(10,200)
(350,230)
(50,497)
(321,928)
(36,229)
(358,157)

(4,748)
(638,269)

(590,582)

(3,704)
(236,759)

(358,157)

(299,065)
(334,456)
(633,521)

(272,672)
(317,910)
(590,582)

(233,055)
(233,055)

(358,157)
(358,157)

(303,813)
(334,456)
(638,269)

(272,672)
(317,910)
(590,582)

(236,759)
(236,759)

(358,157)
(358,157)

(0.0093)
32,219,256

(0.0085)
32,216,852

(0.0072)
32,219,256

(0.0111)
32,216,852

34

14
6
6
20
28
28

27

การแบ่งขาดทุนสาหรับปี
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

การแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุน้ )
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (พันหุน้ )
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(หน่ วย : พัน บาท)
ส่ วนของผู้ถอื หุน้ ของบริษั ท
ผลต่างจากการ

ทุน ทีอ่ อก
หมายเหตุ และชาระแล้ ว

เงิน รับ
ล่ วงหน้ า
ค่ าหุน้

ส่ วนเกิน
มูล ค่ าหุน้

ส่ วนต่า
มูล ค่ าหุน้

-

264,984

(564,062)

เปลี่ ยนแปลง
สั ดส่ วนใน
ส่ วนเกิน ทุน ส่ วนเกิน ทุน จาก บริษั ทย่อยและ
จากการลดทุน การตีราคาทีด่ นิ บริษั ทย่อยทางอ้อม

กาไร (ขาดทุน ) สะสม
สารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ไ ด้
จัดสรร

ส่ วนได้เ สี ย
รวมส่ วนของ
ทีไ่ ม่มี
ผู้ถอื หุน้ ของบริษั ท อานาจควบคุ ม

รวม

งบการเงิน รวม
ยอดคงเหลื อ ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2562

2,416,264

29,845

42,195

5,493
170,160

ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย

14

-

-

-

-

-

(5,101)

กำรเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม

14

-

-

-

-

-

-

เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น

29

37,000

(1,800,151)

431,568

(165,743)

265,825

-

-

-

-

-

-

-

-

185

-

-

165,244

54,940

220,184

165,059
-

-

165,059

54,940

54,940

-

185

-

-

-

-

รายการกับผู้ถอื หุน้

-

185

-

-

-

(5,101)

ขำดทุนสำหรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

(272,672)

(272,672)

(317,910)

(590,582)

รวมกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสาหรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

(272,672)

(272,672)

(317,910)

(590,582)

170,160

-

185

ยอดคงเหลื อ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562

2,416,264

185

264,984

(564,062)

29,845

37,094

175,653

37,000

(2,072,823)

324,140

(428,713)

(104,573)

ยอดคงเหลื อ ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 - ตามทีเ่ คยรายงานไว้

2,416,264

185

264,984

(564,062)

29,845

37,094

175,653

37,000

(2,072,823)

324,140

(428,713)

(104,573)

ผลกระทบของกำรนำมำตรฐำนบัญชีใหม่มำใช้เป็นครัง้ แรก

3

ยอดคงเหลื อ ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 - หลั งปรับปรุง

2,416,264

185

264,984

(564,062)

-

-

29,845

37,094

175,653

37,000

684,591

-

-

(2,072,823)

-

-

-

324,140

(428,713)

(104,573)

(683,361)

1,230

กำรเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยทำงอ้อม

14

-

-

-

-

-

-

-

-

684,591

เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น

29

238

(124)

-

(77)

-

-

-

-

-

37

-

37

คืนเงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น

29

-

(61)

-

-

-

-

-

-

-

(61)

-

(61)

รายการกับผู้ถอื หุน้

238

(185)

-

(77)

-

-

-

-

684,567

(683,361)

1,206

โอนส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดนิ

-

-

-

-

-

29,146

-

-

-

29,146

(29,146)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(299,065)

(299,065)

(334,456)

-

-

-

-

-

-

-

-

(4,748)

(4,748)

(303,813)

(274,667)

(363,602)

(638,269)

(2,376,636)

734,040

(1,475,676)

(741,636)

ขำดทุนสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี
รวมกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563

27

2,416,502

-

264,984

(564,139)

29,845
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แบบ 56–1 One Report
(หน่ วย : พัน บาท)
กาไร (ขาดทุน ) สะสม
ทุน ทีอ่ อก
หมายเหตุ และชาระแล้ ว

เงิน รับ
ล่ วงหน้ า
ค่ าหุน้

ส่ วนเกิน
มูล ค่ าหุน้

ส่ วนต่า
มูล ค่ าหุน้

2,416,264
2,416,264

185
185
185

264,984
264,984

(564,062)
(564,062)

29,845
29,845

37,000
37,000

(1,797,488)
(358,157)
(358,157)
(2,155,645)

386,543
185
185
(358,157)
(358,157)
28,571

2,416,264
2,416,264
238
238
2,416,502

185
185
(124)
(61)
(185)
-

264,984
264,984
264,984

(564,062)
(564,062)
(77)
(77)
(564,139)

29,845
29,845
29,845

37,000
37,000
37,000

(2,155,645)
(3,045)
(2,158,690)
(233,055)
(3,704)
(236,759)
(2,395,449)

28,571
(3,045)
25,526
37
(61)
(24)
(233,055)
(3,704)
(236,759)
(211,257)

ส่ วนเกิน ทุน
จากการลดทุน

สารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ไ ด้
จัดสรร

รวม

งบการเงิน เฉพาะของบริษั ท
ยอดคงเหลื อ ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2562
เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น
รายการกับผู้ถอื หุน้
ขำดทุนสำหรับปี
รวมกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562
ยอดคงเหลื อ ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 - ตามทีเ่ คยรายงานไว้
ผลกระทบของกำรนำมำตรฐำนบัญชีมำใช้เป็นครัง้ แรก
ยอดคงเหลื อ ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 - หลั งปรับปรุง
เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น
คืนเงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น
รายการกับผู้ถอื หุน้
ขำดทุนสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี
รวมกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563

29

3
29
29

27
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แบบ 56–1 One Report
(หน่ วย : พัน บาท)
งบการเงิน รวม
2563

กระแสเงิน สดจากกิจกรรมดาเนิ น งาน
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบกาไร (ขาดทุน ) ก่อนภาษี เ งิน ได้เ ป็น
เงิน สดสุ ทธิไ ด้มาจาก (ใช้ไ ปใน) กิจกรรมดาเนิ น งาน
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน
กำไรที่ยังไม่เกิดขึน้ ของเงินลงทุนชัว่ ครำว
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ นที่ยังไม่เกิดขึน้ จริง
ตัดจำหน่ำยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรขำยและกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินให้กยู้ ืมแก่บริษัทย่อย
ผลขำดทุนจำก (กลับรำยกำร) กำรด้อยค่ำที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ผลขำดทุนจำก (กลับรำยกำร) กำรด้อยค่ำลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อนื่
ผลขำดทุนจำก (กลับรำยกำร) ค่ำเผือ่ สินค้ำเสือ่ มคุณภำพ
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
กลับรำยกำรดอกเบี้ยจ่ำย
ประมำณกำร (กลับรำยกำร) หนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
เงิน สดสุ ทธิไ ด้มาจาก (ใช้ไ ปใน) การดาเนิ น งานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ น ทรัพย์แ ละหนี้ สิ น ดาเนิ น งาน
สิ น ทรัพย์ดาเนิ น งานลดลง (เพิ่มขึ้น )
ลูกหนี้กำรค้ำ - ลูกค้ำทั่วไป
ลูกหนี้กำรค้ำ - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
ลูกหนี้อนื่ - ลูกค้ำทั่วไป
ลูกหนี้อนื่ - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
สินค้ำคงเหลือ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
เงินประกันสัญญำเช่ำ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
หนี้ สิ น ดาเนิ น งานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - ผูค้ ำ้ ทั่วไป
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บริษัทที่เกีย่ วข้อง
เจ้ำหนี้คำ่ ซือ้ สินทรัพย์ - ผูค้ ำ้ ทั่วไป
เจ้ำหนี้อนื่ - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
รำยได้รบั ล่วงหน้ำ
ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่
เงิน สดได้มาจากการดาเนิ น งาน

2562

งบการเงิน เฉพาะของบริษั ท
2563
2562

(737,143)

(640,412)

(200,517)

(321,928)

92,463
2,262
1,884
71
27,886
(39,608)
713,609
2,944
23,372
428
(1,390)
(680)
70,553

95,122
5,226
(2)
173
1,057
19,801
11,089
458,520
(2,975)
9,386
(43,834)
5,972
(8,261)
77,146

72,712
2,262
666
(2,601)
100,000
24,379
220,389
(841)
2,967
(17,000)
(675)
40,533

62,796
5,226
653
934
10,200
350,230
88,180
6,651
3,335
(15,000)
(1,623)
45,271

156,651

(11,992)

242,274

234,925

(57,694)
(16)
479
200
143,654
5,479
5,079
12,562
(391)

165,768
(219)
(200)
4,275
29,939
7,920
(8,687)
(4,361)
457

(81,285)
(221)
(5,043)
95,889
5,479
(4,559)
(232)

143,174
(36)
(64,734)
44,657
8,415
12
(74)

76,303
(288)
(249)
13,274
(141)
4,312
48,850
(2,669)
405,395

(99,931)
(15,836)
24,279
3,438
(253)
50,794
(694)
144,697

87,501
3,637
10,946
(660)
2,077
22,113
397
378,313

(85,717)
(22,290)
22,012
1,083
(8,060)
(6,361)
269
267,275
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งบการเงิน รวม
2563
2562

งบการเงิน เฉพาะของบริษั ท
2563
2562

เงิน สดได้มาจาก (ใช้ไ ปใน) การดาเนิ น งาน (ต่อ)
จ่ำยดอกเบี้ย
จ่ำยภำษีเงินได้
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
เงิน สดได้มาจากกิจกรรมดาเนิ น งาน

(58,995)
(24,559)
(6,183)
315,658

(48,342)
(56,972)
(4,406)
34,977

(36,237)
(21,100)
(1,959)
319,017

(44,656)
(52,786)
(4,219)
165,614

กระแสเงิน สดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝำกธนำคำรที่มขี ้อจำกัดในกำรใช้ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ซือ้ สินทรัพย์
ซือ้ อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รับจำกกำรขำยอุปกรณ์
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
รับคืนเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทย่อย
เงิน สดสุ ทธิไ ด้มาจาก (ใช้ไ ปใน) กิจกรรมลงทุน

6,480
(16,113)
(6,448)
12,358
680
(3,043)

(55)
(51,867)
(958)
1,553
6,550
(44,777)

7,713
(15,432)
(13,548)
(6,448)
3,395
675
17,000
(6,645)

(55)
(41,361)
49
1,623
15,000
26,686
1,942

(106,960)
(481)
(11,590)
12,907
(225,411)
37
(61)
(331,559)

(46,200)
16,172
(3,055)
(6,000)
(216,031)
185
220,000
(34,929)

(82,189)
(10,140)
4,000
(44,200)
(192,061)
37
(61)
(324,614)

11,304
(1,626)
2,500
(211,198)
185
(198,835)

เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงิน สดลดลงสุ ทธิ
เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงิน สด ณ วัน ต้น ปี
เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงิน สด ณ วัน สิ้น ปี

(18,944)
34,388
15,444

(44,729)
79,117
34,388

(12,242)
24,111
11,869

(31,279)
55,390
24,111

รายการทีไ่ ม่กระทบกระแสเงิน สด
ลูกหนี้ที่ถูกอำยัด
หักกลบเงินให้กยู้ ืม - บริษัทย่อยกับอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
หักกลบเจ้ำหนี้กำรค้ำกับเงินประกันสัญญำเช่ำ
เจ้ำหนี้ซอื้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รับรูห้ นี้สินจำกกำรค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย
รับรูส้ ินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
โอนสินค้ำคงเหลือเป็นสินทรัพย์

18,967
268,000
2,250
5,552
209,861
71,761
19,870

4,567
4,914
-

18,967
268,000
5,552
209,861
61,497
19,721

26,555
-

กระแสเงิน สดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกบุคคลและบริษัทอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
จ่ำยชำระเจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
จ่ำยชำระเจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกบุคคลและกิจกำรที่เกีย่ วข้องเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
จ่ำยชำระหนี้สินที่เกิดจำกภำระค้ำประกัน
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลง
เงินสดรับค่ำหุ้นจำกส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม
เงินสดรับจำกกำรเพิม่ ทุน
คืนเงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น
เงิน สดสุ ทธิใ ช้ไ ปในกิจกรรมจัดหาเงิน
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทดาเนินธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทย่อย
ประกอบธุรกิจจาหน่ายเครื่องมือแพทย์ ให้บริการด้านความงาม และธุรกิจแฟรนไชส์ และจาหน่ายเครื่องสาอาง บริษัท
มีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเลขที่ 184 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลั กรุงเทพมหานคร
1.2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ได้ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องทาให้เกิด
การชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ และมี ผลกระทบต่ อธุ รกิ จ และอุ ตสาหกรรมส่ ว นใหญ่ น ามาซึ ่ งความไม่ แน่ นอนต่ อ
สภาพแวดล้อมของการดาเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทดาเนินธุรกิจอยู่ แต่ไม่ได้กระทบต่อบริษัทอย่างเป็น
สาระสาคัญ นอกจากส่งผลกระทบต่อการด้อยค่าในเงินลงทุนที่บริษัทลงทุนในกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์เป็นอย่างมาก เนื่องจาก
บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด (“วุฒิศักดิ์ ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ที่ประกอบธุรกิจด้าน
คลินิกเสริมความงาม ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการถู กสั่งปิดคลินิกที่ให้บริการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ช่วงปลาย
เดือนมีนาคมตามประกาศของรัฐบาล การปิดคลินิกการให้บริการทุกสาขาเป็นเวลานานท าให้ไม่มีรายได้จากการ
ให้บริการ และขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการดาเนินธุรกิจของวุฒิศักดิ์จนไม่
สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ หลังจากได้มีการประเมินสถานะของกิจการแล้ว คณะกรรมการชุดปัจจุบันจึงยื่นคาร้อง
ขอฟื้นฟูกิจการของวุฒิศักดิ์ต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งให้ยกคา
ร้อง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของวุฒิศักดิ์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564
ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย มูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่ อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่าย
บริหารจะใช้ดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2. เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ
บริษัทจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและ
น าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดท าเป็นทางการเป็น
ภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นให้ยึดถืองบการเงินที่จัดทาขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์

157

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็น
การเฉพาะ
ในการจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ประมาณการทางบัญชีที่
สาคัญและใช้ดุลยพินิจตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ การเปิดเผยเรื่องการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสาคัญต่องบการเงินรวมได้เปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5
2.2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่บริษัทมีอานาจควบคุม
หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้
ประเทศที่
บริษัทย่อย

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)

จดทะเบียน

2563

2562

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่อยทำงตรง
บริษัท สเปซเมด จากัด

ไทย

100.00

100.00 ตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท สยามสเนล จากัด

ไทย

51.00

51.00 ผลิตและจาหน่ายเมือกหอยทากและผลิตภัณฑ์ด้าน
ความงามที่มีเมือกหอยทาก

บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

ไทย

56.00

56.00 ลงทุนในบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จากัด

บริษัท วุฒิศกั ดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จากัด

ไทย

20.00

99.99 บริการด้านความงามและธุรกิจแฟรนไชส์

บริษัท วุฒิศกั ดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ จากัด

ไทย

99.97

99.97 ซื้อมาขายไปเครื่องสาอางและอาหารเสริม

บริษัท วุฒิศกั ดิ์ ฟาร์มาซี

ไทย

99.99

99.99 ซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม

บริษัทย่อยทำงอ้อม

อินเตอร์ จากัด

(หยุดดาเนินงาน)

บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จากัด

ไทย

99.97

99.97 สถาบันฝึกอบรม (หยุดดาเนินงานในระหว่างปี 2563)

บริษัท ดับบลิว. เอส. เซอร์จรี ี่

ไทย

99.98

99.98 ซื้อมาขายไปและให้บริการเสริมความงามโดยการทา

2014 จากัด
บริษัท ดับบลิว โกลบอล จากัด

ศัลยกรรมพลาสติกและตกแต่ง (หยุดดาเนินงาน)
ไทย

99.97

99.97 บริการด้านความงาม (ยังไม่ได้เริ่มดาเนินงาน)

รายการบั ญ ชี ร ะหว่ า งบริ ษ ั ท กั บ บริ ษ ั ท ย่ อ ยและบริ ษ ั ท ย่ อ ยทางอ้ อ มที ่ ม ี สาระส าคั ญ ได้ถ ู ก ตั ด รายการในการท า
งบการเงินรวมแล้ว
งบการเงิน รวมนี้ ได้ จั ดท าขึ้ นโดยใช้ นโยบายการบั ญชีเดีย วกั นส าหรับ รายการบัญชี ท ี่ เหมื อนกั น หรื อเหตุการณ์
ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกันสาหรับการจัดทางบการเงินของบริษัท
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ในระหว่างปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยทางอ้อมที่มีสาระสาคัญตามที่อธิบายในหมาย
เหตุประกอบงบข้อ 14 ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปคือเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กรมบังคับคดีได้ยึดหุ้นบริษัท วุฒิศักดิ์
คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จากัด (วุฒิศักดิ์) ร้อยละ 80 บังคับขายทอดตลาดผ่านการประมูล เพื่อชาระหนี้ตามคาพิพากษา
ของศาล ทาให้สัดส่วนที่บริษัทย่อยของบริษัทที่เคยถือหุ้นของ “วุฒิศักดิ์” ลดลงจากร้อยละ 100 เหลือเพียงร้อยละ 20
อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยของบริษัทยังคงมีอานาจควบคุมวุฒิศักดิ์ในฐานะที่มีกรรมการร่วมกันและมีฐานะเจ้าหนี้ราย
ใหญ่ บริษัทย่อยของบริษัทจึงยังคงต้องรวมงบการเงินของวุฒิศักดิ์ในงบการเงินรวมของบริษัทย่อย ซึ่งส่งผลกระทบให้
ต้องรวมงบการเงินของวุฒิศักดิ์ในงบการเงินรวมของบริษัทด้วย
2.3 เกณฑ์ในการดาเนินงานต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจานวน 1,052.39 ล้าน
บาท และ 630.58 ล้านบาท ตามลาดับ (2562: 1,051.03 ล้านบาท และ 274.16 ล้านบาท ตามลาดับ) และมีขาดทุน
สะสมเกินทุนจานวนมาก โดยมีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนจากการดาเนินงาน การด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้บริษทั
ย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อมกู้ยืม
สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญ
เกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทใช้นโยบายและวิธีการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง และสถานการณ์อื่นๆ รวมถึงการเจรจาขอผ่อนปรนการผิดเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาเงินกู้กับ
สถาบันการเงิน
3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ค วามมาตรฐานและแนวปฏิ บ ั ต ิ ท างบั ญ ชี ท ี ่ ป ระกาศใช้ ใ หม่ แ ละมี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เริ่มในหรือวันที่ 1 มกราคม 2563
3.1.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ “กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน”
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

การเปิดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

การแสดงรายการสาหรับเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19

การชาระหนีส้ ินทางการเงินด้วยตราสารทุน

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ มีข้อกาหนดนิยามใหม่เกี่ยวกับ การจัดประเภทรายการและการ
วัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน วิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน
และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง แทนการใช้มาตรฐานการบัญชี แนวปฏิบัติทางการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินที่เคยบังคับใช้
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงินต่องบการเงิน ดังนี้
159

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

1. การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทแบ่งการจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้เป็น 3
วิธี ได้แก่ (1) วิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย (2) วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และ (3) วิธีมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามลักษณะโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย การค านวณดอกเบี้ยรับที่
เกี่ยวข้องใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและบันทึกเป็นรายได้ในงบกาไรขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนต้องวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน รับรู้
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยไม่สามารถโอนไปเป็นกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่ าด้วยวิธีร าคาทุนตัดจาหน่ าย คานวณดอกเบี้ ย
จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธี อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงและบั นทึ กเป็นค่ าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
หนี้ สิ น อนุ พั น ธ์ ที่ จั ด ประเภทและวั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยวิ ธี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น ยกเว้ น
สั ญ ญาอนุ พั น ธ์ ที่ ใ ช้ สาหรั บ การบั ญ ชี ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยวิ ธี มู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การจัดประเภท การวัดมูลค่าภายใต้มาตรฐานเดิมและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
รวมถึงการกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทของ
กลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ

มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้ทั่วไป
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เงินให้กู้ยืม - บริษัทอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
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34,388
148
461,589
377
91,819
200
100,000
11,824

การจัดประเภทตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
กาไรหรือขาดทุน ตัดจาหน่าย - สุทธิ

148
-

34,388
461,589
377
91,819
200
100,000
11,824

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ

มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้
เงินประกันสัญญาเช่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

8,687
15,745
24,918
1,419
751,114

การจัดประเภทตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
กาไรหรือขาดทุน ตัดจาหน่าย - สุทธิ
148

8,687
15,745
24,918
1,419
750,966
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ

มูลค่าตามบัญชี

หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทัว่ ไป
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย
- บุคคลและบริษัทอื่นๆ
- บุคคลและบริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวม
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การจัดประเภทตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
กาไรหรือขาดทุน ตัดจาหน่าย - สุทธิ

821,026
455,551
74,569
4,914
119,653

-

821,026
455,551
74,569
4,914
119,653

16,172
38,763
15,089
409,996
414
269
1,956,416

414
414

16,172
38,763
15,089
409,996
269
1,959,002

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ

มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้างรับ
- บริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

การจัดประเภทตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
กาไรหรือขาดทุน ตัดจาหน่าย - สุทธิ

24,111
407,343
263
41

-

24,111
407,343
263
41

3,045
368,000
270
11,824
270
15,745
1,006
831,648

-

3,045
368,000
270
11,824
270
15,745
1,006
831,648
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ

มูลค่าตามบัญชี

หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายบุคคลและ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

162

การจัดประเภทตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
กาไรหรือขาดทุน ตัดจาหน่าย - สุทธิ

413,103
245,854
76,343
114,934

-

413,103
245,854
76,343
114,934

45,926
8,088
409,996
414

414

45,926
8,088
409,996
-

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

การจัดประเภทตามมาตรฐานการรายงาน
การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม
ทางการเงิน ฉบับที่ 9
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
รายการ
มูลค่าตามบัญชี
กาไรหรือขาดทุน ตัดจาหน่าย - สุทธิ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
269
269
รวม
1,314,927
414
1,314,513

2. การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
กลุ่มบริษัทต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยพิจารณา
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน โดยไม่จาเป็นต้องรอให้มีข้อ
บ่ งชี ้ ห รื อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ด ้ า นเครดิ ต ขึ ้ น ก่ อ น โดยผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งใช้ ด ุ ล ยพิ นิ จในการประเมิ น ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร
และใช้ความน่าจะเป็นถ่วงน้าหนักเป็นเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม การประเมินรูปแบบใหม่นี้ถือปฏิบัติเฉพาะกับ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นเท่านั้น
กลุ่มบริษัทได้ประเมินการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 โดยพิจารณาตาม
รายละเอียดดังนี้
-

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - ใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ใน
การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับลูกหนี้ทั้งหมด

-

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง - ใช้วิธีทั่วไป (General approach) โดยก าหนดค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 12 เดือนข้างหน้า/ตลอดอายุ

การถือปฏิบัตดิ ังกล่าวข้างต้นส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 1
มกราคม 2563 ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท

งบการเงินรวม
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืม
บริษัทย่อย

163

-

91,551

-

614,949
706,500

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้เพิ่มเติม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สาหรับ
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทย่อย
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

-

3,045

-

709,545

โดยกลุม่ บริษัทเลือกที่จะรับรู้การเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยปรับปรุงกับกาไรสะสม ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563
3.1.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง “สัญญาเช่า” (TFRS 16)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 กาหนดหลักเกณฑ์ในการรับรู้สญ
ั ญาเช่า แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 17 เรื่อง “สัญญาเช่า” รวมถึงการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าอีกหลายฉบับ มาตรฐานฉบับใหม่ได้มี
การกาหนดหลักเกณฑ์ในการรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าทุกสั ญญาในงบ
แสดงฐานะการเงิน ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสัน้ ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาไม่เกิน 12 เดือน หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์
อ้างอิงมีมูลค่าต่า และให้แนวปฏิบัติทางบัญชีเพิ่มเติมในหลายเรื่อง
ทั้งนี้ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า การบัญชีสาหรับผู้ให้เช่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสาคัญ
กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลักษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญาเช่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป โดยกลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจ่าย
ของหนี้สินตามสัญญาเช่า แทนการรับรู้ค่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่า
สาหรับจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาระยะสั้นหรือสัญญาซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า
(low-value assets) จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านั้น
กลุ่มบริษัทใช้วิธีผ่อนปรนโดยจะรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่นามาปฏิบัติใช้ครั้ง
แรก ซึ่งวิธีนี้จะไม่มีผลกระทบต่อยอดยกมาของกาไรสะสม (ขาดทุนสะสม) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่
มีการปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบใหม่
การวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี้

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่เปิดเผย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บวก สิทธิที่จะซื้อหรือขยายระยะเวลาทีค่ ่อนข้างแน่
ที่จะมีการใช้สิทธิ
หัก สัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรูเ้ ป็นค่าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรง
สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมลู ค่าต่าที่รับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง
สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาบริการ
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งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท

45,397

14,719

71,172
(26,303)

62,333
-

(354)
(4,094)

(321)
(2,706)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
หนี้สินตามสัญญาเช่าจัดประเภทดังนี้
- ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี
รวม

85,818
(13,153)

74,025
(12,528)

72,665
15,089
87,754

61,497
8,088
69,585

18,314
69,440
87,754

15,061
54,524
69,585

สินทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้

งบการเงินรวม
ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
3.1.3

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท

2,518
63,527
6,620
15,318
87,983

2,518
52,359
6,620
8,289
69,786

ผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงิน
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือ
ปฏิบัติ มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

ตามนโยบายการ
บัญชีเดิม
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
รวมสินทรัพย์

340,566
340,566
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งบการเงินรวม
รายการปรับปรุง
ตามมาตรฐานการ ตามมาตรฐานการ
รายงานทาง
รายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 การเงินฉบับที่ 16

-

(15,318)
87,983
72,665

ปรับปรุงใหม่

325,248
87,983
413,231

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report
(หน่วย : พันบาท)

ตามนโยบายการ
บัญชีเดิม

งบการเงินรวม
รายการปรับปรุง
ตามมาตรฐานการ ตามมาตรฐานการ
รายงานทาง
รายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 การเงินฉบับที่ 16

ปรับปรุงใหม่

หนี้สินหมุนเวียน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่า

10,198
-

-

(10,198)
18,314

18,314

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนี้สิน

4,891
15,089

-

(4,891)
69,440
72,665

69,440
87,754

2,072,823
2,072,823

-

-

2,072,823
2,072,823

ขาดทุนสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : พันบาท)

ตามนโยบายการ
บัญชีเดิม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
รายการปรับปรุง
ตามมาตรฐานการ ตามมาตรฐานการ
รายงานทาง
รายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 การเงินฉบับที่ 16

ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย
ค้างรับ - บริษัทย่อย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้

3,045

(3,045)

-

-

104,241
-

-

(8,289)
69,786

95,952
69,786

รวมสินทรัพย์

107,286

(3,045)

61,497

165,738

8,088
-

-

(8,088)
15,061

15,061

หนี้สินหมุนเวียน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินไม่หมุนเวียน
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แบบ 56–1 One Report
(หน่วย : พันบาท)

ตามนโยบายการ
บัญชีเดิม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนี้สิน
ขาดทุนสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนของผู้ถือหุ้น

8,088

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
รายการปรับปรุง
ตามมาตรฐานการ ตามมาตรฐานการ
รายงานทาง
รายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 การเงินฉบับที่ 16
54,524
61,497

2,155,645
2,155,645

3,045
3,045

-

ปรับปรุงใหม่
54,524
69,585
2,158,690
2,158,690

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ค วามมาตรฐานและแนวปฏิ บ ั ต ิ ท างบั ญ ชี ท ี ่ ป ระกาศใช้ ใ หม่ แ ละมี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เริ่มในหรือวันที่ 1 มกราคม 2564
3.2.1

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีข้างต้นมีการปรับปรุงค านิยามของ “ความมีสาระส าคัญ” โดยให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการนาความมีสาระสาคัญไป
ประยุกต์ได้ชัดเจนขึ้นในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวทาให้มีการปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น ได้แก่ TAS 8 TAS 10 TAS 34 และ TAS 37

3.2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานฉบับนี้เพิ่มทางเลือกให้กับกิจการในการทา “การทดสอบความเป็นศูนย์กลางการควบคุมบริษัท
(Concentration Test)” เพื่อประเมินว่ารายการที่ซื้อมานั้นเป็นสินทรัพย์หรือการรวมธุรกิจ
ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงคานิยามของคาว่า “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่งกาหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจ อย่างน้อยต้องรวมถึง
ข้อมูลปัจจัยน าเข้าและกระบวนการที่ส าคัญ ซึ่งรวมกันเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการสร้างผลผลิต
นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงคานิยามของคาว่า “ผลผลิต” โดยให้ความสาคัญในตัวสินค้าและบริการที่ให้กับ
ลูกค้า และตัดเรื่องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกไป

3.2.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานฉบับนี้มีการปรับเปลี่ยนข้อกาหนดการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะ เพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กาหนดจาก
ธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงได้ก าหนดให้กิจการให้ข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ
นั้น
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3.2.4

แบบ 56–1 One Report

กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
กรอบแนวคิดได้มีการปรับปรุงคานิยามของสินทรัพย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในการรับรู้รายการสินทรัพย์และ
หนี้สินในงบการเงิน โดยมีการเพิ่มเติมหลักการและแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้
-

การวัดมูลค่ารายการ ให้รวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า

-

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินออกจากงบการเงิน

นอกจากนี้ กรอบแนวคิดนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามหน้าที่ การใช้ความระมัดระวัง และความไม่
แน่นอนของการวัดมูลค่าในการจัดทาข้อมูลทางการเงิน โดยการปรับปรุงกรอบแนวคิดทาให้มีการปรับปรุง
การอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ได้แก่ TAS 1 TAS 8 TAS 34 TAS
37 TAS 38 TFRS 2 TFRS 3 TFRS 6 TFRIC 12 TFRIC 19 TFRIC 20 TFRIC 22 และ TSIC 32
4. นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะมี
สิทธิได้รับ ที่ไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สามและภาษีมูลค่าเพิ่ม และสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตาม
ปริมาณ โดยมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ
เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ตามแต่ละลักษณะของรายได้ดังต่อไปนี้
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้า รับรู้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
ในกรณีที่มีสัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจานวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงว่าจะ
ไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสาคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม
รายได้จากการให้บริการด้านความงาม
รายได้จากการให้บริการด้านความงาม รับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการ โดยใช้วิธีอัตราส่วนของบริการที่ให้
จนถึงปัจจุบันเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่ต้องให้แก่ลูกค้า ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น รายได้จาก
การให้ บริการประเภทเรียกเก็บเงินล่วงหน้าจะถูกบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้าและทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอด
ระยะเวลาที่ให้บริการโดยวิธีเส้นตรง
รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์
รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการเครื่องมือแพทย์ และบริการซ่อม
บารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ รายได้จากการให้บริการ รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการแล้ว
สาหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษัทบันทึกรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
แยกจากกัน หากสินค้าและบริการดังกล่าวแตกต่างกัน หรือ มีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงาน
ที่แตกต่างกัน สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปันส่วนให้กับสินค้าและบริการตามสัดส่วนของราคาขายที่เป็นเอกเทศของ
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สินค้าและบริการนั้นๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในรายงานการกาหนดราคาสินค้า หรือบริการทีก่ ลุ่มบริษัทขายสินค้าและบริการเป็น
เอกเทศแยกต่างหาก
รายได้จากแฟรนไชส์ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างตามสัดส่วนของเวลาโดยคานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์
บริษัทย่อยทางอ้อมรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสาหรับสัญญาแฟรนไชส์ เมื่อได้ให้บริการแก่ผู้รับสิทธิเสร็จสิ้น
แล้ว
เงินปันผลรับ ถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล
รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่มี
ข้อจ ากัดในการใช้) และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดที่แน่นอนเมื่อครบก าหนด ซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าน้อย
4.3 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กาไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์
รับรู้ในงบกาไรขาดทุน
4.4 ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ได้รับจานวนเงินของสิ่งตอบแทนตามสัญญาโดยไม่เงื่อนไข
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด
อายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรูร้ ายการ ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้จะถูก
จัดกลุ่มตามรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อัตราการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น ค านวณจากประวัติการชาระเงินสาหรับลูกหนี้แต่ละกลุ่ม ปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะของลูกหนี้ และ
ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี ผลขาดทุนจากการด้อยค่า รับรู้ในงบกาไรขาดทุน
นโยบายที่ปฏิบัติใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้ รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ได้รับจานวนเงินของสิ่งตอบแทนตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และ
ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี
4.5 สินค้าคงเหลือ
กลุ่มบริษัทตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนคานวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น
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ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและอื่นๆ มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้
ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการขาย
กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและสินค้าเสียหายโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตและ
ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
4.6 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกาหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกหรือหักด้วยต้นทุนการทารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการ
เงินนั้น ยกเว้นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสาคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่อง ลูกหนี้การค้าและลู กหนี้
อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ
หรือเมื่อกลุ่มบริษัทโอนสินทรัพย์ทางการเงิน และเป็นการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าในภายหลัง โดยพิจารณาจากโมเดลธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทาง
การเงิน ดังนี้
-

วิธีราคาทุนตัดจาหน่าย

-

วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

ในรอบระยะเวลารายงานนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดล
ธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกาหนดตามสัญญา ซึ่งทาให้เกิดกระแสเงิน
สดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าว คานวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ
การเปลี่ยนแปลง และการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกรับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน (FVTPL)
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้ถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาหรือถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ
เพื่อขาย ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) นอกจากนี้ หากไม่ค านึงตามโมเดลธุรกิจ
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สินทรัพย์ทางการเงินที่มีข้อกาหนดตามสัญญาไม่ทาให้เกิ ดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้ (SPPI) จะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน รวมถึงอนุพันธ์ทาง
การเงินทั้งหมดที่ไม่เข้าเงื่อนไขในการป้องกันความเสี่ยง สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติ ธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยจะถูกรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูล ค่า
ยุติธรรมในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการทั่วไป (General Approach) ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตสาหรั บสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือน
ข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการ
เมื่อเริ่มแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
สาหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสาคัญ กลุ่มบริษัทใช้วิธีอย่า งง่าย
(Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ตามที่กล่าวไว้ใน
นโยบายการบัญชีเรื่อง ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท รวมถึงเงินกู้ยืม เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน จะรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกาหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น
กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกส าหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทารายการ และจัด
ประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่
แท้จริง ในการคานวณมูลค่าราคาทุนตัดจาหน่าย กลุ่มบริษัทคานึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงิน
ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน ยกเว้น หนี้สินอนุพันธ์ที่จะวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน (FVTPL)
หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพัน
นั้น หรือเมื่อภาระผูกพันนั้นสิ้นสุดลง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้ราย
เดียวกันซึ่งมีข้อกาหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกาหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสาคัญ จะถือ
ว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกาไร
หรือขาดทุน
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4.7 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงตามวิธีราคาทุน บริษัทจะบันทึกผลกาไรหรือขาดทุนจากการ
จาหน่ายในงบกาไรขาดทุนในปีที่มีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้น กรณีที่เงินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษัทจะรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
4.8 การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ บริษัท (ผู้ซื้อ) วัดมูลค่าต้นทุนการซื้อธุรกิจด้วย
ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และจ านวนของส่วนของผู้ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าส่วนของผู้ที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วย
มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่มีอานาจควบคุมนั้น
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จานวนส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา และหนี้สินที่
รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้น
จากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของ
บริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุด
ลง
นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจ าเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท
ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม แม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะทาให้ ส่วนได้
เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด เช่น ค่าความนิยม เครื่องหมายการค้า และสิทธิการขยายกิจการใน
ต่างประเทศ ซึ่งไม่มีการตัดจาหน่าย จะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจาทุกปี สินทรั พย์อื่นที่มีการตัดจาหน่ายจะมี
การทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่ามูลค่าตามบัญชีอาจสูงกว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า จะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
คืน ซึ่งหมายถึงจานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูก
จัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่
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สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความ
เป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
4.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้ใช้ในการดาเนินงานของบริษัท ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยรับรู้
รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุนบวกต้นทุนในการทารายการ หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเสื่อมราคาสาหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง คานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุก ารให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้
เป็นเวลา 20 ปี ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระทาก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่ม
บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่ าได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่า
ซ่อมแซมและบารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากต้นทุนเดิม
4.11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของที่ดินรับรู้ใน
องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของที่ดิน โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่ าดังกล่าว ต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการ
ประมาณบางประการ
อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคา คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน ดังนี้
อาคาร

20 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า

10 - 20 ปี

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

5 ปี

เครื่องมือและอุปกรณ์

5 ปี

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน

5 ปี

ยานพาหนะ

5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและ
ค่าบารุงรักษา รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
กาไรและขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรียบเทียบจากมูลค่าตามบัญชีกับราคาขาย
และรับรู้ในงบกาไรขาดทุน
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4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และลิขสิทธิ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งมีอายุการใช้งานจากัดแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจาหน่าย บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์เป็นเวลา 5 ปี
เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทเป็นเครื่ องหมายการค้าภายใต้ชื่อ “วุฒิศักดิ์” เครื่องหมายการค้าที่ได้มาจากการ
รวมกิจการ จะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทใช้เครื่องหมายการค้าอย่างต่อเนื่องในเชิงพาณิชย์
และได้รับการประเมินว่ามีอายุการให้ประโยชน์ไม่จากัด และมีการทดสอบการด้อยค่าเป็น ประจาทุกปีมูลค่าของ
เครื่องหมายการค้าจะถูกตัดจาหน่ายจากบัญชีเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า
สิทธิการขยายกิจการในต่างประเทศและสินทรัพย์ทางปัญญา
สิทธิการขยายกิจการในต่างประเทศและสินทรัพย์ทางปัญญามาจากการรวมธุรกิจที่สามารถรับรู้แยกเป็นสินทรัพย์ไม่
มีตัวตนรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม สิทธิการขยายกิจการในต่างประเทศและสินทรัพย์ทางปัญญาได้รับการประเมินว่ามี
อายุการให้ประโยชน์ไม่จากัด และมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจาทุกปี
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ จะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่
เกี่ยวข้องมีอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบได้แน่นอน และวัดมูลค่าที่ราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม การตัดจาหน่าย
คานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุที่คาดว่าจะให้ประโยชน์ของความสัมพันธ์กับลูกค้าภายในระยะเวลา 3 ปี
4.13 สัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการ
แลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุ่มบริษัทประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของ
สัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสม
ผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่
จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น โดยพิจารณาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้วัด
มูลค่าด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่
เกิดขึ้น ประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์ จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่
สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วย
การวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริษัทประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้เมื่อมีข้อบ่งชี้
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ คานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าหรือ
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
อาคาร
20 ปี
อุปกรณ์สานักงาน
5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกาหนดได้ กลุ่มบริษัท
คิดลดมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยมื ส่วนเพิ่ม ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย
การกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่บริษัทคาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อกู้ยืมเงินจานวนเดียวกันในระยะเวลา
ใกล้เคียงกันเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น
จานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หัก ด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า จานวนเงินที่คาดว่าจะ
จ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่
กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่า
กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า
หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตาม
สัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การ
เปลี่ยนแปลงการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิงผลกระทบ
จากการประเมินมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่จะส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้เปลี่ยนแปลง
ไป อย่างไรก็ตาม หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้มีมลู ค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว ผลกระทบดังกล่าว จะถูก
รับรู้เข้ากาไรหรือขาดทุน
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสาหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าที่มีอายุ
สัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า นับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า จะ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าด้วยจานวนที่
เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจานวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือ
ที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตรา
ผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่า
ดาเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจานวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดาเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนตาม
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วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดาเนินงานรวมในมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
นโยบายที่ปฏิบัติใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญา
เช่า โดยจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สิน และค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อ
หนี้สินคงค้างอยู่ ภาระผูกพันตามสัญ ญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น
สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยง และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็น
สัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่านั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนินงานก่อนหมดอายุ
การเช่า เช่น เบี้ย
ปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
4.14 เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทารายการที่เกิดขึ้น
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มา จะถูกรับรู้เป็นต้นทุนการจัดทารายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้
วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความ
เป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะถูกรับรู้เป็นค่า ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสาหรับการให้บริการ
สภาพคล่องและจะตัดจาหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชาระหนี้ออกไปอีกเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากเงินกู้ยืมนั้นไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น จะจัด
ประเภทเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์
ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
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กลุ่มบริษัทมีภาระต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทบันทึกหนี้สิน
ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการคานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ และกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงาน จะถูกรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.16 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น
หรือกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรือจะได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรือขาดทุ นประจาปีที่
ต้องเสียภาษี ซึ่งแตกต่างจากกาไรขาดทุนที่ปรากฏในงบการเงิน คูณด้วยอัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีบังคับ
ใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สินและจานวนที่ใช้เพื่อการคานวณทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้
กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือ ที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาไรเพื่อเสียภาษี ในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน
ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
4.17 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงิน
บาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศบันทึกเป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี
4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
ปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า
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สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกาหนดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
•
ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถอ้างอิง
หรือเทียบเคียงได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
•
ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถอ้างอิงได้ซึ่งนามาใช้กับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
4.19 การจ่ายเงินปันผล
•

เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการได้อนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผล
4.20 กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักที่ออกจาหน่าย
และชาระแล้วในระหว่างปี
4.21 กาไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรต่อหุ้นปรับลด คานวณโดยกาไร (ขาดทุน) สาหรับปีหารด้วยจานวนหุ้นสามัญ บวกจานวนหุ้นสามัญเทียบเท่า
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในระหว่างปี
4.22 ส่วนงานดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้น
จากส่วนงานดาเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล
4.23 ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรื อ เป็นภาระผูก พั นที่ค่ อนข้างแน่นอนที่มีผลสืบเนื่อ งจากเหตุ การณ์ ในอดีต ซึ่ งอาจทาให้บริษัท ต้องชาระหรือ
ชดใช้ตามภาระผูกพันนั้น และจานวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่า งสมเหตุสมผล สินทรัพย์ที่อาจ
เกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน
5. ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่
เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึน้
จริงอาจแตกต่างจากจานวนที่ได้ประมาณการไว้
ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ มีดังนี้
5.1 การรับรู้รายได้
การรับรู้รายได้ของบริษัทมีความซับซ้อนเนื่องจากบริษัทมีการขายเครื่องมือแพทย์พร้อมการให้บริการทางการแพทย์
แบบรวมกัน สัญญามีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามแต่ละลูกค้า บริษัทจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
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เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าการขายสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่
แยกจากกันหรือไม่ และพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
โดยบริษัทแยกรับรู้รายได้จากการขายสินค้า รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และรายได้จากการให้บริการทาง
การแพทย์ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการแล้ว
5.2 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงประวัติการชาระเงินสาหรับลูกหนี้แต่ละกลุ่ม ปัจจัยเฉพาะ
ของลูกหนี้ และความสามารถในการชาระหนี้ เป็นต้น เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้อันเกิดมาจากการที่ไม่มี
ความสามารถในการชาระหนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่ง
บอกถึงการผิดนัดชาระของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต
5.3 ค่าเผื่อสาหรับสินค้าเก่า และเสื่อมคุณภาพ
กลุ่มบริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อสาหรับสินค้าเก่า และเสื่อมคุณภาพเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสือ่ มสภาพของสินค้าคงเหลือประเภทต่างๆ และขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
5.4 การด้อยค่าเงินลงทุน
บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสาคัญ
และเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสาคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
5.5 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบั น ทึ ก และวั ดมู ลค่ าของค่า ความนิ ยมและสิ นทรัพ ย์ไ ม่ มี ตั ว ตน ณ วั น ที ่ ไ ด้ มา ตลอดจนการทดสอบการ
ด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของสินทรั พย์ หรือ
หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดนั้นๆ
5.6 อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของกลุ่มบริษัท โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือมีความ
แตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป
5.7 การด้อยค่าของสินทรัพย์
กลุ่มบริษัทพิจารณาค่าเผื่ อการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงต่ากว่าทุน
อย่างมีสาระสาคัญหรือเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสาคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
5.8 การกาหนดอายุสัญญาเช่า
ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิ
เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคานึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่

179

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

ทาให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสาหรับกลุ่มบริษั ทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล
กลุ่มบริษัทจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสาคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและ
ส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก
5.9 การกาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถระบุอัตราดอกเบี้ยตามนัยในสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
กาหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืม
ส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จาเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียง
กับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมที่ใกล้เคียงกัน
5.10 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
หนี ้ ส ิ น ตามโครงการผลประโยชน์ หลั งออกจากงานของพนั ก งานประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ป ระกันภัย
ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จานวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
อัตรามรณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริง
นั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
5.11 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทากาไรทางภาษีใน
อนาคตของบริษัทที่นามาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้น ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจากัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของกฏหมายภาษีอากร
5.12 คดีฟ้องร้อง
กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามปกติธุรกิจ ซึ่ง
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของข้อพิพาทและคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจาก
ที่ได้มีการประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายที่มีนัยสาคัญเกิดขึ้น กลุ่ม
บริษัทจะไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
5.13 มูลค่ายุติธรรมและหนี้สินทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินที่ไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาดซื้อง่ายขายคล่องจะวัดมูลค่าโดย
ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าต่างๆ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกเทคนิคการประเมินมูลค่าและ
สมมติฐานที่มาจากประสบการณ์และข้อมูลในอดีตในช่วงวันสิ้นปีบัญชี
6. รำยกำรกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและหรือ
กรรมการร่วมกัน ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับ
บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมูลฐานที่ใช้บางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้สาหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือ
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
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ชื่อ

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เค แอนด์ ดับบลิว (ประเทศไทย) จากัด

ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์
บริการด้านความงาม
จาหน่ายสินค้าเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
จาหน่ายสินค้าเภสัชภัณฑ์

ถือหุ้นโดยญาติกรรมการบริษัทและ
กรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย
ถือหุ้นโดยบริษัท
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทย่อย
กรรมการร่ ว มกั น กั บ บริ ษ ั ท ย่ อ ย (สิ ้ น สุ ด เดื อ น
มกราคม 2562)
กรรมการบริษัทย่อย (สิ้นสุดเดือนมกราคม 2562)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริษัทย่อย

บริษัท แดทโซ เอเชีย คอร์ปอร์เรชั่น จากัด
บริษัท อัลเทอร์เมด แคร์ จากัด
บริษัท บอน - ซอง จากัด
คุณณกรณ์ กรณ์หิรัญ
คุณจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์
คุณปรีชา นันท์นฤมิต
คุณวัชราภรณ์ ภิสสาสุนทร

-

รายการบัญชีที่มีสาระสาคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

นโยบายการกาหนดราคา
รายได้จากการขาย
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการ
รวม

ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม

มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562

367
1,058
1,425

1,030
3,433
4,463

1,708
367
2,075

1,144
1,030
2,174

รายได้ค่าบริการ
บริษัทย่อย

ราคาที่ตกลงกัน

-

-

750

493

รายได้เงินปันผล
บริษัทย่อย

ตามที่ประกาศจ่าย

-

-

17,000

15,000

ราคาที่ตกลงกัน
ราคาที่ตกลงกัน

44
44

44
44

44
44

2,582
44
2,626

ร้อยละ 4.50 - 6.15 ต่อปี

-

-

-

18,160

ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม

13,262
13,262

22,132
22,132

3,248
11,762
15,010

18,269
18,492
36,761

12,243

18,718

11,914

18,290

รายได้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย
ซื้อสินค้า
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ต้นทุนอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ราคาตามที่ตกลงกัน

ซื้อสินทรัพย์
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นโยบายการกาหนดราคา

บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562

ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม/
ราคาตามที่ตกลงกัน
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม

2
2

289
289

44
44

36
237
273

ค่าเช่า
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

เดือนละ 50,000 บาท
เดือนละ 94,737 บาท

1,137
1,137

947
947

1,137
1,137

250
947
1,197

ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกีย่ วข้องกัน
กรรมการ
กรรมการบริษัทย่อย
รวม

ร้อยละ 4.50 ต่อปี
ร้อยละ 12.00 ต่อปี
ร้อยละ 4.50 - 12.00 ต่อปี
ร้อยละ 8.00 ต่อปี

902
1,811
49
2,762

1,746
47
1,793

514
1,811
2,325

237
1,746
1,983

ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกีย่ วข้องกัน
บริษัทย่อยทางอ้อม
รวม

ราคาตามที่ตกลงกัน
ราคาตามที่ตกลงกัน
ราคาตลาด

2,149
2,149

2,491
2,491

298
2,149
47
2,494

84
2,491
405
2,980

15,224
664
15,888

17,690
634
18,324

8,882
155
9,037

10,358
147
10,505

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

ยอดคงเหลือกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนี้การค้า – บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการ
รวม
ลูกหนี้อื่น – บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง

393
393

182

238
139
377

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
91
393
484

25
238
263
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งบการเงินรวม
2563
2562
200
200

บริษัทย่อย
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุทธิ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
311,984
91,344
(311,940)
(91,303)
44
41
44
41

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนีอ้ นื่
บริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม

2562

91,303

-

บวก ตั้งค่าเผื่อฯ เพิ่มขึ้น

220,637

91,303

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

311,940

91,303
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2562

2563

2562

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ – บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

-

-

3,045

3,045

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

-

-

(3,045)

-

สุทธิ

-

-

-

3,045

-

-

-

268,000

-

-

-

100,000

เงินให้กู้ยืม – บริษัทย่อยที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
บริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืม – บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
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ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
หัก รับชาระ
บวก ตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

-

หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

368,000
(268,000)
(100,000)
-

747,961
(32,313)
2,582
(350,230)
368,000
(268,000)
100,000

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทรับโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยทางอ้อมจากบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าตามราคา
ประเมิน จานวน 268 ล้านบาท เพื่อหักกลบกับหนี้บางส่วนที่บริษัทย่อยดังกล่าวกู้ยืมจากบริษัท ซึ่งบริษัทบันทึกที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างดังกล่าวไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษัทแล้ว
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมบริษัทย่อยจานวน 100.00
ล้านบาท และ 350.23 ล้านบาท ตามลาดับ เนื่องจากคาดว่าบริษัทย่อยดังกล่าวไม่สามารถชาระหนี้ได้
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้
กู้ยืมบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2562

2563

2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม

-

-

614,949

264,719

บวก ผลขาดทุนเพิม่ ขึ้น

-

-

100,000

350,230

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

714,949

614,949

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีดังนี้
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(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่
การวัดมูลค่าใหม่สุทธิของสารองผลขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ผลขาดทุนด้าน
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ
เครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ
เกิดขึ้นตลอดอายุ
- ไม่ด้อยค่า
- ด้อยค่า
3,045
100,000
103,045

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นใน
12 เดือนข้างหน้า
-

74,081
200
74,281
128,163
4,764
132,927

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย
- บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการ
กรรมการบริษัทย่อย
รวม
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ผู้บริหารสาคัญ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

3,045
100,000
103,045

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
เจ้าหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการ
รวม
เจ้าหนี้อื่น – บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการ
รวม

รวม

-

74,569
74,569
-

115,001
4,652
119,653

5,910
74,070
79,980

2,434
73,909
76,343

276
125,604

-

114,934

-

-

125,880

114,934

11,003
40,574
2,674
54,251

-

11,235

17,163

10,000
28,763
38,763

-

-

40,574
51,809

28,763
45,926

3,831

3,167

693

538

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลและบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน (ไม่รวมดอกเบี้ย) มีดังต่อไปนี้
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งบการเงินรวม
2563
2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก กู้เพิ่ม
หัก จ่ายชาระ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

35,000
12,907
47,907

41,000
28,400
(34,400)
35,000

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
42,000
21,000
(17,000)
46,000

39,500
32,000
(29,500)
42,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอยู่ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4.50 - 12.00 ต่อปี (2562 : ร้อยละ 6.00 – 12.00 ต่อปี) และมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม โดยไม่มีหลักประกัน
7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

งบการเงินรวม
2563
2562
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจา
รวม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

509

1,080

269

269

10,914
3,929
92
15,444

27,841
5,375
92
34,388

8,638
2,962
11,869

21,948
1,894
-

24,111

8. ลูกหนี้กำรค้ำ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชาระได้ดังนี้

ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

245,396

171,576

232,372

154,760

162,644
59,301
25,260
99,830

163,896
84,138
35,333
98,761

154,080
56,071
22,889
4,497

140,427
72,714
31,994
7,696
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รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุทธิ

แบบ 56–1 One Report

592,431
(95,059)
497,372

553,704
(92,115)
461,589

469,909
469,909

407,591
(248)
407,343

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้
การค้า มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2563
2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ผลขาดทุนเพิ่มขึ้น
หัก กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

92,115
3,192
(248)
95,059

93,595
1,293
(2,773)
92,115

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
248
(248)
-

2,876
-

(2,628)
248

9. เงินให้กู้ยืม – บริษัทอื่น
ในปี 2561 บริษัทย่อยทางอ้อมได้ให้บริษัทอื่น ซึ่งได้รับสิทธิในการจัดประกวด มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2561 กู้ยืมเงินจานวน
100.00 ล้านบาท ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยบริษัทย่อยทางอ้อม ไม่ได้รับชาระ
เงินตามกาหนด พร้อมดอกเบี้ยคงค้างจานวน 3.28 ล้านบาท และเงินประกันจานวน 4.80 ล้านบาท ซึ่งบันทึกรวมอยู่ใน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยทางอ้อมได้ยื่นฟ้องดาเนินคดีกับลูกหนี้และผู้ค้าประกันเงินกู้ดังกล่าวเพื่อให้ชาระหนี้
ซึ่งบริษัทย่อยทางอ้อมเชื่อมั่นว่าจะชนะคดี จึงยังไม่พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสาหรับลูกหนี้ดังกล่าว
10. สัญญำขำยสิทธิแฟรนไชส์
ในปี 2560 บริษัทย่อยทางอ้อมทาสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรัพย์ ธุรกิจ “ร้านวุฒิศักดิ์ คลินิก ” (“สาขา”)
จานวน 55 สาขา สัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์มีระยะเวลาประมาณ 8 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 4 ปี โดยบริษัทย่อยทางอ้อม
มีสิทธิได้รับค่าสิทธิร้อยละ 6 และค่าการตลาดร้อยละ 4 ของรายได้ต่อเดือน โดยมีเงื่อนไข สาหรับ 34 สาขา ให้เริ่มจ่ายชาระ
ค่าสิทธิหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2563 นอกจากนี้ บริษัทย่อยทางอ้อมยังได้ทาสัญญารับประกันผลตอบแทนสาหรับ 21
สาขาที่เหลือ ว่าจะมีกาไรจากการดาเนินงานไม่ต่ากว่า 17 ล้านบาทต่อปี เป็นเวลา 10 ปี
สัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรัพย์และหนี้สินของสาขามีมูลค่าทั้งสิ้น 449 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (480
ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในจานวนนี้เป็นการขายสินทรัพย์และหนี้สินจานวน 357 ล้านบาท โดยมีผลกาไรจานวน 308
ล้านบาท และอีก 92 ล้านบาท เป็นการรับล่วงหน้าสาหรับภาระผูกพันที่บริษัทย่อยทางอ้อมจะต้องให้บริ การสนับสนุนแก่
ผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ในอนาคต ซึ่งจานวนดังกล่าวถูกบันทึกเป็นรายการ “ภาระผูกพันการให้บริการรับล่วงหน้า” โดยบริษัท
ย่อยทางอ้อมจะรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยทางอ้อมไม่สามารถปันส่วนเงินรับ
ล่วงหน้าดังกล่าวเพื่อหักกลบกับค่าใช้จ่ายในการให้บริการสนับสนุนผู้รับแฟรนไชส์ที่อาจเกิดขึ้นแล้ว หรือตัดจ่ายเป็นรายได้ที่
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อาจเกิดจากการให้บริการแล้วได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทย่อยทางอ้อมอยู่ระหว่างการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิตามสัญญา
ดังนั้น จึงยังไม่มีการรับรู้รายได้ในงบกาไรขาดทุน
ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อยทางอ้อมได้ตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของสาขาและรับรู้กาไรจากการขายสินทรัพย์ ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
รายได้รับล่วงหน้า
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่โอน

5,961
150,312
(113,041)
(2,599)
40,633

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
หัก มูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่โอน
หัก ค่าธรรมเนียมการโอน
กำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์

357,009
(40,633)
(9,179)
307,197

บริษัทย่อยทางอ้อมตรวจสอบรายการขายและรายการโอนสินทรัพย์และหนี้สินแล้วพบว่า มีความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่าง
รายการสินทรัพย์และหนี้สินที่โอน กับจานวนที่ระบุไว้ในสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรัพย์ นอกจากนี้ มีรายการที่
เกิดขึ้นหลังจากการโอนสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่ างการเจรจาของผู้บริหารของบริษัทย่อยทางอ้อมกับผู้รับสิทธิให้ชาระเงินคืน
ได้แก่ สินค้าที่โอนไปยังแฟรนไชส์และเงินมัดจา รายการดังกล่าวถูกบันทึกเป็น ลูกหนี้อื่น จานวน 91.34 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีหนังสือแจ้งไปยังกรรมการของบริษัทย่อย ให้ระงับการทา
นิติ
กรรมเกี่ยวกับการจาหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทย่อยทางอ้อม อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยทางอ้อม เมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ยังดาเนินการให้สัตยาบันการลงนามสัญญาจาหน่ายสิทธิแฟรนไชส์ 21 สาขา
จากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทย่อยได้ดาเนินการตรวจสอบความเหมาะสมในการทานิติกรรมเกี่ยวกับการจาหน่ายสินทรัพย์
ของบริษัทย่อยทางอ้อมแล้ว และได้ดาเนินการทางกฎหมายเพื่อฟ้องร้องผู้รับสิทธิ ในทางตรงกันข้าม ผู้รับสิทธิได้ยื่นฟ้อง
บริษัทย่อยทางอ้อม ในข้อหาผิดสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรั พย์ และเรียกร้องเงินชดเชยจากการรับประกัน
ผลตอบแทนกาไรจากการดาเนินงานของสาขา ปัจจุบัน ศาลสั่งจาหน่ายคดีดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เนื่องจากในระหว่างการ
ดาเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาล บริษัทย่อยทางอ้อมได้ยื่นคาร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อฟื้นฟูกิจการ
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11. สินค้ำคงเหลือ

สินค้าระหว่างทาง
สินค้าสาเร็จรูป
งานระหว่างทา
วัสดุบรรจุภัณฑ์
รวม
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
สุทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

41
450,928
1,822
11,429
464,220
(61,320)
402,900

321,704
1,822
323,526
(19,363)
304,163

3,754
608,470
4,342
11,178
627,744
(37,948)
589,796

3,754
432,232
3,150
439,136
(20,204)
418,932

ในระหว่างปี รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
2563
2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
หัก กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสือ่ มคุณภาพ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

37,948
27,299
(3,927)
61,320

28,562
14,694
(5,308)
37,948

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
20,204
(841)
19,363

13,553
6,651
20,204

12. เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจำกัดในกำรใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินฝากธนาคารที่ถูกอายัดจานวน 22.49 ล้านบาท และ 21.26 ล้านบาท
ตามลาดับ ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 22 และ 41
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินฝากออมทรัพย์จานวน 15.75 ล้านบาท ซึ่งมีข้อจากัดในการใช้เนื่องจากนาไปค้า
ประกันตามสัญญาเงินกู้ตามหมายเหตุข้อ 24 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัทได้นาเงินฝากค้าประกันดังกล่าวจ่ายชาระหนี้
เงินกู้จานวน 15.75 ล้านบาท เพื่อลดภาระหนี้แทนการใช้เป็นเงินฝากเพื่อการค้าประกัน
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13. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2563
2562
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจา
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ภาษีซื้อรอขอคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

7,156
5,410
1,882
38
3,277
5,366
23,129
(5,451)
17,678

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

4,587
7,157
3,147
4,990
3,277
5,121
28,279
(5,023)
23,256

5,420
1,486
6,906
6,906

1,727
620
2,347
2,347

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
(หน่วย : พันบาท)
ทุนชาระแล้ว
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2563
2562
บริษัท สเปซเมด จากัด
บริษัท สยามสเนล จากัด
บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิง้
จากัด (มหาชน)
รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สัดส่วนร้อยละการลงทุน
วิธีราคาทุน
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2563
2562
2563
2562

เงินปันผลรับ
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2563
2562

50,000
20,000

50,000
20,000

100.00
51.00

100.00
51.00

59,391
10,200

59,391
10,200

17,000
-

15,000
-

1,818,906

1,818,906

56.00

56.00

2,212,004

2,212,004

2,281,595
(2,222,204)
59,391

2,281,595
(2,222,204)
59,391

17,000

15,000

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในบริษัทดับบลิว ซี ไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) จานวน 2,212 ล้านบาท ติด
ภาระจานองเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (หมายเหตุ 24)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ได้มีมติขยายระยะเวลาการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ และเรียกชาระเงินค่าหุ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ตามมติอนุมัติ
การเพิ่มทุนเมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2561)
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ได้รับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 220 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 22 ล้านหุ้น อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทสละ
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สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ทาให้สัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
จากร้อยละ 63.70 เป็นร้อยละ 56.00 และบันทึกผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย จานวน 170.16
ล้านบาท ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

59,391
59,391

69,591
(10,200)
59,391

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท สยามสเนล จ ากัด จ านวน 10.20 ล้านบาท
เนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) - บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) มีผลขาดทุนสะสมเป็นจานวนเงิน 5,615
ล้านบาท และ 5,015 ล้านบาท ตามลาดับ รวมถึงมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน จานวน 1,684 ล้านบาท และ
841 ล้านบาท ตามลาดับ
ในระหว่างปีหุ้นของบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จากัด (“วุฒิศักดิ์”) ถูกบังคับขายทอดตลาดตามหมายเหตุ 22 ทาให้
สัดส่วนการลงทุนของบริษัทย่อยในวุฒิศักดิ์ลดลงจากเดิมร้อยละ 100 เหลือเพียงร้อยละ 20 (สัดส่วนของบริษัทคงเหลืออยู่เพียง
ร้อยละ 11.20) อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยของบริษัทยังคงมีอานาจควบคุมวุฒิศักดิ์ในฐานะผู้ถือหุ้นและฐานะเจ้าหนี้รายใหญ่
บริษัทย่อยของบริษัทจึงยังคงต้องรวมงบการเงินของวุฒิศักดิ์ในงบการเงินรวมของบริษัทย่อย ซึ่งส่งผลกระทบให้ต้องรวมงบ
การเงินของวุฒิศักดิ์ ในงบการเงินรวมของบริษัทด้วย โดยผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกแสดงอยู่ใน “ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม” จานวน 684.59 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม
บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกอินเตอร์ จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกอินเตอร์ จากัด (“บริษัทย่อยทางอ้อม”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนของบริษัทจานวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัทย่อยทางอ้อมได้รับ
เงินชาระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 รวมเป็นเงิน 100 ล้านบาท การเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทางอ้อม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562
บริษัท สเปซเมด จากัด
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สเปซเมด จากัด ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปัน
ผลจากกาไรของผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 จานวนรวม 17 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 34 บาทต่อ
หุ้น
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สเปซเมด จากัด ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปัน
ผลจากกาไรของผลการดาเนินงานสาหรับปีที่ 2561 จานวนรวม 15 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 30 บาทต่อ
หุ้น
15. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมที่เป็นสาระสาคัญ
(หน่วย : พันบาท)

บริษัท
บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามสเนล จากัด
รวม

สัดส่วนการถือของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม (ร้อยละ)
2563
2562

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจัดสรร
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
2563
2562

44.00
49.00

(332,182)
(2,274)
(334,456)

44.00
49.00

(308,086)
(9,824)
(317,910)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมสะสม
2563
2562
(1,465,288)
(10,388)
(1,475,676)

(420,599)
(8,114)
(428,713)

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และบริษัท สยามสเนล จากัด ก่อนการตัดรายการ
ระหว่างกันและรายการปรับปรุงอื่นในการจัดทางบการเงินรวม มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง
จากัด (มหาชน)
2563
2562
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

209,226
14,566
223,792
1,894,113
562
1,894,675
(407,219)
(1,263,664)
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267,941
969,808
1,237,749
1,108,461
1,118,833
2,227,294
(554,145)
(435,400)

บริษัท สยามสเนล จากัด
2563
2562
2,749
363
3,112
24,313
24,313
(10,813)
(10,388)

5,964
1,647
7,611
25,270
2,285
27,555
(10,171)
(9,773)
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(หน่วย : พันบาท)
บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง
จากัด (มหาชน)
2563
2562

รายได้
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั
ขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของผู้ถือหุ้น
บริษัท
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของส่วนได้เสีย
อานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ

บริษัท สยามสเนล จากัด
2563
2562

34,290
(393,334)
(309,048)
(702,382)

180,119
(396,168)
(311,275)
(707,443)

4,752
(642)
(615)
(1,257)

14,997
(10,224)
(9,824)
(20,048)

(393,334)

(396,168)

(642)

(10,224)

(309,048)
(702,382)

(311,275)
(707,443)

(615)
(1,257)

(9,824)
(20,048)
(หน่วย : พันบาท)

ของ
ที่ไม่มี

บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด
(มหาชน)
2563
2562
(4,001)
(178,004)
2,424
(4,595)
557
174,701
(1,020)
(7,898)

บริษัท สยามสเนล จากัด
2563
2562
(275)
1,788
245
191
54
(2,061)
24
(82)

16. เงินลงทุนในบริษัทอื่น
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
ทุนชาระแล้ว
สัดส่วนร้อยละการลงทุน
วิธีราคาทุน
2563
2562
2563
2562
2563
2562
บริษัท แดทโซ เอเชีย คอร์ปอร์เรชั่น จากัด
บริษัท อิเมจิแมกซ์ จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

300,000
108,000

300,000
108,000

12.00
7.40

12.00
7.40

36,000
8,000
44,000
(44,000)
-

36,000
8,000
44,000
(44,000)
-

บริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่นทั้งจานวน เนื่องจากผู้บริหารพิจารณาว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ ได้รับคืนต่า
กว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
17. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

ที่ดิน

รวม

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

174,392
174,392

107,156
107,156

281,548
281,548

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

(4,036)
(4,036)

(4,036)
(4,036)

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

(24,379)
(24,379)

(24,379)
(24,379)

174,392

78,741

253,133

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4,036

บริษัทรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและหักกลบกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวเป็นหลักประกันสาหรับวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
สาหรับทรัพย์สินที่ได้รับโอนดังกล่าวบริษัทมีความตั้งใจจะจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินนั้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่
มีแผนการขาย อีกทั้งยังไม่มีผู้ซื้อที่แน่นอนและชัดเจน จึงจัดประเภททรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
โดยมีบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นผู้บริหารจัดการดูแลและบารุงรักษาให้มีสภาพพร้อมจาหน่าย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริษัทจึงไม่ได้
คิดค่าเช่ากับบริษัทย่อยทางอ้อม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระมีมูลค่า
เท่ากับ 271 ล้านบาท (ข้อมูลระดับ 2)
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18. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
(หน่วย : พันบาท)
อาคารและ
ส่วนปรับปรุงอาคาร

ที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 16
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 – หลังปรับปรุง
ซื้อเพิ่ม
รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
จาหน่าย
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนทีจ่ าหน่าย
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนทีต่ ัดจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 16
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 – หลังปรับปรุง

ส่วนปรับปรุง
พื้นที่เช่า

อุปกรณ์และ
เครื่องมือแพทย์

งบการเงินรวม
เครื่องมือและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

166,000
166,000

186,599
201
186,800

104,983
6,166
(32,506)
78,643

212,557
39,683
(3,558)
248,682

211,705
6,240
(10,422)
207,523

109,172
2,490
(31,870)
(209)
79,583

35,918
35,918

11
11

1,026,945
54,780
(45,850)
(32,715)
1,003,160

166,000
166,000

186,800
(21,028)
165,772

78,643
(59,849)
18,794

248,682
14,992
19,721
(7,117)
276,278

207,523
119
149
(43,452)
(141)
164,198

79,583
1,002
(56)
(929)
79,600

(29,409)
6,509
4,000
(7,779)
2,730

11
11

(29,409)
973,751
16,113
19,870
4,000
(58,404)
(81,947)
873,383

-

64,894
10,992
75,886

47,216
8,270
(15,138)
40,348

114,622
46,010
(2,623)
158,009

199,074
7,212
(10,047)
196,239

99,805
4,016
(31,274)
(151)
72,396

13,262
5,743
19,005

-

538,873
82,243
(43,944)
(15,289)
561,883

-

75,886

40,348

158,009

196,239

72,396

(14,091)
4,914

-

(14,091)
547,792
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(หน่วย : พันบาท)
อาคารและ
ส่วนปรับปรุงอาคาร

ที่ดิน

ส่วนปรับปรุง
พื้นที่เช่า

งบการเงินรวม
เครื่องมือและ
อุปกรณ์

อุปกรณ์และ
เครื่องมือแพทย์

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สานักงาน

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

ยานพาหนะ

รวม

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนทีจ่ าหน่าย
ค่าเสื่อมราคารับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนทีต่ ัดจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

9,709
(8,618)
76,977

4,984
(33,369)
11,963

47,299
(5,808)
199,500

4,373
(43,638)
156,974

3,115
(751)
74,760

1,103
(5,815)
2,436
2,638

-

70,583
(64,630)
2,436
(33,369)
522,812

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึน้
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึน้
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

54,284
13,340
(4,210)
63,414
(13,340)
50,074

35,338
5,861
(3,902)
37,297
(30,470)
6,827

-

4,202
4,202

-

-

-

89,622
19,201
(8,112)
100,711
4,202
(43,810)
61,103

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

166,000

47,500

998

90,673

11,284

7,187

16,913

11

340,566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

166,000

38,721

4

76,778

3,022

4,840

92

11

289,468
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ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2562
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

63,062
19,181
82,243

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2563
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

56,977
13,606
70,583
(หน่วย : พันบาท)

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 16
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 – หลังปรับปรุง
ซื้อเพิ่ม
รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เครื่องตกแต่งและเครือ่ งใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์
สานักงาน

อาคารและ
ส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์และเครือ่ งมือแพทย์

201
201

212,557
39,683
(3,558)
248,682

4,527
588
(193)
4,922

3,801
889
4,690

23,436
23,436

244,321
41,361
(3,751)
281,931

201
201

248,682
14,992
19,721
(7,117)
276,278

4,922
119
(38)
5,003

4,690
321
(56)
4,955

(20,707)
2,729
4,000
(4,000)
2,729

(20,707)
261,224
15,432
19,721
4,000
(11,211)
289,166

7

113,879
45,900

1,913
945

2,243
773

11,423
3,375

129,458
51,000
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ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนทีจ่ าหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 16
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 – หลังปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคารับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนทีจ่ าหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

แบบ 56–1 One Report
7

(2,623)
157,156

(145)
2,713

3,016

14,798

(2,768)
177,690

7
10
17

157,156
47,299
(5,808)
198,647

2,713
917
(32)
3,598

3,016
639
(52)
3,603

(12,418)
2,380
410
2,436
(2,587)
2,639

(12,418)
165,272
49,275
2,436
(8,479)
208,504
(หน่วย : พันบาท)

อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร

อุปกรณ์และเครือ่ งมือแพทย์

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เครื่องตกแต่งและเครือ่ งใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

194

91,526

2,209

1,674

8,638

104,241

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

184

77,631

1,405

1,352

90

80,662

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2562
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

45,900
5,100
51,000

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2563
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

47,299
1,976
49,275

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 กลุ ่ ม บริ ษ ั ท และบริ ษ ั ท มี อ ุ ป กรณ์ ส ่ ว นหนึ ่ ง ที ่ ค ิ ด ค่ า เสื ่ อ มราคาเต็ ม มู ล ค่ า และยั ง ใช้ งานอยู่ โดยมี ร าคาทุ น ประมาณ 323.00 ล้ า นบาท และ 82.15 ล้ า นบาท
ตามลาดับ (2562 : 280.55 ล้านบาท และ 5.28 ล้านบาท ตามลาดับ)
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19. สัญญำเช่ำ
19.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้
(หน่วย : พันบาท)

ที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลง
สัญญาเช่า
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลง
สัญญาเช่า
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
อุปกรณ์
สานักงาน ยานพาหนะ

อาคาร

รวม

2,518
2,333

63,527
1,599

6,620
-

29,409
-

102,074
3,932

-

-

-

(4,000)

(4,000)

(131)
4,720

(4,952)
60,174

6,620

(24,488)
921

(5,083)
(24,488)
72,435

-

8,831

827

14,091
1,836

14,091
11,494

-

-

-

(2,436)

(2,436)

-

(159)

-

-

(159)

-

8,672

827

(12,854)
637

(12,854)
10,136

4,720

51,502

5,793

284

62,299

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

11,494
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
อุปกรณ์
อาคาร
สานักงาน ยานพาหนะ

ที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลง
สัญญาเช่า
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลง
สัญญาเช่า
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รวม

2,518
2,333

52,359
1,599

6,620
-

20,707
-

82,204
3,932

-

-

-

(4,000)

(4,000)

(131)
4,720

(4,048)
49,910

6,620

(16,707)
-

(4,179)
(16,707)
61,250

-

7,540

827

12,418
1,725

12,418
10,092

-

-

-

(2,436)

(2,436)

-

(159)

-

-

(159)

-

7,381

827

(11,707)
-

(11,707)
8,208

4,720

42,529

5,793

-

53,042

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

10,092
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19.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
(2562 : หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน)
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี

12,040
48,795
14,589
75,424
(11,551)
63,873
(8,784)
55,089

หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

10,662
4,962
15,624
(535)
15,089
(10,198)
4,891

10,352
42,768
11,558
64,678
(10,208)
54,470
(7,438)
47,032

8,478
8,478
(390)
8,088
(8,088)
-

รายการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามนโยบายการบัญชีเดิม
รายการปรับปรุงตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 – หลังปรับปรุง
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย
ปรับปรุงจากการประเมินใหม่/เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
ตัดจาหน่าย
ชาระค่าเช่าระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การชาระค่าเช่าที่ไม่ได้รับรู้เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท

15,089

8,088

72,665
87,754
2,697
(275)
(14,713)
(11,590)
63,873

61,497
69,585
2,320
793
(8,088)
(10,140)
54,470
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กลุ่มบริษัทเลือกไม่รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 12
เดือน) หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่า การจ่ายชาระภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายแบบเส้นตรง
นอกจากนี้ค่าเช่าผันแปรบางรายการไม่ได้รับอนุญาตให้รับรู้เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าและจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าดังกล่าวที่ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า มีดังนี้

งบการเงินรวม
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่า
รวม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท
156
156

818
900
1,718

19.3 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
หัก ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

6,641
6,641
(296)
6,345
(6,345)
-

9,512
3,262
12,774
(950)
11,824
(8,638)
3,186

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

6,641
6,641
(296)
6,345
(6,345)
-

9,512
3,262
12,774
(950)
11,824
(8,638)
3,186

บริษัทได้ทาสัญญาให้เช่าเครื่องมือแพทย์กับลูกค้า มีระยะเวลา 2 - 4 ปี
20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย : พันบาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

เครื่องหมาย
การค้า
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งบการเงินรวมของบริษทั
สิทธิการขยาย
ความสัมพันธ์
กิจการใน
กับลูกค้า
ต่างประเทศ

สินทรัพย์ทาง
ปัญญา

รวม

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
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รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

94,759
2,959
97,718
12,000
109,718

1,506,461
1,506,461
1,506,461

12,185
12,185
12,185

523,704
523,704
523,704

4,230
4,230
4,230

2,141,339
2,959
2,144,298
12,000
2,156,298

ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

50,639
12,879
63,518
10,386
73,904

-

12,185
12,185
12,185

-

-

62,824
12,879
75,703
10,386
86,089

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

9,227
2,959
12,186
259
12,445

341,780
455,561
797,341
709,120
1,506,461

-

523,704
523,704
523,704

4,230
4,230

874,711
458,520
1,333,231
713,609
2,046,840

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
31 ธันวาคม 2562

22,014

709,120

-

-

4,230

735,364

31 ธันวาคม 2563

23,369

-

-

-

-

23,369

ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี 2562
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

924
11,955
12,879

ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี 2563
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

7,544
2,842
10,386

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งที่ตัดจาหน่ายเต็มมูลค่าและยังใช้งานอยู่
โดยมีราคาทุนประมาณ 51.00 ล้านบาท และ 31.60 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีแผนที่จะซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามมูลค่ายุติธรรม 305.00 ล้านบาท บริษัทตกลงวางเงิน
มัดจาจานวน 52.50 ล้านบาท และชาระราคาส่วนที่เหลือด้วยหุ้นบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) มูลค่า 252.50 ล้าน
บาท (ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุนร้อยละ 56) ซึ่งบริษัทใช้มูลค่าหุ้นดังกล่าวเป็นมูลค่าอ้างอิงสาหรับการคานวณมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ (เครื่องหมายการค้า) (เงินลงทุนทั้งหมดร้อยละ 100
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
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ของบริษัทดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) คิดเป็นเงินจานวน 450.89 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม แผนการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างดังกล่าวถูกยกเลิกในไตรมาส 1 ของปี 2563 บริษัทไม่สามารถประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้อย่างน่าเชื่อถือ จึง
พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้าเต็มจานวนในงบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ทางปัญญาทั้งจานวน เนื่องจากผู้บริหารพิจารณาว่ามูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รำคำทุน
1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2563

62,009
62,009
12,000
74,009

ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
1 มกราคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
31 ธันวาคม 2563

29,947
11,796
41,743
9,309
51,052

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

20,266
22,957

ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

11,796

ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี 2563
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

6,624
2,685
9,309
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งที่ตัดจาหน่ายเต็มมูลค่าและยังใช้งานอยู่ โดย
มีราคาทุนประมาณ 31.76 ล้านบาท และ 13.46 ล้านบาท ตามลาดับ
21. เงินประกันสัญญำเช่ำ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินประกันสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อเงินประกันสัญญาเช่า
สุทธิ

16,567
(6,461)
10,106

31,379
(6,461)
24,918

22. เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท
ตั๋วแลกเงิน
รวม

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละต่อปี

งบการเงินรวม
2563
2562

7.12
6.12
2.00 - 4.00
5.00 - 15.00

4,654
10,000
386,719
114,904
516,277

1,492
10,000
500,681
308,853
821,026

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
3,193
327,717
330,910

413,103
413,103

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
บวก กู้เพิ่ม
หัก จัดประเภทเป็นเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก จ่ายชาระ
อัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

821,026
168,658
(199,011)
(275,618)
1,222
516,277
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
413,103
54,740
(136,929)
(4)
330,910
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ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งผิดนัดชาระหนี้ตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่ง
หนึ่งจานวน 355.0 ล้านบาท จึงถูกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดังกล่าวฟ้องร้องให้ชาระหนี้ นอกจากนี้ บริษัทถูกฟ้องใน
ฐานะผู้ค้าประกันตั๋วแลกเงินที่ผิดนัดชาระจานวน 255.0 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษัทย่อยชาระหนี้จานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย บริษัทย่อยจึงปรับปรุงอัตรา
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นดอกเบี้ยตามค าพิพากษาร้อยละ 5.0 ถึง ร้อยละ 15.0 ซึ่งผลต่างบันทึกเป็นรายได้อื่นในงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ศาลได้อายัดบัญชีเงินฝากธนาคารและลูกหนี้การค้าของบริษัทไว้กับกรมบังคับ
คดี โดยจานวนเงินบางส่วนถูกนาส่งให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแล้ว
หนี้สินในส่วนของบริษัทย่อย
ส าหรับหนี้สินในส่วนของบริษัทย่อยจ านวน 100 ล้านบาทนั้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กรมบังคับคดีได้บังคับขาย
ทอดตลาดหุ้นของบริษัทวุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จากัด (“วุฒิศักดิ์”) จานวน 122,715 หุ้น ผ่านการประมูล เพื่อชาระหนี้
ตามค าพิพากษาของศาล ในราคา 1.23 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หุ้นดังกล่าวยังคงติดภาระผูกพันเพื่ อเป็นหลักประกันไว้กับ
ธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งได้เรียกร้องสิทธิในการรับเงินจากการขายหุ้นดังกล่าว เงินจากการขายหุ้นจานวน 1.23 ล้านบาท จึงยังคงอยู่
ภายใต้การดูแลของกรมบังคับคดี (แสดงอยู่ภายใต้เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม)
สาหรับหนี้ของบริษัทย่อยกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดังกล่าว จานวน 100 ล้านบาท บริษัทย่อยแพ้คดีและถูกบังคับเรียก
ให้ชาระหนี้ส่วนที่เหลือดังกล่าว
หนี้สินในส่วนของบริษัท (หนี้สินจากภาระค้าประกัน)
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัททาบันทึกข้อตกลงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ที่บริษัทมีภาระ
ผูกพันจากการค้าประกัน เป็นเงินต้นและดอกเบี้ยจานวน 199 ล้านบาท โดยมีการผ่อนจ่ายชาระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา
25 งวด งวดที่ 1 - 9 จ่ายชาระงวดละ 6.7 ล้านบาท งวดที่ 10 - 24 จ่ายงวดละ 10 ล้านบาท และชาระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้
ส่วนที่เหลือทั้งจานวนงวดสุดท้าย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 (โดยมีส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปีหักค่าธรรมเนียม
ทางการเงิน เป็นจานวน 126.93 ล้านบาท)
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการทาบันทึกข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น ศาลยังคงอายัดลูกหนี้การค้าของบริษัทจานวน 13.23 ล้าน
บาท ไว้กับกรมบังคับคดี จานวนดังกล่าวถูกบันทึกไว้เป็นเงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้ (หมายเหตุ 12)
บริษัทจัดประเภทหนี้สินจากภาระค้าประกันดังกล่าวรวมเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ในงบการเงินรวม (หมาย
เหตุ 24)
23. เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลและบริษัทอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยทางอ้อมมีเงินกู้ยืมระยะสั้นกับบุคคลและบริษัทอื่นจานวน 15.69 ล้าน
บาท และ 16.17 ล้านบาท ตามล าดับ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 - 12.00 ต่อปี มีก าหนดชาระเมื่อทวงถาม และไม่มี
หลักประกัน
24. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ยืมที่มีหลักประกันซึ่งบริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่งและหนี้สินจากภาระค้า
ประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยที่บริษัทต้องจ่ายคืนตามรายละเอียดในหมายเหตุข้อ 22 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
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31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
ค่าธรรมเนียม
ทางการเงิน
รอตัดบัญชี

เงินกู้
เงินกู้ยืมระยะยาว
วงเงิน 1,400 ล้านบาท
วงเงิน 494 ล้านบาท
หนี้สินจากภาระค้าประกันเงินกู้ยืม
ของบริษัทย่อย
วงเงิน 105 ล้านบาท
วงเงิน 150 ล้านบาท
รวม
หัก ส่วนทีถ่ ึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ

สุทธิ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ค่าธรรมเนียม
ทางการเงิน
เงินกู้
รอตัดบัญชี
สุทธิ

215,891
4,824

(518)
-

215,373
4,824

215,891
4,824

(518)
-

215,373
4,824

70,933
94,728
386,376

(518)

70,933
94,728
385,858

220,715

(518)

220,197

(360,859)
25,517

518
-

(360,341)
25,517

(220,715)
-

518
-

(220,197)
-

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
ค่าธรรมเนียม
ทางการเงิน
รอตัดบัญชี

เงินกู้
เงินกู้ยืมระยะยาว
วงเงิน 1,400 ล้านบาท
วงเงิน 290 ล้านบาท
วงเงิน 494 ล้านบาท
รวม
หัก ส่วนทีถ่ ึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี
1. วงเงินกู้ 1,400
ล้านบาท

MLR ลบ
ร้อยละ 1

สุทธิ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ค่าธรรมเนียม
ทางการเงิน
เงินกู้
รอตัดบัญชี
สุทธิ

290,411
25,751
96,615
412,777

(2,311)
(14)
(456)
(2,781)

288,100
25,737
96,159
409,996

290,411
25,751
96,615
412,777

(2,311)
(14)
(456)
(2,781)

288,100
25,737
96,159
409,996

(412,777)
-

2,781
-

(409,996)
-

(412,777)
-

2,781
-

(409,996)
-

เงื่อนไขการชาระคืนเงินต้น

หลักประกันเพื่อค้าประกัน

ณ วั น ที ่ 31 มี น าคม 2560 บริ ษ ั ท ท าสั ญ ญาขยาย
ระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้เป็นรายเดือนๆละ 5.2
ล้ า นบาทจนถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2563 และเดื อนละ

- ค ้าประกันร่วมโดยบริษัท เค แอนด์ ดับบลิว (ประเทศไทย)
จากัด
- หุ้นของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

207

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี

แบบ 56–1 One Report

เงื่อนไขการชาระคืนเงินต้น

หลักประกันเพื่อค้าประกัน

17.32 ล้านบาทจนถึงเดือนตุลาคม 2564 และชาระ
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้งจานวนในเดือน
พฤศจิกายน 2564
(เดิม - จ่ายชาระคืนเงินกู้ 400 ล้านบาทภายในวันที่
30 ธันวาคม 2558 เงินกู้ยืมส่วนที่เหลือผ่อนชาระคืน
เป็นรายไตรมาสๆละ 52.63kล้านบาท เริ่มชาระงวด
แรกในเดื อ นมี น าคม 2558 จนถึ ง เดื อ นกั น ยายน
2562)

- ค้าประกันโดยกรรมการสองท่าน

2. วงเงินกู้ 290
ล้านบาท

MLR ลบ
ร้อยละ 0.6

ผ่อนชาระคืนเป็นเดือนๆละ 4.49 ล้านบาท เริ่มชาระ
งวดแรกในเดือนเมษายน 2560 จนถึงเดือนมิถุนายน
2563 ซึ่งงวดสุดท้ายชาระเงินต้นและดอกเบี้ยที่เหลือ
ทั้งจานวน

- จดจานองที่ดินและอาคารของบริษัท
- หุ้นของบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด และ หุ้น
ของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) ถือโดยกรรมการ
ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- ค้าประกันโดยกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน

3. วงเงินกู้ 494
ล้านบาท

MLR ลบ
ร้อยละ 0.6

ผ่อนชาระคืนเป็นเดือนๆละ 7.64 ล้านบาท เริ่มชาระ
งวดแรกในเดื อ นเมษายน 2560 จนถึ ง เดื อ น
กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ซึ ่ ง งวดสุ ด ท้ า ยช าระเงิ นต้ นและ
ดอกเบี้ยที่เหลือทั้งจานวน

- จดจานองที่ดินและอาคารของบริษัท
- หุ้นของบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด และ หุ้น
ของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) ถือโดยกรรมการ
ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- ค้าประกันโดยกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
บวก จัดประเภทจากเงินกู้ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
หัก จ่ายชาระ
ตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

409,996
199,011
(225,411)
2,262
385,858

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท
409,996
(192,061)
2,262
220,197

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชีเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท ค่าธรรมเนียม
ทางการเงินรอตัดบัญชีตัดจาหน่ายคานวณโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดารงอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ เป็นต้น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่สามารถดารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารได้ ซึ่งไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงิน
25. รำยได้รอกำรรับรู้ที่มีภำระที่ต้องปฏิบัติและรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ

งบการเงินรวม
2563
2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี
หัก รับรู้เป็นรายได้ระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

41,487
35,487
(35,628)
41,346

24,434
170,242
(153,189)
41,487

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
19,699
31,732
(32,392)
19,039

5,001
46,406
(31,708)
19,699

26. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2563
2562
เจ้าหนี้อื่น
ภาษีขายที่ไม่ได้ชาระตามกาหนด
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันรายได้
แฟรนไชส์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
ค่าตอบแทนค้างจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทีไ่ ม่ได้ชาระตามกาหนด
อื่นๆ
รวม
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

36,577
57,797

64,185
50,992

29,370
-

15,815
-

49,077
80,382
20,730
14,773
15,538
6,037
17,035
297,946

32,077
27,227
8,413
14,773
14,018
5,423
25,901
243,009

11,182

1,466
12,794
13,889
5,931
49,895

12,794
15,538
9,211
78,095
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27. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ
-

17,915
(2,032)
15,883

19,035
19,035

17,063
(1,748)
15,315

รายการเคลื่อนไหวภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562

-

10,992
10,992

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจ่าย
การปรับมูลค่า – ผลขาดทุน ตามหลัก
คณิตศาสตร์
ประกันภัย
กลับรายการผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์จา่ ยระหว่างปี
รวม
หัก ส่วนที่ชาระภายในหนึ่งปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

19,035
3,893
519

16,968
967
5,005
501

10,992
2,967
434

11,542
562
2,773
334

5,934
(5,283)
(6,183)
17,915
(2,032)
15,883

(4,406)
19,035
19,035

4,629
(1,959)
17,063
(1,748)
15,315

(4,219)
10,992
10,992

ไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุนทั้งหมด

17,915

19,035

17,063

10,992

ข้อสมมติฐานหลักที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด (ต่อปี)

2563
(ร้อยละ)

2562
(ร้อยละ)

1.49 - 1.60

2.30 - 3.51
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งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1.60

3.13

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
อัตราการเพิ่มขึน้ ของเงินเดือน (ต่อปี)
อัตรามรณะ

แบบ 56–1 One Report
3.08 - 4.66
100 ของตารางมรณะ
ไทยปี 2560

2.79 - 5.83
100 ของตารางมรณะ
ไทยปี 2560

4.66
100 ของตารางมรณะ
ไทยปี 2560

5.83
100 ของตารางมรณะ
ไทยปี 2560

มูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ถูกวัดโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการระยะเวลา
เฉลี่ยถ่วงน้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ 5 – 24 ปี
-

ถัว

ค่าใช้จ่ายในโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานมีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนการบริการปีปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน

3,893
519
4,412

967
5,005
501
6,473

2,967
434
3,401

562
2,773
334
3,669

ต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน และดอกเบี้ยจ่ายสุทธิจะรวมอยู่ใน
ต้นทุนทางการเงิน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประกาศพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน ฉบับที่ 7
พ.ศ.
2562 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งให้สิทธิแก่ลูกจ้างที่ทางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 และส่งผลให้ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานรวมถึงต้นทุนบริการในอดีตในกาไรขาดทุนเพิ่มขึ้นจานวน 1.0 ล้านบาท
ในงบการเงินรวม
และ 0.6 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท
-

ผลประโยชน์ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานมีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
จากการเปลี่ยนแปลงของ
- การปรับปรุงประสบการณ์
ปร - สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
ผล - สมมติฐานทางการเงิน
รวมรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

3,197
1,986
751
5,934
211

-

1,950
1,994
685
4,629

-

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

รายการทั้งหมดข้างต้นจะถูกรวมอยู่ในรายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในงบกาไรหรือขาดทุนใน ภายหลัง
-

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กาหนดไว้เป็นจานวนเงินดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ร้อยละ 0.5-1 ร้อยละ 0.5-1

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ร้อยละ 0.5
ร้อยละ 0.5

อัตรำคิดลด
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(901)

981

(872)

951

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

868

(804)

841

(779)

อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(977)

1,061

(943)

1,026

งบการเงินรวม
2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ร้อยละ 0.5-1 ร้อยละ 0.5-1

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ร้อยละ 0.5
ร้อยละ 0.5

อัตรำคิดลด
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(1,043)

1,178

(524)

569

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

1,227

(1,097)

564

(524)

อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(1,219)

943

(638)

694
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายก่อนคิดลด มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม
ภายใน 1 ปี
ระหว่าง 2 - 5 ปี
ระหว่าง 6 - 10 ปี
ระหว่าง 11 - 15 ปี
รวม

2,032
9,881
9,142
15,573
36,628

1,748
9,453
8,799
14,970
34,970

28. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้
28.1 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้รับรู้สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2563
2562
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษี
อัตราภาษี (ร้อยละ)
ภาษีคานวณจากอัตราภาษี
ผลกระทบ :
รายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีและค่าใช้จ่าย
ที่หักเพิ่มได้

41,036
(144,658)
(103,622)

43,022
(92,852)
(49,830)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
37,622
(5,084)
32,538

37,719
(1,490)
36,229

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

(737,143)
20
(147,428)

(640,412)
20
(128,082)

(200,517)
20
(40,103)

(321,928)
20
(64,385)

24,234

38,334

9,592
2,140

13,453
661

(3,189)

(10,246)

(3,183)

(3,846)
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ไม่รับรู้
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
ปรับปรุงภาษีเงินได้งวดบัญชีก่อน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

แบบ 56–1 One Report

22,797
(103,586)
(36)
(103,622)

50,065
(49,929)
99
(49,830)

64,128
32,574
(36)
32,538

90,346
36,229
-

36,229

28.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
2563
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

15,450
(16,560)

12,276
(159,230)

16,169
-

10,159
-

(1,110)

(149,954)

16,169

10,159

การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

1 มกราคม
2563
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำก :
ค่าเผื่อผลขาดทุนการด้อยค่าของลูกหนีก้ ารค้า
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้รับล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำก :
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ผลแตกต่างชั่วคราวจากการรวมธุรกิจ

214

งบการเงินรวม
บันทึกใน
ส่วนของ
งบกาไรขาดทุน
ผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม
2563

85
5,499
383
190
2,823
2,848
365
83
12,276

493
1,740
(383)
329
(131)
(427)
(42)
287
121
1,987

1,187
1,187

578
7,239
329
59
3,583
2,806
652
204
15,450

16,560
142,670

(142,670)

-

16,560
-

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report
159,230

(142,670)

-

16,560
(หน่วย : พันบาท)

1 มกราคม
2562
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำก :
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้รับล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำก :
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ผลแตกต่างชั่วคราวจากการรวมธุรกิจ

งบการเงินรวม
บันทึกใน
ส่วนของ
งบกาไรขาดทุน
ผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม
2562

605
3,903
410
578
2,841
171
8,508

(520)
1,596
(27)
(388)
(18)
125
365
(88)
1,045

2,723
2,723

85
5,499
383
190
2,823
2,848
365
83
12,276

808
16,560
233,670
251,038

(808)
(91,000)
(91,808)

-

16,560
142,670
159,230
(หน่วย : พันบาท)

1 มกราคม
2563
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำก :
ค่าเผื่อผลขาดทุนการด้อยค่าสาหรับลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้รับล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

49
4,041
384
191
2,198
2,848
365
83
10,159

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
บันทึกใน
ส่วนของ
งบกาไรขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
(49)
(168)
(97)
(132)
4,876
288
(42)
287
121
5,084

926
926

31 ธันวาคม
2563
3,873
287
59
4,876
3,412
2,806
652
204
16,169
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report
(หน่วย : พันบาท)

1 มกราคม
2563
1 มกราคม
2562
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำก :
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้รับล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
บันทึกใน
ส่วนของ
งบกาไรขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
บันทึกใน
ส่วนของ
งบกาไรขาดทุน
ผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม
2563
31 ธันวาคม
2562

575
2,710
410
578
2,310
171
6,754

(526)
1,331
(26)
(387)
(112)
125
365
(88)
682

2,723
2,723

49
4,041
384
191
2,198
2,848
365
83
10,159

808

(808)

-

-

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำก :
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม
2563
ภำษีเงินได้ที่รบั รู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สุทธิ

2562

2563

2562

1,187

-

926

-

1,187

-

926

-

กลุ่มบริษัทไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้จานวน 1,710.28 ล้านบาท (2562 : 2,404.55 ล้านบาท) ที่เกิดจากรายการ
ขาดทุนจานวน 3,519.97 ล้านบาท (2562 : 3,417.42 ล้านบาท) จากบริษัทย่อยที่สามารถยกไปเพื่อหักกลบกับกาไร
ทางภาษีในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่คาดว่าบริษัทย่อยดังกล่าวจะมีกาไรทางภาษีเพียงพอ เพื่อใช้ประโยชน์
จากรายการขาดทุนทางภาษียกมาดังกล่าวในอนาคตอันใกล้
29. ทุนเรือนหุ้น
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจาก 2,577,488,835 บาท เป็น 3,181,554,810 บาท โดยออกหุ้นสามัญจานวน 8,054,212,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
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หุ้นละ 0.075 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสั ดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ
อยู่ (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.050 บาท มูลค่ารวม 402,710,650 บาท
ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้รับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจานวน 30 ราย รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจานวน 0.18 ล้านบาท คิดเป็นจานวนหุ้นสามัญรวม 3.69 ล้านหุ้น (แสดงเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงิน) ซึ่งในระหว่างปี 2563 บริษัทได้มีการคืนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นดังกล่าวเป็นจานวนเงิน 0.06 ล้านบาท คิดเป็นจานวน
หุ้นสามัญ 1.22 ล้านหุ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการขยายระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็น
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2563
ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้รับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 14 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จานวน 0.04 ล้านบาท คิดเป็นจานวนหุ้นสามัญรวม 0.70 ล้านหุ้น
รายการเคลื่อนไหวของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้วสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
ทุนจดทะเบียน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2563

ทุนชาระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จานวนหุ้น (พันหุ้น)
34,366,518
8,054,213

มูลค่าหุ้นละ (บาท)
0.075
0.075

42,420,731
จานวนหุ้น
(พันหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ
(บาท)

32,216,852
3,177
32,220,029

0.075
0.075
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พันบาท
2,577,489
604,066
3,181,555

พันบาท
2,416,264
238
2,416,502

ส่วนเกิน (ต่า)
มูลค่าหุ้น (พันบาท)
(299,078)
(77)
(299,155)
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30. ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีใบสาคัญแสดงสิทธิคงเหลือดังนี้
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)
2563
2562
EFORL-W3
EFORL-W4

-

1,377,156,827
772,508,987

ในระหว่ างปี 2563 มี ผ ู ้ ถ ื อใบส าคั ญแสดงสิ ทธิ EFORL-W3 และ EFORL-W4 จ านวน 2,228 หน่ วย และ 1,031 หน่ วย
ตามลาดับ ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวหมดอายุในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมีใบสาคัญ
แสดงสิทธิ EFORL-W3 และ EFORL-W4 คงเหลือ 1,377,154,599 หน่วย และ 772,507,956 หน่วย ตามลาดับ ที่ไม่มีการใช้
สิทธิ
31. สำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสารอง (“สารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองดังกล่าวมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
32. กำไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักที่ออกจาหน่ายและชาระ
แล้วในระหว่างปี
เนื่องจากราคาหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยในระหว่างงวดต่ากว่าราคาใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
จึงไม่ได้คานวณการปรับลดในกาไรต่อหุ้นที่อาจเกิดจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

บริษัท

33. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตาม
ระเบียบกองทุนบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้เท่ากับส่วนที่พนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทได้
แต่งตั้ง กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ เป็นผู้จัดการกองทุน
บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจานวนเงิน 1.85 ล้านบาท และ 2.02
ล้านบาท ตามลาดับ
34. รำยได้อื่น
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปันผล
กาไรจากการขายทรัพย์สิน
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
กลับรายการประมาณการรื้อถอนฟาร์ม
อื่น ๆ
รวม

680
5,153
2,285
5,335
13,453

8,261
-

2,280
62,063
72,604

675
17,000
2,601
1,523
21,799

19,694
15,000
-

2,280
15,184
52,158

35. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
ซื้อสินค้า
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่า
ค่านายหน้า
ค่าเดินทาง
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสาเร็จรูปและ
งานระหว่างทา

841,061
222,551
92,463
2,376
64,585
42,136

1,105,713
355,337
95,122
58,973
104,441
48,125

730,685
181,842
72,712
486
58,761
38,572

876,717
203,258
62,796
10,507
64,303
40,714

(183,303)

(32,911)

(115,616)

(44,657)

36. ส่วนงำนดำเนินงำน
กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ส่วนงานธุรกิจตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ (2) ธุรกิจบริการความงาม และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย บริษัทประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และกาไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน และประเมินก าไรหรือขาดทุนจากการ
ดาเนินงานของทั้งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานในงบการเงิน ข้อมูลรายได้และ
กาไรขั้นต้นตามส่วนงานของกลุ่มบริษัทสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้
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ตัวแทนจาหน่ายเครือ่ งมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
2563
2562
รายได้จากการขายและบริการจาก
ลูกค้าภายนอก
รายได้จากการขายและบริการ
ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ประเภทของการรับรูร้ ายได้:
ณ ช่วงเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงระยะเวลา
กาไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้นตามส่วนงาน

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริการด้าน
ตัดรายการ
ความงาม
ระหว่างกัน
2563
2562
2563
2562

รวม
2563

2562

1,632,876

1,736,795

34,033

184,682

-

- 1,666,909 1,921,477

5,214
1,638,090

19,413
1,756,208

5,009
39,042

10,435
195,117

(10,223)
(10,223)

(29,848)
(29,848) 1,666,909 1,921,477

1,591,185
46,905

1,699,705
56,503

18,490
20,552

71,359
123,758

(10,223)
-

(29,848) 1,599,452 1,741,216
- 67,457 180,261

591,518

624,387

(52,916)

(43,307)

(480)

(966) 538,122

580,114

รายได้ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

(193,416)

(297,930)

(844,664) (916,656)

300,937

680
8,261
(72,815) (83,372)
(92,463) (95,122)
574,174 (737,143) (640,412)

สินทรัพย์รวม

1,448,810

1,648,863

226,904 1,145,361

(132,327)

(350,539) 1,543,387 2,443,685

หนี้สินรวม

1,674,044

1,528,793 1,922,242 2,234,849 (1,311,263) (1,215,384) 2,285,023 2,548,258

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน งบ
การเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ลูกค้ารายใหญ่
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีรายได้จากการจาหน่ายเครือ่ งมือและอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์
จากลูกค้ารายใหญ่ จานวน 1,028 ล้านบาท และ 1,048 ล้านบาท ตามลาดับ
การปันส่วนราคาให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา (ที่ยังไม่เสร็จสิ้นหรือเสร็จสิ้นแล้วบางส่วน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2563
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ภายใน 1 ปี
23,682
27,478
2 ปี ขึ้นไป
12,656
8,550
รวม
36,338
36,028
ภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวคาดว่าจะรับรู้เกินกว่า 1 ปี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการบารุงรักษาเครื่องมือแพทย์และ
บริการด้านความงามที่จะเสร็จสิ้นภายใน 3 ปี
37. เครื่องมือทำงกำรเงิน
37.1 การจัดประเภท
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จัดการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท และจัด
ประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้ทั่วไป
เงินให้กู้ยืม - บริษัทอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้
เงินประกันสัญญาเช่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

ราคาทุน
ตัดจาหน่าย - สุทธิ

148
148

15,444
497,372
393
91,340
100,000
6,345
8,704
9,265
10,106
1,810
740,779
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป

ราคาทุน
ตัดจาหน่าย - สุทธิ
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทั่วไป
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย
- บุคคลและบริษัทอื่นๆ
- บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

ราคาทุน
ตัดจาหน่าย - สุทธิ
-

74,281
4,665
132,927

1,020
1,020

15,691
54,602
63,873
372,627
666
1,765,268

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
ตัดจาหน่าย - สุทธิ
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

-

11,869
469,909
484
44
6,345
17
8,032
1,238
497,938

หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
ตัดจาหน่าย - สุทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป

-
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
ตัดจาหน่าย - สุทธิ

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายบุคคล
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินจากภาระค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

-

79,980
125,880

1,020
1,020

51,809
54,470
152,430
220,197
666
1,349,760

37.2 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัททาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ไม่ใช่เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการค้า อย่างไรก็ตาม สัญญา
อนุพันธ์ดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขการป้องกันความเสี่ยง จึงถูกจัดประเภทเป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และแสดงรายการไว้เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจากจะครบ
กาหนดภายใน 12 เดือนหลังรอบระยะเวลาบัญชี
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

1,020

414

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ดังนี้
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
จานวนเงินตราต่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ดอลลาร์สหรัฐ
สวิตเซอร์แลนด์

2,302,051
99,581
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37.3 การวัดมูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดและเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม มี
ดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลระดับ 1

งบการเงินรวม
2563
ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนระยะสั้น – กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้

-

148

-

148

หนี้สินทำงกำรเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

1,020

-

1,020

(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลระดับ 1

งบการเงินรวม
2562
ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนระยะสั้น – กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้

-

148

-

148

หนี้สินทำงกำรเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

414

-

414
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(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลระดับ 1
หนี้สินทำงกำรเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3

-

1,020

-

รวม

1,020
(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลระดับ 1
หนี้สินทำงกำรเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2562
ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3

-

414

-

รวม

414

37.4 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการออก หรือถือ
เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกาไรหรือการค้า
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของกิจการและเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวของลูกหนี้ที่เป็นสาระสาคัญ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีลูกค้าเป็นจานวนมากและกลุ่ม
บริษัทมีนโยบายที่ดีในการควบคุมการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม หากมีลูกหนี้ที่กลุ่มบริษัทคาดว่าอาจจะมี
ปัญหาด้านการชาระเงินแล้ว ผู้บริหารของกิจการมีนโยบายที่จะบั นทึกค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้
เพียงพอกับโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียดังกล่าว
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทมีรายการบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งทาให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ป้องกั นความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วนแล้ว ตามที่เปิดเผยใน
หมายเหตุ 37.2 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเชื่อว่าความเสี่ ยงจากอั ตราแลกเปลี่ย นเงิ นตราต่า งประเทศไม่ เ ป็ น
สาระสาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้
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จานวนเงิน
ตราต่างประเทศ
เจ้าหนี้การค้า
ดอลลาร์สหรัฐ
สวิตเซอร์แลนด์
ยูโร
ดอลลาร์สิงคโปร์

2,666,761
2,514,560
139,553
40,213

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
อัตราแลกเปลี่ยนที่
บันทึกบัญชี

จานวนเงินเทียบเท่า
เงินบาท

30.21
34.39
37.26
22.95

80,562,850
86,475,718
5,199,745
922,888

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
31 ธันวาคม 2563
จานวนเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนที่ จานวนเงินเทียบเท่า
ตราต่างประเทศ
บันทึกบัญชี
เงินบาท
เจ้าหนี้การค้า
ดอลลาร์สหรัฐ
สวิตเซอร์แลนด์
ยูโร

2,644,701
2,514,560
139,553

30.21
34.39
37.26

79,896,417
86,475,718
5,199,745

ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต
ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว กลุ่มบริษัท
มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกระแสเงินสดที่เกิดจากเงินกู้ยืม โดยความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเกิด
จากความเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านราคา และ
ด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสรุปได้ดังนี้
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2563
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืม - บริษัทอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้
หนี้สิน
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยมื ระยะสัน้
- บุคคลและบริษัทอื่นๆ
- บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินจากภาระค้าประกันเงินกูย้ ืมของ
บริษัทย่อย
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

เงินต้น
อัตรา
ดอกเบี้ย
ไม่มี
คงที่
ดอกเบี้ย

รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
อัตราดอกเบี้ยคงที่

เงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราดอกเบี้ย
อัตราตลาด
คงที่

4,021
-

10,914
100,000
6,345
3

509
22,493

15,444
100,000
6,345
22,496

0.10 - 0.90
-

6.50
3.00 - 5.00
0.25

2,962
-

8,638
6,345
21,263

269
-

11,869
6,345
21,263

0.125 - 0.25
-

3.00 - 5.00
0.25

124,904

391,373

-

516,277

MOR - 1.00

2.00 - 15.00

-

330,910

-

330,910

-

4.00 - 15.00

-

14,100
47,907

-

14,100
47,907

-

6.25 - 12.00
4.50 - 12.00

-

46,000

-

46,000

-

4.50 - 12.00

385,858
-

63,873

-

385,858
63,873

MLR - 1.00
-

3.18 - 5.25

220,197
-

165,661
54,470

-

165,661
220,197
54,470

MLR - 0.60 - 1.00
-

5.00 - 15.00
5.25
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(หน่วย : พันบาท)
2562
งบการเงินรวม
เงินต้น
อัตรา
ดอกเบี้ย
ไม่มี
คงที่
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืม - บริษัทอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้
หนี้สิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
- บุคคลและบริษัทอื่นๆ
- บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
อัตราดอกเบี้ย ปรับ
ขึ้นลงตาม อัตรา
ตลาด
อัตราดอกเบี้ยคงที่

เงินต้น
อัตรา
ดอกเบี้ย
ไม่มี
คงที่
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

รวม

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
อัตราดอกเบี้ยคงที่

5,467
-

27,841
100,000
11,824
15,746

1,080
-

34,388
100,000
11,824
15,746

0.125 - 0.50
-

6.50
3.00 - 5.00
0.50

1,894
368,000
-

21,948
11,824
15,746

269
-

24,111
368,000
11,824
15,746

0.125 - 0.50
MLR – 1.00, 4.50
-

3.00 - 5.00
0.50

512,173

308,853

-

821,026

MOR – 1.00

2.00 - 15.00

-

413,103

-

413,103

-

2.00 - 4.00

-

16,000
35,000

-

16,000
35,000

6.25 – 12.00
6.00 – 12.00

-

42,000

-

42,000

15,090

-

409,996
15,090

5.12 - 10.12

409,996
-

8,088

-

409,996
8,088

MLR –
0.60 - 1.00
-

6.00 – 12.00

409,996
-

MLR –
0.60 - 1.00
-
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38. กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนนั้นเพื่อดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท เพื่อ
สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีสว่ นได้เสียอื่น เพื่อดารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม ในการ
ดารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ หรือขายสินทรัพย์เพื่อลด
ภาระหนี้
39. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพัน ดังต่อไปนี้
39.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการที่จะต้องชาระมีดังนี้

งบการเงินรวม
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

4,884
2,682
7,566

3,855
2,643
6,498

39.2 บริษัททาสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีค่าตอบแทนจานวน 2.15 ล้านบาท
39.3 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสือค ้าประกันในนามของบริษัทและ
บริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจจานวน 147.30 ล้านบาท และ
12.98 ล้านบาท ตามลาดับ
39.4 บริษัททาสัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมซอฟท์แวร์โดยมีมูลค่าสัญญาและภาระผูกพันจานวน 5.37 ล้านบาท
39.5 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งตกลงทาสัญญาตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือแพทย์กับบริษัทในต่างประเทศ 20 แห่ง
และ 9 แห่ง ตามลาดับ โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้รบั อนุญาตให้เป็นตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศ
ไทย สัญญามีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และจะสิ้นสุดเมื่อถูกบอกเลิกโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
39.6 บริ ษ ั ท ย่ อ ยแห่งหนึ ่งมี ภาระผู ก พั นจากการท าสั ญญาถ่ ายทอดเทคโนโลยี กั บมหาวิ ทยาลัย แห่งหนึ่ ง โดยมี
ค่าตอบแทนตามอัตราร้อยละของยอดขายดังนี้
ยอดขาย

อัตราร้อยละ

ปี 2557 ถึง 2561
ร้อยละ 1 ของยอดขาย
ปี 2562 ถึง 2563
ร้อยละ 2 ของยอดขาย
ปี 2564 เป็นต้นไป
ร้อยละ 3 ของยอดขาย
39.7 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อและหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
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สกุลเงิน
วงเงินสินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋วเงินในประเทศ
หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท

วงเงิน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ใช้ไป
คงเหลือ

บาท
บาท

17,000
10,000

(4,654)
(10,000)

บาท

887,000

(386,719)

สกุลเงิน

12,346
-

500,281
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
วงเงิน
ใช้ไป
คงเหลือ

วงเงินสินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชี

บาท

15,000

(3,193)

11,807

หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท

บาท

757,000

(327,717)

429,283

40. กำรปรับกระทบหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
การเปลี่ยนแปลงต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัท มีดังนี้
หน่วย: พันบาท)

1 มกรำคม 2562
รำยกำรที่เกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:
การจ่ายคืน
เงินสดรับ
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:
ค่าธรรมเนียมรอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
อัตราแลกเปลี่ยน
31 ธันวำคม 2562
รายการปรับปรุงตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
รำยกำรที่เกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:
การจ่ายคืน
เงินสดรับ
ตัดจาหน่าย

หนี้สินตามสัญญา
เช่าการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบัน
การเงิน

งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบัน
การเงิน

18,144

830,303

41,000

620,801

1,510,248

(3,859)
-

(46,160)
36,540

(34,400)
28,400

(216,031)
-

(300,450)
64,940

804
15,089

343
821,026

35,000

5,226
409,996

5,226
804
343
1,281,111

72,665

-

-

-

72,665

(11,590)
(14,713)

(275,618)
168,658
-

12,907
-

(209,666)
(15,745)
-

(496,874)
165,820
(14,713)
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รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:
จัดประเภทเป็นเงินกู้
ค่าธรรมเนียมรอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
อัตราแลกเปลี่ยน
31 ธันวำคม 2563

แบบ 56–1 One Report

2,422
63,873

(199,011)
1,222
516,277

47,907

199,011
2,262
385,858

2,262
2,422
1,222
1,013,915

(หน่วย: พันบาท)

1 มกรำคม 2562
รำยกำรที่เกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:
การจ่ายคืน
เงินสดรับ
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:
ค่าธรรมเนียมรอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
อัตราแลกเปลี่ยน
31 ธันวำคม 2562
รายการปรับปรุงตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
รำยกำรที่เกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:
การจ่ายคืน
เงินสดรับ
ตัดจาหน่าย
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:
หนี้สินที่เกิดจากภาระค้าประกัน
ค่าธรรมเนียมรอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
อัตราแลกเปลี่ยน
31 ธันวำคม 2563

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากบุคคลที่
เงินกู้ยืมระยะยาว
เกี่ยวข้องกัน
จากสถาบันการเงิน

หนี้สิน
ตามสัญญาเช่า

เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบัน
การเงิน

9,714

400,706

39,500

615,968

-

1,065,888

(2,332)
-

11,304

(29,500)
32,000

(211,198)
-

-

(243,030)
43,304

706
8,088

1,093
413,103

42,000

5,226
409,996

-

5,226
706
1,093
873,187

61,497

-

-

-

-

61,497

(10,140)
(8,088)

(136,929)
54,740
-

(17,000)
21,000
-

(207,806)
15,745
-

(33,350)
-

(405,225)
91,485
(8,088)

3,113
54,470

(4)
330,910

46,000

2,262
220,197

199,011
165,661

199,011
2,262
(3,113)
(4)
817,238

หนี้สินที่เกิดจาก
ภาระค้าประกัน

รวม

41. คดีฟ้องร้อง
41.1 กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในคดีความที่เกิดขึ้นจากงวดก่อนดังนี้
คดีความเกีย่ วกับการซื้อขายหุ้น
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 บริษัทถูกฟ้องร้องเป็นจาเลยร่วมกับผู้อื่นอีก 5 ราย โดยโจทก์ขอให้ศาลมีคาสั่งให้การ
ซื้อขายหุ้นเป็นโมฆะและขอให้บริษัทชาระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงินจ านวน 275 ล้านบาท และ
ชาระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี ของเงินต้นจานวน 242 ล้านบาท ให้แก่โจทก์ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน
2562 ศาลชั้นต้นมีคาพิพากษาให้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เห็นด้วยกับคาพิพากษาของ
ศาลชั้นต้น จึงดาเนินการยื่นคาร้องคัดค้านต่อศาลอุทธรณ์
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เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ซึ่งบริษัทไม่เห็นด้วยกับคาพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ จึงได้ยื่นคัดค้านคาพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ไม่มีการกระทาใดเป็นการกระทาที่ไม่สุจริตหรือไม่
ถูกต้อง อีกทั้งมีหลักฐานที่ชัดเจนในการต่อสู้คดี ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น จากคดีดังกล่าว
ในงบการเงิน
ในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 บริษัทถูกอายัดเงินฝากธนาคารจ านวน 8.03 ล้านบาท บริษัทอยู่ระหว่า งการ
ด าเนิ น การขอเพิ ก ถอนการบั งคับ คดี ซึ ่ งจ านวนเงิน ดังกล่ า วแสดงอยู่ ภายใต้ เงิ น ฝากธนาคารที ่ มี ข ้ อ จ ากัด
การใช้
คดีความเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิ
ในเดื อนพฤศจิกายน 2561 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งและกรรมการผู้มีอ านาจถูกฟ้องร้องเรียค่าเสียหาย
จานวน 77 ล้านบาท ปัจจุบันศาลสั่งจาหน่ายคดีชั่วคราว
คดีความเกี่ยวกับการผิดสัญญา
1) ระหว่างปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งถูกฟ้องร้องเป็นจาเลยร่วมกับผู้อื่นอีก 12 ราย เพื่อ
เรียกร้องค่าเสียหายให้ชาระเงินค่าบริการโฆษณา โดยให้ชาระหนี้จานวน 5.20 ล้านบาท และ 12.67 ล้าน
บาท ตามลาดับ ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าบริษัทไม่มี
ภาระหนี้และไม่ต้องรับผิดชอบชาระหนี้ในคดีนี้
2) ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทย่อยทางอ้อมและกรรมการถูกฟ้องร้องในคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์
จ านวน 0.90 ล้านบาท เนื่องจากไม่ส่งมอบทรัพย์สินคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ศาลชั้นต้นมีค า
พิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์ยื่นอุทธรณ์ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
3) ในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทย่อยและกรรมการผู้มีอานาจคนหนึ่งถูกฟ้องเป็นจาเลยร่วมกับบุคคลอื่นอีก
8 ราย โดยโจทก์ฟ้องในเรื่องของการผิดสัญญา และเรียกร้องค่าเสียหายจานวน 606 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้
คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้บริหารบริษัทย่อยเชื่อว่าการเรียกร้องไม่
ถูกต้อง
4) ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อยทางอ้อมถูกฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายให้ช าระเงินค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และสิทธิในการใช้งานเป็นเงินจานวน 2.34 ล้านบาท และชาระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี ของต้นเงินจานวน 2.29 ล้านบาท ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาของศาลอุทธรณ์
5) ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งถูกฟ้องร้องโดยเจ้าหนี้จ านวน 60.22 ล้านบาท ต่อมา
บริษัทย่อยทางอ้อมทาสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลจานวน 40 ล้านบาท ซึ่งศาลมีคาพิพากษา
ตามยอม แต่บริษัทย่อยทางอ้อมผิดนัดชาระหนี้ตามสัญญาดังกล่าว ปัจจุบันโจทก์อยู่ระหว่างการบังคับคดี
6) ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยทางอ้อมสองบริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายให้ชาระหนี้เป็นคดีจานวน 5
คดี จานวนเงินรวม 38.41 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย
ทางอ้อมบันทึกหนี้สินดังกล่าวไว้ทั้งหมดแล้ว
คดีความเกี่ยวกับการผิดสัญญาแฟรนไชส์

232

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

1) ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งถูกฟ้องร้องโดยผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ในต่างประเทศสาหรับ
การผิดสัญญาแฟรนไชส์ และค่าความเสียหาย จานวน 591.03 และ 6.93 ล้านบาท ตามลาดับ ขณะนี้คดี
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างขั้นตอนพิจารณาของศาลชั้นต้น บริษัทย่อยทางอ้อมยังไม่ได้บันทึกหนี้สินดังก ล่าว
เนื่องจากเชื่อว่าการเรียกร้องไม่ถูกต้อง
2) ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งถูกฟ้องขอให้ศาลมีคาสั่งเพิกถอนนิติกรรมสัญญาให้
สิทธิ แฟรนไชส์และขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทเอกชนสองแห่ง
ในเดือนธันวาคม 2561 ผู้รับสิทธิแฟรนไชส์รายหนึ่งฟ้องบริษัทย่อยทางอ้ อมในข้อหาผิดสัญญาแฟรนไชส์
และขายสินทรัพย์
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผู้รับสิทธิแฟรนไชส์อีกรายหนึ่งฟ้องในข้อหาผิดสัญญาแฟรนไชส์และขาย
สินทรัพย์ จ านวน 187 ล้านบาท และในเดือนเมษายน 2563 ผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ดังกล่าวฟ้องเรี ย ก
ค่าเสียหาย จานวน 93.88 ล้านบาท
ปัจจุบันศาลสั่งจาหน่ายคดีเป็นการชั่วคราว ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
41.2 กลุ่มบริษัทมีคดีความทีเ่ กิดขึ้นใหม่ในระหว่างปีดังนี้
คดีความเกี่ยวกับการผิดสัญญาซื้อขาย
ในระหว่างปี 2563 บริษัทย่อยทางอ้อม 2 แห่ง ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายให้ชาระหนี้ จานวน 24 คดี จานวนเงินรวม
93.99 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดาเนินการตามกฎหมายและการพิจารณาของศาลชั้นต้น
คดีแรงงาน
ในระหว่างปี 2563 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทอีก 4 แห่ง ถูกฟ้องร้องจากพนักงานในฐานผิด
สัญญาจ้าง จานวน 57 คดี รวมเป็นจานวนเงิน 28.77 ล้านบาท ขณะนี้คดีทั้งหมดอยู่ระหว่างการดาเนินการตาม
กฎหมาย
42. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้
- ลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ั ท จ านวน 765,052,653.075 บาท จากเดิ ม 3,181,554,810.300 บาท เป็ น
2,416,502,157.225 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จาหน่ายจานวน 10,200,702,041 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท
- เพิ ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ั ท จ านวน 581,896,551.750 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นจ านวน
2,416,502,157.225 บาท เป็ น จ านวน 2,998,398,708.975 บาท โดยการออกหุ ้ น สามั ญ จ านวน
7,758,620,690 หุ ้ น มู ล ค่ า ที ่ ต ราไว้ ห ุ ้ น ละ 0.075 บาท เพื ่ อ เสนอขายแก่ บ ุ ค คลในวงจ ากั ด (Private
Placement) จานวน 3 ราย ในราคาหุ้นละ 0.0348 บาท มูลค่ารวม 270,000,000 บาท
43. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี/รายงานประจาปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้อง
แจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
(1)

งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี/รายงานประจาปี ได้แสดง
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2)

บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระสาคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว

(3)

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้ นายปรีชา นันท์นฤมิต เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นายปรีชา นันท์นฤมิต กากับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

1.นายปรีชา นันท์นฤมิต

กรรมการ

...................................

2.นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์

กรรมการ

...................................

ผู้รับมอบอำนำจ
นายปรีชา นันท์นฤมิต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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เอกสำรแนบ 1.
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม
ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี
เลขำนุกำรบริษัท
....
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กำรศึกษำ
-

นำยวิฑูรย์ สิมะโชคดี
กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร
อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ วันที่ 10 ก.ค. 2563
ประธานกรรมการ วันที่ 29 ก.ค. 2563

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- ไม่มี –

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
- ไม่มี -

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสน์ศาสตร์ (การบริหาร
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

กำรอบรม
- Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 4/2009, สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 115/2009, สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- The Role of Chairman Program (RCP) 2010, สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระยะ 5 ปี หลัง
กิจกำรที่เป็นบริษทั จดทะเบียน
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
14 ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน บมจ. สากล เอนเนอยี
2556 – 2562
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจ
- กรรมการอิสระ
และ อุตสาหกรรม
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
30 มี.ค. 2558 – ปัจจุบัน บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
- กรรมการอิสระ
2559 - 12 ก.พ. 2561 บมจ. บลิส- เทล
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
2559 – 2560
บมจ.ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
30 มี.ค. 2558 – 2563 บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
2558 – 2561
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
- กรรมการตรวจสอบ
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

กำรศึกษำ
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเลคทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ (ไทย-เยอรมัน)

กำรอบรม

นำยปรีชำ นันท์นฤมิต
กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร/
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำร
อายุ 62 ปี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

- Directors Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- วิทยาการจัดการสาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) (Advanced Master
of Management Program) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนาบริหารศาสตร์
- Intensive Care Ventilator, Advance Ventilation Hamilton
Medical AG, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- Patient Monitoring System, Telemedicine Nihon Kohden
Corporation, ประเทศญี่ปุ่น

กรรมการ วันที่ 23 ธ.ค. 2556
ประธานกรรมการบริหาร วันที่ 3 เม.ย. 2557
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 7 มี.ค. 2562

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 26 มี.ค. 2564)
1.16

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
- ไม่มี -

ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระยะ 5 ปี หลัง
กิจกำรที่เป็นบริษทั จดทะเบียน
พ.ค. 2561 - มี.ค. 2562 บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธ.ค. 2556 - ก.ค. 2563 บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม
- ประธานกรรมการ

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560 บจก.ไอเฮลธ์ วี-แคร์
- กรรมการ
ธ.ค. 2557 - มี.ค. 2560 บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ก.ย. 2557 - ม.ค. 2560 บมจ.ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง
- กรรมการ
ธ.ค. 2557 - ม.ค. 2560 บจก.วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซี อินเตอร์
- ประธานกรรมการ
ธ.ค. 2557 - ม.ค. 2560 บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์
- ประธานกรรมการ
ธ.ค. 2557 - พ.ค. 2560 บจก.ดับบลิว .เอส. เซอร์รี่ 2014
- ประธานกรรมการ
ธ.ค. 2557 - พ.ค. 2560 บจก. ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์
- ประธานกรรมการ
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

กำรศึกษำ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำรอบรม

นำยจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์
กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร
อายุ 61 ปี

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 103/2013, สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- มาตรฐานในการบริหาร การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2549

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
กรรมการ วันที่ 21 พ.ค. 2561
กรรมการบริหาร วันที่ 21 พ.ค. 2561

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 26 มี.ค. 2564)
3.26

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
- ไม่มี -

ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระยะ 5 ปี หลัง
กิจกำรที่เป็นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560 บจก.ไอเฮลธ์ วี-แคร์
- กรรมการ
ม.ค. 2560 - ก.ค. 2563 บจก.สยามสเนล
- กรรมการ
ม.ค. 2560 - พ.ย. 2561 บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป
- กรรมการ
ม.ค. 2560 - พ.ย. 2561 บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์
- กรรมการ
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน
บจก.วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซีอินเตอร์
- กรรมการ
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน
บจก.ดับบลิว.เอส.เซอร์เจอรี่ 2014
- กรรมการ
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน
บจก.ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์
- กรรมการ
ก.ย. 2557 - พ.ย. 2562 บมจ.ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง
- กรรมการ
ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน
บจก.สเปซเมด
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

กำรศึกษำ
- ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยแห่ง
แคนเทอบอรี่ ไครสท์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์
- ปริญญาโทการพาณิชย์ (เกียรตินยิ ม) มหาวิทยาลัยแห่งแคนเทอบอรี่
ไครสท์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์
- Management Course, American Management Associations

กำรอบรม

นำยจิตเกษม แสงสิงแก้ว
กรรมกำร
อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
กรรมการ วันที่ 7 มี.ค. 2562

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- ไม่มี -

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
- ไม่มี -

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 103/2013, สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP 22/2004), สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย
- Director Certification Program (DCP 62/2005), สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย
- Improving the Quality of Financial Reporting (1/2006), สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 8/2013), สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Role of Nomination and Governance Committee (RNG
3/2012), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Role of Chairman Program (RCP 25/2011), สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย
- Role of Compensation Committee (RCC 11/2010), สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Advance Audit Committee Program (AACP 3/2010), สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระยะ 5 ปี หลัง
กิจกำรที่เป็นบริษทั จดทะเบียน
2561 - 13 พ.ค. 2563 บมจ.บลิส-เทล
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
2561 - 2562
บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
- กรรมการ

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
มิ.ย. 2562 - เม.ย. 2563 บมจ.ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง
- กรรมการ
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

กำรศึกษำ
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรอบรม

นำยรุจพงศ์ ประภำสะโนบล
กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/
อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ วันที่ 29 พ.ค. 2551
ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ 14 ก.พ. 2562
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ 26 ก.พ. 2561
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 27 ก.ค. 2559

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- ไม่มี -

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
- ไม่มี -

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 63/2006, สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) รุน่ 33/2010, สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย
- Advanced Audit Committee Program ครั้งที่ 9/2012, สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระยะ 5 ปี หลัง
กิจกำรที่เป็นบริษทั จดทะเบียน
2559 - ก.พ. 2562 บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม
- กรรมการตรวจสอบ
2558 – 2558
บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
- รองประธานคณะกรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2556 - ก.ค. 2559 บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
2552 – ธ.ค.2562 บมจ.ปุ๋ยเอนเอฟซี และบริษัทในเครือ
- ที่ปรึกษา
2551- ก.พ. 2562 บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม
- กรรมการตรวจสอบ

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน บจก.เพ็ตโตะ โทโมดาจิ
- ประธานกรรมการ
พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
บจก.เพลินจิต แอดไวเซอรี่ แอนด์ แพลนเนอร์
- ประธานกรรมการ
9 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน บจก.สยามสเนล
- กรรมการ
2559 – ปัจจุบัน
บมจ.นูทริกซ์
- กรรมการอิสระ
2559 - พ.ย.2563
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2559 - พ.ย.2563
คณะอนุกรรมการกากับการพัฒนาการ
- คุ้มครองเงินฝากคณะกรรมการคุ้มครองเงินฝาก
- รองประธานอนุกรรมการ
มิ.ย. 2558 - เม.ย. 2562 บจก.สยามสเนล
- กรรมการ
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2558 – ปัจจุบัน บลจ.ทาลิส
- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
2555 - พ.ย.2563 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
การคลัง
2550 – ปัจจุบัน บจก.เพลินจิต แคปปิตอล
- กรรมการบริหาร
2546 – ปัจจุบัน บจก.โอเรียลทัล ไลฟ์สไตล์
- กรรมการ
2544 – ปัจจุบัน บจก.เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง
- ที่ปรึกษา
2537- 2559
บมจ.นูทริกซ์
- ที่ปรึกษา

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

กำรศึกษำ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตและแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์
ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

นำยพิพัฒน์ ยิ่งเสรี
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
อายุ 69 ปี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ วันที่ 14 ก.พ. 2562
กรรมการตรวจสอบ วันที่ 14 ก.พ. 2562
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ 14 ก.พ. 2562

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
- ไม่มี -

ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระยะ 5 ปี หลัง
กิจกำรที่เป็นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
9 ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน บจก.สยามสเนล
- กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน
บมจ.ลินเด้ (ประเทศไทย)
- กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน
บจก.มหานครแม่สอดเวชการ
- กรรมการ
2558 - 2561
บจก.สยามสเนล
- กรรมการอิสระ
2557 - 2560
บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป
- ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริการ
ทางด้านการแพทย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
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กำรศึกษำ
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณทิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนา สถาบันสังคมศึกษา (ISS) กรุง
เฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

กำรอบรม

นำยสัมพันธ์ หุ่นพยนต์
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/ประธำน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/
อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

- Public Director Certification Program, สถาบันพระปกเกล้า ปี
2554
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น
13/2554, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2552, สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 110/2551, สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

กรรมการอิสระ วันที่ 17 มิ.ย. 2556
กรรมการตรวจสอบ วันที่ 19 มิ.ย. 2556
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ 26 ก.พ. 2561
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 27 ก.ค. 2559

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
- ไม่มี -

ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระยะ 5 ปี หลัง
กิจกำรที่เป็นบริษทั จดทะเบียน
เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2562 การประปานครหลวง
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธ.ค. 2557 - ส.ค. 2562 บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์
- กรรมการอิสระ
ธ.ค. 2557 - 2560
บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน บจก. สเปซเมด
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
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กำรศึกษำ
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- การอบรมวิชาการว่าความ โดยสภาทนายความ

กำรอบรม

นำยศุภชัย พฤกษ์เมธำกุล
กรรมกำรบริหำร/อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจด้ำนเครื่องมือแพทย์
อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

- MRI Monitoring System, Invivo Research Inc., ประเทศฮ่องกง
- Ultrasound Products Training, Siemens Medical System,
ประเทศสิงคโปร์
- Intensive Care Ventilator, Hamilton Medical AG ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์
- Patient Monitoring System, Nihon Kohden Corporation
ประเทศญี่ปุ่น
- Advance in Anesthesia, GE Healthcare ประเทศสิงคโปร์
- การอบรมหลักสูตรการบริหารและการจัดการ โดยสถาบัน MTI
- การอบรมหลักสูตรการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ โดย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการบริหาร วันที่ 21 มี.ค. 2562
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 14 ส.ค. 2562
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์
วันที่ 1 ต.ค. 2559

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 26 มี.ค. 2564)
0.01

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
- ไม่มี -

ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระยะ 5 ปี หลัง
กิจกำรที่เป็นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -
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กำรศึกษำ
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กำรอบรม
- Millennium Marketing Trend, University of California, Los
Angeles United State of America
- 10th Asian Pacific Congress of Clinical Biochemistry, Perth
Australia
- Chemistry, Immunology Hematology, Microscopy and
Automation Training in Singapore

นำยปัญญำ อยู่โต
กรรมกำรบริหำร/อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/
ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย
อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
กรรมการบริหาร วันที่ 21 มี.ค. 2562
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 14 ส.ค. 2562
ผู้จัดการฝ่ายขาย วันที่ 5 ม.ค. 2558

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- ไม่มี -

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
- ไม่มี -

ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระยะ 5 ปี หลัง
กิจกำรที่เป็นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -
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ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชีและ
การเงิน
กำรศึกษำ
-

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรอบรม
-

นำยอภิรักษ์ กำญจนคงคำ
กรรมกำร/อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/
รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำนกำรเงิน/
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
อายุ 59 ปี

-

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
วันที่ 21 พ.ย. 2561
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ 27 ก.พ. 2558
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 27 ก.ค. 2559
กรรมการ วันที่ 22 เม.ย. 2562 (ลาออกจากตาแหน่งเมื่อ
วันที่ 10 ก.ค. 2563)

-

Anti – Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่
23/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่
9/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Accelerating Growth & Enhancing Competitiveness in the
Knowledge Economy ที่กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย
Advanced Training for the Trainers ประเทศไทย จัดโดยกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม และองค์กรเพื่อความร่วมมือด้านเทคนิค
(GTZ) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
Training for the Trainers ประเทศไทย จัดโดยกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม และองค์กรเพื่อความร่วมมือด้านเทคนิค (GTZ)
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- ไม่มี -

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
- ไม่มี -

ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระยะ 5 ปี หลัง
กิจกำรที่เป็นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2559 - ม.ค. 2560 บจก.สยามสเนล
- กรรมการ
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ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การบัญชี
กำรศึกษำ
-

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

นำงสำวสุนันทำ มีระเบียบ
อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/
ผู้จัดกำรแผนกบัญชี
อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 27 ก.ค. 2559
ผู้จัดการแผนกบัญชี วันที่ 1 เม.ย. 2557

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี -

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
- ไม่มี -

ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระยะ 5 ปี หลัง
กิจกำรที่เป็นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -
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เลขานุการบริษัท
กำรศึกษำ
-

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กำรอบรม
-

Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS25),
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Advance for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2559, สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย
ผ่านการอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ รุ่น 30

นำงสำวมัทธณำ จุลนิล
อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/
เลขำนุกำรบริษัท
อายุ 37 ปี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 27 ก.ค. 2559
เลขานุการบริษัท วันที่ 1 เม.ย. 2557

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี -

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
- ไม่มี -

ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระยะ 5 ปี หลัง
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กิจกำรที่เป็นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

- ไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบ 56-1 One Report
เอกสำรแนบ 2.
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย
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เอกสารแนบ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวำคม 2563)
ลำดับ

รำยชื่อกรรมกำร

บริษัท สเปซเมด
จำกัด
//,///
C
//,///
/

รำยชื่อบริษัทย่อย /บริษัทย่อยทำงอ้อม
บริษัท สยำมสเนล
บริษัท ดับบลิวซีไอ
จำกัด
โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน)

1
นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์
2
นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์
/
3
นายชาย วัฒนสุวรรณ
/
4
นางสาววัชราภรณ์ ภิสสาสุนทร
/
/
5
หม่อมราชวงศ์ศศิพฤนท์ จันทรทัต
C
6
นายวิศิษฏ์ ตั้งนภากร
//
7
นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว
//
8
นายอานาจวงศ์สุวรรณ
//
9
นายอนันตพงษ์ เทพช่วยสุข
/
10 นายสุพจน์ อาวาส
/
11 นายอานาจ บูจีระ
/
12 นายถวิล ยุบลพริ้ง
/
13 นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล
//
14 นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี
C
15 นางอัจฉรา เพียรวณิช
M,/
16 นายสุพจน์ หารหนองบัว
/
สัญลักษณ์ :
C= ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
//= กรรมการอิสระ /// กรรมการตรวจสอบ
M = กรรมการผู้จดั การ × = ประธานกรรมการบริหาร E = กรรมการบริหาร
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หมำยเหตุ :
1) นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริษัท สยามสเนล จากัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
2) นายชาย วัฒนสุวรรณ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จากัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563
3) นางสาววัชราภรณ์ ภิสสาสุนทร ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ บริษทั ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 และลาออกจากตาแหน่งกรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์
คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จากัด เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563
4) หม่อมราชวงศ์ศศิพฤนท์ จันทรทัต ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563
5) นายวิศิษฐ์ ตั้งนภากร ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563
6) นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563
7) นายอนันตพงษ์ เทพช่วยสุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 และบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป
จากัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
8) นายสุพจน์ อาวาส ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 และบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จากัด เมื่อ
วันที่ 14 เมษายน 2563
9) นายอานาจ บูจีระ ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จากัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563
10) นายถวิล ยุบลพริ้ง ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563
11) นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล ได้รบั การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ บริษัท สยามสเนล จากัด เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
12) นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ บริษทั สยามสเนล จากัด เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบ 56-1 One Report
เอกสำรแนบ 3.
รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและ
หัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท
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เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จากัด ทาหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดดังนี้

นำยทนงศักดิ์ ประดิษฐำน
กำรศึกษำ:
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ประสบกำรณ์กำรทำงำนและกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จดั การ
- 2547
ผู้จัดการตรวจสอบบัญชีอาวุโส
- 2545
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จากัด
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด (SEC License)
บริษัท สานักงานปิติเสวี จากัด (SEC License)
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E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบ 56-1 One Report
เอกสำรแนบ 4.
ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและรำยละเอียด
เกี่ยวกับรำยงำนกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน
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เอกสำรแนบ 4 ทรัพย์สิน ที่ใ ช้ใ นกำรประกอบธุ ร กิ จ และรำยละเอี ย ด
เกี่ยวกับรำยงำนกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
1. ลักษณะที่สำคัญของทรัพย์สิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลัก
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลักประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ส่วนปรับปรุงพื้นที่
เช่า อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน ยานพาหนะ และสินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

1. ที่ดิน

บริษัทเป็นเจ้าของ

2. อำคำรและส่วนปรับปรุง
อำคำร

บริษัทและบริษัทย่อย คือ สเปซเมด เป็น
เจ้าของ

3. ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่ำ

บริษัทย่อยและบริษัทย่อมทางอ้อม คือ สยาม
สเนล และ WCIG เป็นเจ้าของ
บริษัทและบริษัทย่อมทางอ้อม คือ WCIG
เป็นเจ้าของ
บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม
คือ สเปซเมด, สยามสเนล และ WCIG เป็น
เจ้าของ
บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม
คือ สเปซเมด, สยามสเนล และ WCIG เป็น
เจ้าของ
บริษัทเป็นเจ้าของ
บริษัทย่อยทางอ้อม คือ WCIG เป็นเจ้าของ

4. อุปกรณ์และเครื่องมือ
แพทย์
5. เครื่องมือและอุปกรณ์

6. เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สำนักงำน
7. ยำนพำหนะ
8. สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง

มูลค่ำ
ภำระผูกพัน
(พันบำท)
166,000 ติดจานองกับสถาบันการเงิน
ภาระหลักประกัน
มูลค่า 548 ล้านบาท
38,721 ติดจานองกับสถาบันการเงิน
ภาระหลักประกัน
มูลค่า 548 ล้านบาท
4 ไม่มภี าระผูกพัน
76,778 ไม่มภี าระผูกผัน
3,022 ไม่มภี าระผูกพัน

4,840 ไม่มภี าระผูกพัน

92 ไม่มภี าระผูกพัน
11 ไม่มภี าระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าและยังใช้งานอยู่ โดยมี
ราคาทุนประมาณ 323.00 ล้านบาท และ 82.15 ล้านบาท ตามลาดับ
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สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วย โปรแกรม โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ตามงบการเงินรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่ำ (พันบำท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม คือ
สเปซเมด, สยามสเนล และ WCIG เป็นเจ้าของ

ภำระผูกพัน

23,369 ไม่มภี าระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งที่ตัดจาหน่ายเต็มมูลค่าและยังใช้
งานอยู่ โดยมีราคาทุนประมาณ 51.00 ล้านบาท และ 31.60 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีแผนที่จะซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามมูลค่ายุติธรรม 305.00 ล้านบาท บริษัทตก
ลงวางเงินมัดจาจานวน 52.50 ล้านบาท และชาระราคาส่วนที่เหลือด้วยหุ้นบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) มูลค่า
252.50 ล้านบาท (ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุนร้อยละ 56) ซึ่งบริษัทใช้มูลค่าหุ้นดังกล่าวเป็นมูลค่าอ้างอิงสาหรับการคานวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ (เครื่องหมายการค้า) (เงินลงทุนทั้งหมดร้อย
ละ 100 ของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) คิดเป็นเงินจานวน 450.89 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม แผนการซื้อขายที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวถูกยกเลิกในไตรมาส 1 ของปี 2563 บริษัทไม่สามารถประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้อย่าง
น่าเชื่อถือ จึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้าเต็มจานวนในงบการเงินรวม
บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทยทีส่ าคัญ ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GE Healthcare, USA
Hamilton Medical, Switzerland
Esaote, Italy
Airon, USA
Diagast, France
Neurotronics, USA
International Biomedical
Iredimed Corporation, USA
Drive DeVlibiss Healthcare, China

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siemens, Germany
Nihon Kohden, Japan
VG medical, China
Carestream, USA
Haisheng Medical, China
Olympus, Japan
Hawkmed, China
Cardinal Detecto, USA
Boditech, Korea
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•
•
•
•
•
•
•
•

B Braun, Germany
Betterlife, China
Mindray, China
BioSystems, Spain
Dirui, China
A&D, Japan
ECO Medics, Switzerland
Trudell Medical International
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2. นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นในการลงทุนธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สุขภาพและความงาม
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอไม่ผนั แปรตามสภาพทางเศรษฐกิจมากนัก เนื่องจากการใช้จ่าย
ด้านการรักษาสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุ กปีโดยมีปัจจัยมาจาก 1) นโยบายภาครัฐสนับสนุนด้านสิทธิพิเศษการลงทุน และ
ตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการส่งออก (Medical Hub) ภายในปี 2563 2) การเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้นของคน
ไทยโดยเฉพาะจานวนผู้ป่วยจากโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรงมะเร็ง และโรคเบาหวาน ส่วนหนึ่งเนื่องจากจานวนประชากร
ผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น 3) สัดส่วนจานวนผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในไทยทีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากความเชื่อมั่นในมาตรฐานการ
รักษาและการเติบโตของกลุ่ม Expatriate และ Medical Tourists และ 4) แผนขยายการลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลทั้งการสร้าง
โรงพยาบาลใหม่และการลงทุนทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์ จะยิ่งสนับสนุนให้ความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ในไทย
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจผ่านทางบริษัทย่อย โดยลงทุนในธุรกิจตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ผ่านทาง บจก.สเปซเมด โดยถือหุ้นร้อยละ 100 และลงทุนในธุรกิจบริการด้านความงามผ่านทาง บมจ.ดับบลิวซีไอ
โฮลดิ้ง ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 56 เพื่อไปลงทุนเข้าถือหุ้นใน บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป โดย บมจ.ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง ถือ
หุ้นใน บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป ร้อยละ 20 และ บจก.สยามสเนล ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยสรุปตามตารางดังนี้

ผังแสดงกลุม่ บริษัท EFORL ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ทั้งนี้ เป็นการลงทุนในการลักษณะของหุ้นสามัญทั้งหมด
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รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยงำนกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์สิน

ที่ดิน เนื้อที่ดินประมาณ 1-2-40.0 ไร่ (1.60 ไร่ หรือ 640.0 ตารางวา) พร้อมอาคารสานักงาน สูง 6 ชั้น และ
สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
ตั้งอยู่เลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
มูลค่าเท่ากับ 271,000,000 บาท

ผู้ประเมิน

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด

วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาด (Market Value) ของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า เพื่อใช้สาหรับวัตถุประสงค์
สาธารณะ

วันที่ประเมิน

25 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบ 56-1 One Report
เอกสำรแนบ 5.
นโยบำยและแนวปฏิบัติกำรกำกับดูแลกิจกำรฉบับเต็ม
และจรรยำบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ
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เอกสำรแนบ 5 จรรยำบรรณธุรกิจ กฎบัตรของคณะกรรมกำร และกฎบัตร
ของคณะกรรมกำรชุดย่อย
จรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของกลุม่ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
สารจากประธานกรรมการ
เรียน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัทอี ฟอร์ แอล เอม ที่รักทุกท่าน
บริษัทมีหลักการอันเป็นจรรยาบรรณ อันเป็นภาระผูกพันที่ทาขึ้นโดยสมัครใจ ซึ่งกาหนดมาตรฐานและหลักการสาหรับการ
ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ดังนี้
“การทาสิ่งที่ถูกต้อง
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
ด้วยคนที่เหมาะสม
...จะนามาซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้อง”
Doing the right thing…
In the right way…
With the right people
…and the results will come
บริษัทขอส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนาหลักการข้างต้น นามาเป็นหลักในการทางาน รวมถึงการดาเนิน
ชีวิตจนติดเป็นนิสัย เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทและชีวิตส่วนตัวอย่างยั่งยืนได้ต่อไป
การที่บริษัทฯ จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นาทางธุรกิจได้นั้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องนาหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี (Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและรักษา
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนิน
กิจการ เพื่อเป็นกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการดาเนินการอย่างจริงจัง นาไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการกากับดูแลกิจการที่
ดี มีมาตรฐานในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง
จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

(ปรีชา นันท์นฤมิต)
ในนามคณะกรรมการ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)
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บทนำและหลักกำรในกำรดำเนินธุรกิจ
ด้วย วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ เรามุ่งมัน่ เป็นผู้นาด้านการจัดจาหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และ
สุขภาพ เพื่อการดารงชีวิตที่ดีของประชาชน นั้น
สิ่งสาคัญที่จะทาให้เราประสบความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ จะต้องทาให้บรรลุผลทั้งทางด้านการเงิน และการให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายมีความพึงพอใจ รวมทั้งการมีจริยธรรมทางธุรกิจ อันนาไปสู่การดารงชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งมีการจาแนก
อย่างชัดเจน ว่าสิ่งไหนคือการกระทาที่ถูกและสิ่งไหนคือการกระทาที่ผิด ซึ่งครอบคลุมในสิ่งที่เราพูดและปฏิบตั ิ นี่คือพื้นฐานของ
ความซื่อสัตย์และความเป็นมืออาชีพ ผนวกกับการมีค่านิยมองค์กรของบริษัท ซึ่งแสดงไว้ดังนี้
ค่ำนิยมองค์กร (Core Values)

ด้วยคุณลักษณะและบรรทัดฐานทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะของบริษัท และส่งผลต่อพฤติกรรม อันเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนั้น ประกอบด้วย
• การเคารพตนเอง (Self-Respect)
• การสานึกรับผิดชอบ รับผิดรับชอบ (Accountability) และ
• ความซื่อสัตย์ ความครบถ้วน บูรณภาพ ความซื่อตรง ความมั่นคง ความสมบูรณ์ การรวมเป็นหนึ่ง (Integrity)
ได้นามาพัฒนาเป็นหลักการค่านิยมมาตรฐานหรือกฎของพฤติกรรมอันเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ขัน้ ตอนและระบบ
ของบริษัท ในแนวทาง
หนึ่ง)
สอง)

สนับสนุนให้เกิดประโยชน์ที่ผมู้ ีส่วนได้เสียพึงได้รับ และ
เคารพสิทธิของทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วน ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของบริษัท

กำรตัดสินใจอย่ำงถูกต้อง
หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่ไม่ได้กาหนดไว้
ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั แล้วนั้น บริษัทได้กาหนดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติงานไว้ดังนี้
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กำรจัดกำรและกำรรักษำจรรยำบรรณ
บริษัทได้กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการและการรักษาจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
ในกรณีที่การฝ่าฝืน หรือกระทาการใด ๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณ มีผลทาให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง และสถานะ
ทางการเงินของบริษัท จนกลายเป็นความผิดทางอาญา บริษัทสามารถดาเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อผู้กระทา
ความผิด หรือตามดุลพินจิ ของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ เมื่อเข้าดารงตาแหน่ง และหรือเป็น
พนักงาน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
3. ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและ
ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณที่กาหนดนี้
4. กาหนดให้มคี ณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งมีอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ โดยแสดงไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการทีด่ ี
จรรยำบรรณเรื่องกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดี มีความรับผิดชอบและดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดย
คานึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยผลตอบแทนที่ดี สร้างและเพิ่มมูลค่าบริษัทในระยะยาว มีระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน
รายงานมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษทั จึงยึดถือแนวทางจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัดดังนี้
1) การเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
▪ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
▪ บริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยนาความรู้ ประสบการณ์ทสี่ ั่งสม และทักษะการบริหารจัดการ มาปรับใช้
ให้เหมาะสม อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี รวมทั้งการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ จะกระทาด้วยความ
ระมัดระวังและด้วยความรอบคอบ
▪ ไม่ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
▪ จัดทาพัฒนาโครงสร้างและระบบการดาเนินงานที่มมี าตรฐานและการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มที่ ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งยึดถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
2) การเปิดเผยข้อมูล
▪ รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกับ สม่าเสมอ ทันการณ์ และ
ครบถ้วนตามความเป็นจริง
▪ ไม่แสวงหาประโยชน์กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนของบริษัท
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▪ ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่มีความละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับ อันจะนามาซึ่งผลเสียของบริษัท
2. กำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคณ
ุ ภาพ
ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน บริษัทจึงได้กาหนดแนวปฏิบัตไิ ว้ดังนี้
1) มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ให้ได้รบั สินค้าและบริการที่ดี มีคณ
ุ ภาพและราคาที่
เหมาะสม พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการทางานและการบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันการณ์ ไม่บิดเบือนหรือปิดบัง
ข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
3) ให้การรับประกันสินค้า การให้บริการหลังการขายและบริการอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไขและกรอบเวลาที่เหมาะสม
4) จัดเตรียมและพัฒนาระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า การให้บริการ และการดาเนินการอย่างดี
ที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างตรงจุดและอย่างรวดเร็ว
5) ไม่ค้ากาไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน และไม่กาหนด
เงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
6) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัตติ ามข้อตกลงหรือเงื่อนไขได้
ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหรือทันทีที่ทราบว่าไม่สามารถปฏิบัติได้ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
ร่วมกัน
7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ลูกค้าหรือจากผู้มีอานาจของบริษทั ก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับ
ของกฎหมาย
8) ไม่เลือกปฏิบัตติ ่อลูกค้า ยึดมั่นในการปฏิบัตติ ่อลูกค้าทุกรายทุกกลุม่ อย่างเป็นธรรม ทั้งด้านสินค้าและบริการ
3. กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำและคู่สัญญำ
บริษัทคานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าและคูส่ ัญญา ด้วยคู่ค้า
เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจทีส่ าคัญในการร่วมสร้างและส่งมอบสินค้าและบริการที่ดตี ่อลูกค้า บริษัทจะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ กฎหมายและ
กติกาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดาเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้กาหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
1) บริษัทจะปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพืน้ ฐานของการได้รับผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมทั้ง
สองฝ่าย รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยเคร่งครัด
2) บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน มีความเชือ่ ถือซึ่งกันและกันกับคู่ค้าและคู่สญ
ั ญาที่มี
วัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับราคา
4. กำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้
บริษัทได้กาหนดแนวปฏิบตั ิที่ดีต่อเจ้าหนี้ไว้ดังนี้
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1) บริษัทยึดมั่นในสัญญาข้อตกลง รักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าและทางการเงิน ทั้งในการชาระ
ค่าสินค้า การชาระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลทรัพย์สินหลักประกันและเงื่อนไขอื่น ๆ
2) กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัตไิ ด้ ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนีล้ ่วงหน้า เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
3) มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างสม่าเสมอ เพือ่ ให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและ
ความสามารถในการชาระหนี้
5. กำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ
บริษัทได้กาหนดแนวปฏิบตั ิที่ดีต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ดังนี้
1) ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3) ไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง
จรรยำบรรณเรื่องกำรปฏิบัติต่อบริษัท
บริษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ของราชการ รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและคาสั่งของบริษัท กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การใช้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานหรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ถือเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายแล้ว กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลัก
จริยธรรมอันเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทีม่ ีค่ายิ่งของบริษัท
1. กฎหมำยและกฎระเบียบของบริษัท
1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัตติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและคาสั่งของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2) การฝ่าฝืนกฎหมาย มติผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งของบริษัท โดยอ้างว่าเป็นการกระทา
เพื่อเพิ่มผลกาไรให้แก่กลุ่มบริษัทอี ฟอร์ แอล เอม หรือเหตุผลอื่นใด มิใช่เหตุผลที่จะรับฟัง
3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคานึงถึงประโยชน์อันชอบ
ธรรมของบริษัท ถึงแม้จะมีช่องว่างของกฎหมาย หรือช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งของบริษัทก็ตาม
2. กฎหมำยเกี่ยวกับหลักทรัพย์และกำรเปิดเผยข้อมูลภำยใน
1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัตติ ามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือต่อ
สาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
2) การที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อประโยชน์
ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตัว ถือเป็นการกระทาทีผ่ ิดจรรยาบรรณของบริษัท
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3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ซื้อและ/หรือขายหุ้น 45 วันก่อนการ
เปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล สาหรับสารสนเทศที่มีนัยสาคัญอื่น ๆ ห้ามมิให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูล และ 24 ชั่วโมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4) การเปิดเผยข้อมูลที่มผี ลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผูด้ าเนินการหรือมอบหมายให้ผหู้ นึง่ ผู้ใดเป็นผูร้ ับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าว
5) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทาหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุน โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่
สนับสนุนข้อมูล
6) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่ให้ความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่จะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
3. กำรปกป้องทรัพย์สินของบริษัท
1) ทรัพย์สินของบริษัท หมายถึง สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี องค์ความรู้ต่าง ๆ ข้อมูล สิทธิ ลิขสิทธิ์
ตลอดจนทรัพยากรใด ๆ ของบริษัท หรือที่บริษัทมีสิทธิอยู่
2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างประหยัดและเกิด
ประโยชน์แก่บริษัทอย่างคุ้มค่าและสูงสุด และดูแลมิให้เสื่อมเสียสูญหาย
3) ข้อมูลและเอกสารทางธุรกิจเป็นทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัท หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะต้องกาหนดระยะเวลาการ
เก็บเอกสาร ชั้นความลับของเอกสาร และเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้
4) พนักงานจะต้องจัดทาเอกสารทางธุรกิจ บัญชีและการเงิน และรายงานต่าง ๆ ที่นาส่งส่วนราชการและบุคคลอื่น ๆ
ทั้งหมดอย่างรอบคอบและด้วยความสุจริต และจะต้องได้รับการบันทึกตามวิธีการทางบัญชีของบริษัทที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่กาหนด
5) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ทางบัญชี การเงิน และการควบคุมภายในอย่าง
เคร่งครัด และต้องแจ้งต่อผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน หรือคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแล
กิจการที่ดีให้รับทราบ หากพบความผิดพลาดใด ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
4. ระบบคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร
1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัตติ ามแนวปฏิบัติและคาสั่งเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร รวมทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งจะต้องไม่กระทาการใด
ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิตรวจสอบการใช้งาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูล โดย
ไม่จาเป็นต้องได้รับอนุญาต
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2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ที่บริษัทถือว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดี
งาม และงดเว้นที่จะเผยแพร่ข้อมูลหรือเว็บไซต์ดังกล่าวต่อผู้อื่น รวมทั้งจะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เป็นที่รู้จัก
ซึ่งมีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัย
3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทีไ่ ด้รับมอบหมายเท่านั้น ที่มีสิทธิเข้าถึงแฟ้มข้อมูล ไม่ว่าจะเก็บในรูปของแฟ้มข้อมูล
คอมพิวเตอร์หรืออื่น ๆ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ได้รับมอบหมายเข้าดู ทาซ้า เผยแพร่ ลบทิ้ง
ทาลาย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือกระทาการอืน่ ใดที่อาจทาให้เกิดความเสียหาย
4) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทีใ่ ช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องใช้ซอฟท์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทนั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
5. ทรัพย์สินทำงปัญญำ
1) ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
2) การนาผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือจะนามาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบ
ก่อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
3) เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึง
ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้แก่บริษัทโดยเร็ว ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด ๆ
จรรยำบรรณเรื่องกำรจัดหำและกำรทำธุรกรรม
บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและเป็นธรรมต่อคู่คา้ คู่สัญญา เพื่อให้
ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพดี ราคาเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงได้กาหนดรายละเอียดการจัดหาและการทา
ธุรกรรมไว้ดังนี้
1. กำรจัดหำ
1) บริษัทจะมีกระบวนการจัดหาตามหลักการดังนี้
▪
▪
▪
▪

มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สญ
ั ญา
จัดทาเงื่อนไขสัญญาทีเ่ หมาะสม
จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัตติ ามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
▪ จ่ายเงินให้คู่ค้า และคู่สญ
ั ญาตรงเวลาตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ตกลงกัน
2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลที่ได้รับอันเนื่องจากการจัดหา เพื่อประโยชน์ของตนเอง และคู่ค้า
คู่สัญญารายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดหากับคู่สัญญาที่มี
ความเกี่ยวพันกับตนเอง เช่น เป็นครอบครัว ญาติสนิท หรือที่ตนเองเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วน
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3) การจัดหาต้องผ่านขั้นตอนตามระเบียบคาสั่งวิธีการจัดหา และดาเนินการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด
โดยให้สอดคล้องกับอานาจดาเนินการ
4) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องละเว้นในการกระทาใด ๆ ที่จะช่วยให้คู่ค้าไม่ต้องเสียภาษีที่พึงจะเสียให้กับ
รัฐ
5) บริษัทจะให้ความสาคัญกับการจ้างงานในท้องถิ่นหรือในชุมชนใกล้เคียง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศ และเป็นการลดต้นทุนการดาเนินงาน
2. กำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทในกลุ่มอี ฟอร์ แอล เอม
1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน อานาจดาเนินการตามกระบวนการที่
บริษัทกาหนดให้ถี่ถ้วนก่อนดาเนินการ
2) เมื่อมีหน้าที่ต้องเกี่ยวข้องกับการทารายการระหว่างกัน พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงเงื่อนไข
หลักเกณฑ์หรือลักษณะของการทาธุรกรรมโดยละเอียด
3) การดาเนินการโครงการหรือธุรกรรมระหว่างกันต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการทั้งกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ออกโดยภาครัฐ และกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด
4) หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายบัญชี
3. กำรทำธุรกรรมกับบุคคลหรือบริษัทภำยนอก
1) การทาธุรกรรมต้องคานึงถึงปริมาณ มูลค่า ราคา คุณภาพ เงื่อนไขการให้บริการที่เป็นไปตามกลไกตลาดหรือราคาที่
เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิหรือกีดกันการดาเนินธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการทาธุรกรรมที่อาจทาให้บริษัทต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ว่าธุรกรรม
นั้นจะทาให้บริษัทได้รับประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม
3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารปละพนักงานแอบอ้างใช้ชื่อของบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือพนักงานบริษัทในการ
ทาธุรกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับบริษัท แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทก็ตาม
จรรยำบรรณเรื่องกำรป้องกันกำรขัดแย้งของผลประโยชน์
บริษัทมีความประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พยายามหลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดความขัดแย้งที่เกีย่ วกับผลประโยชน์
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใด ๆ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตาม
กฎหมายและจริยธรรมเป็นที่ตั้ง
1 ควำมขัดแย้งแห่งผลประโยชน์
1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของบริษัท
ในการติดต่อกับคูค่ ้าและบุคคลอื่นใด
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2) ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กลุ่มบริษัทอี ฟอร์ แอล เอม และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท และอื่น ๆ
3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงประกอบการ ดาเนินการ หรือลงทุนใด ๆ อันเป็นการแข่งขันหรืออาจเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือ
เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ อย่างมีนัยสาคัญซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อกลุ่มบริษัท
อี ฟอร์ แอล เอม จะต้องแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผูจ้ ัดการ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว
ที่สุด
4) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นที่มีอานาจตัดสินใจในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากทาให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกระทาการหรือละเว้นการกระทาการที่ควรทาตามหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานได้หุ้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานหรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทาธุรกิจนั้น
หรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องรายงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บังคับบัญชา
ทราบ
5) การที่ผู้บริหารและพนักงานไปเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขัดต่อ
ประโยชน์ และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัตจิ ากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการ
ผู้จัดการก่อน
6) ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กู้ยมื เงินจากคู่ค้าที่บริษัทดาเนินธุรกิจด้วย ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมี
อิทธิพลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัท
7) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจ่ายเงินหรือมอบทรัพย์สินของบริษัทแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ี
อานาจตามตารางอานาจการอนุมตั ิ
8) ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้เวลาของบริษัทไปทางานที่อื่น เว้นแต่กรณีจาเป็นซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ก่อน
จรรยำบรรณเรื่องพนักงำน
บริษัทตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ และประสงค์ที่จะให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีความภาคภูมิใจใน
องค์กร โดยเสริมสร้างให้มีบรรยากาศการทางานอย่างมีส่วนร่วม และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานและสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อการสร้างคุณค่า
และดารงความเป็นเลิศในธุรกิจ
1. กำรปฏิบัติต่อพนักงำน
▪ บริษัทจะปฏิบตั ิต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิศ์ รี
▪ บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคานึงถึงคุณสมบัติของแต่ละ
ตาแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกาหนดอืน่ ๆ ที่จาเป็นแก่งานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ
อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
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▪ บริษัทจะกาหนดค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหารและพนักงานอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมเทียบเคียงกับค่าตอบแทน
ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน เทียบกับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและ
ความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น
▪ บริษัทจะสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการทางาน การวิเคราะห์ การตัดสินใจต่าง ๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีขีด
ความสามารถที่สูงขึ้น และ/หรือทีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป
▪ บริษัทตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีจะนามาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทางานร่วมกัน ดังนั้นบริษัท
จะส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เกีย่ วข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะ
ทาได้
▪ บริษัทจะเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องคับข้อง
ใจ เกี่ยวกับการทางาน ซึ่งข้อเสนอแนะและการร้องทุกข์ต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกาหนดวิธีการ
แก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกหน่วยงาน และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน
▪ บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัตสิ ุขภาพ ประวัติการ
ทางาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานสู่
สาธารณะจะทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็น
ความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทาไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
2. กำรปฏิบัติตนของพนักงำนและกำรปฏิบัติต่อผู้อื่น
▪ ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัตติ นให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทาการใด ๆ อันเป็นการ
ไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
▪ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่วา่ จะเป็นทาง
วาจา หรือการกระทาต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
▪ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เอาใจใส่ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
▪ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะไม่กล่าวร้าย กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานอื่นโดยข้อความอันเป็นเท็จ
▪ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็นน้าหนึ่งใจ
เดียวกันในหมู่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
▪ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ อันอาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของบริษัท
หรืออาจเป็นปัญหาแก่บริษัทได้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับใน
สังคม
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จรรยำบรรณเรื่องควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนชุมชนที่อยู่แวดล้อมสถานที่ทางานของบริษัท มีความ
เป็นอยู่ที่ดี และจะธารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดี บริษัทได้กาหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความปลอดภัยในการทางานตาม
ข้อกาหนด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้
1. ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย
▪ บริษัทพยายามป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยเนื่องจากงานอาชีพ ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมทั้งจะจากัดและจัดการความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอันเกิดจากการ
ดาเนินงานทางธุรกิจ
▪ บริษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และจะนามาตรฐานการ
จัดการเกีย่ วกับความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือมาใช้บังคับในกรณีที่ไม่มีกฎหมายและข้อบังคับใช้อยู่
▪ บริษัทจะจัดให้มีการออกแบบเครือ่ งมือ อุปกรณ์ การจัดทาระเบียบปฏิบัติที่ดี การวางแผนการดาเนินการ และการ
ฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ และได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอในเรื่องความปลอดภัยใน
การทางาน เพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากเครื่องมืออุปกรณ์ วิธีการทางาน หรือโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
▪ บริษัทจะไม่ยินยอมให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ิงาน หากสุขภาพและร่างกายไม่พร้อม ทั้งนี้เพื่อลด
ความเสีย่ งในการเกิดอันตรายจากการทางาน
▪ ผู้บริหารและพนักงานที่รายงานตัวเข้าทางาน โดยมีสารเสพติดผิดกฎหมายอยู่ในระบบร่างกาย หรือมีฤทธิ์สุราหรือ
สารเสพติดอื่น ๆ ในระดับทีส่ ามารถเกิดผลเสียหายต่อการปฏิบัติงานได้ จะต้องได้รับโทษทางวินัย
▪ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่กาหนดหรือเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุและปัญหาสุขอนามัย
จากการทางานให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
2. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
▪ บริษัทมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม และจะปฏิบัติให้ได้ตามข้อกาหนด ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ สานักงานเขต สาธารณสุขเขต เป็นต้น
▪ กรณีที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบบังคับใช้ บริษัทจะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ โดย
▪ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
▪ ประชาสัมพันธ์กับชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแลกเปลีย่ นความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานอื่น
เพื่อให้มีการรักษาสภาพแวดล้อม และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
▪ บริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทบทวนและประเมินผลการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม

271

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

▪ บริษัทจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบสถาน
ประกอบการของบริษัท
▪ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสาหรับโครงการต่าง ๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อชุมชน หรือการร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดาเนินงานของบริษัท
▪ บริษัทจะให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียจากกระบวนการให้บริการและการใช้งานทั่วไป และจะ
ศึกษา รวมทั้งให้ความร่วมมือในการกาจัดขยะหรือของเสียด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
▪ บริษัทจะประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน
ก่อนที่จะมีการจัดสรรงบประมาณลงในกิจกรรม/โครงการใด ๆ
จรรยำบรรณเรื่องกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
บริษัทมีความมุ่งมั่นในกรป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม และเพื่อให้การ
ดาเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้นการคอร์รัปชั่น จะได้รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทา
“นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยบริษัทกาหนด และบริษัทย่อยปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
เพื่อมุ่งมั่นที่จะผลักดันและรักษาวัฒนธรรมองค์กร อันเป็นค่านิยมหลัก โดยยึดมั่นในการเคารพตนเอง (Self-respect) ความ
รับผิดชอบและรับผิดรับชอบ (Accountability) และ ความซื่อสัตย์ ความครบถ้วน บูรณภาพ ความซือ่ ตรง ความมั่นคง ความ
สมบูรณ์ และการรวมเป็นหนึ่ง (Integrity) ขององค์กรไว้
1. กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและเพื่อกำรสำธำรณประโยชน์
บริษัทมีนโยบายบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์แก่โรงพยาบาล หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานอื่นหรือองค์กร โดย
อานาจอนุมัติการบริจาคเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในตารางอานาจดาเนินการ
2. กำรรับบริจำค
บริษัทไม่มีนโยบายในการรับบริจาคที่ไม่เหมาะสม
3. กำรให้เงินสนับสนุน
การให้เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้ร่วมทุน หรือบุคคลอื่น อย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ธุรกิจ ชื่อเสียงของบริษัท หรือช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมแก่โอกาส มีความโปร่งใส
4. กำรรับเงินสนับสนุน
บริษัทไม่มีนโยบายในการรับเงินสนับสนุนที่ได้มาโดยมิชอบ
5. กระบวนกำรและกำรควบคุมในกำรพิจำรณำ กำรขออนุมัติกำรบริจำคและกำรให้เงินสนับสนุน
1) การบริจาคและการให้เงินสนับสนุน ควรสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
2) มีการกาหนดวัตุประสงค์ที่ชัดเจนในการบริจาคและให้เงินสนับสนุนเหล่านั้น
3) มีการกาหนดระยะเวลา
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4) มีรายชื่อบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่เฉพาะเจาะจงในการรับบริจาค หรือรับการสนับสนุนเพื่อนาไปใช้ใน
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ
5) มีหลักฐานการรับสิ่งของหรือใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องหรือหลักฐานการรับเงินอื่น เช่น หนังสือขอบคุณ เป็นต้น
6) อานาจการอนุมัตเิ ป็นไปตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ “ตารางอานาจดาเนินการ” เพื่อประกอบการพิจารณา
6. กำรให้ของขวัญ หรือให้กำรรับรอง
บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้ของขวัญในรูปแบบใด ๆ กับผู้ที่ทาธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่การให้ของขวัญและให้การรับรองตาม
ประเพณีนิยมที่อยู่ในเกณฑ์สมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผูท้ าธุรกิจ โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดย
เฉพาะเจาะจง ที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
การให้ของขวัญและให้การรับรอง ควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1) ต้องเป็นไปตามประเพณีนยิ ม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่โดยจะต้องกระทาด้วยความโปร่งใส
2) ต้องเป็นไปโดยประมาณตามสมควร และเหมาะสมกับโอกาส
3) ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของบริษัท
7. กำรรับของขวัญ หรือกำรรับกำรรับรอง
1) การรับของขวัญที่มีมลู ค่าเกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) ต้องปฏิเสธการรับ หากไม่สามารถปฏิเสธการรับได้ ผูร้ ับ
ของขวัญจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงาน โดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
เพื่อส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของบริษัท
หากของขวัญที่ได้รับนั้นเป็นเงินสด ให้ปฏิเสธทุกกรณี
2) การรับสิ่งของ อันเนื่องจากการส่งเสริมการขาย จะต้องไม่ใช่การรับเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงในการทาธุรกิจร่วมกัน
และไม่เป็นการรับเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด โดยสามารถรับได้ในกรณีที่เป็นการให้และรับระหว่างบริษัทต่อ
บริษัท โดยไม่ขัดต่อนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมีเอกสารการรับที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
3) การรับการรับรอง ควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
▪ ต้องเป็นไปตามประเพณีนยิ ม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่โดยจะต้องกระทาด้วยความโปร่งใส
▪ ต้องเป็นไปโดยประมาณตามสมควร และเหมาะสมกับโอกาส
▪ ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของบริษัท
8. กำรรับส่วนลดจำกคู่ค้ำ
การรับส่วนลดจากคู่ค้าทั้งในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดทีม่ ีมูลค่า ควรเป็นไปตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจทั่วไปและโปร่งใส
9. กำรลงทุนและกำรค้ำ
บริษัทมีนโยบายการลงทุนที่ยึดมั่นในกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
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10. กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
บริษัทจัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและโปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องนาเสนอให้ผู้มีอานาจ
อนุมัติตามตารางอานาจดาเนินการของบริษัท และจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกาหนดไว้
11. งำนบัญชีกำรเงิน
การรับ-จ่ายเงิน
บริษัทมีข้อปฏิบัติในการรับหรือจ่ายเงิน ดังนี้
1) การรับเงินจากลูกค้า นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด
1.1) ก่อนการรับเงิน ฝ่ายการเงินต้องทราบทุกครั้งว่าเป็นการรับเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใด และมีเหตุอันควรให้รับ
เงินจานวนดังกล่าว
1.2) ไม่เรียกหรือรับ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้จ่ายเงินเพื่อที่จะชะลอการรับเงินของ
บริษัท หรือทาให้บริษัทเกิดความเสียหายจากการไม่ได้รับเงินหรือได้รับล่าช้าหรือได้รับไม่เต็มจานวน
2) การจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด
2.1) ก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด และต้องผ่านการบันทึก
บัญชีจากฝ่ายบัญชีและเป็นรายการที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
หากพบรายการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
2.2) ในการจ่ายเงินทุกครั้ง การอนุมตั ิสงั่ จ่ายให้เป็นไปตามตารางอานาจดาเนินการ
2.3) ให้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินในลักษณะทีเ่ ท่าเทียมกัน โดยชาระเงินตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่เหมาะสม ไม่
เลือกปฏิบตั ิกับเจ้าหนีห้ รือผูร้ ับเงินรายใดด้วยความอคติหรือลาเอียง
2.4) ไม่เรียกหรือรับ ไม่เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินในอัน
ที่จะทาให้บริษัทได้รับความเสียหาย
12. กำรป้องกันกำรฟอกเงิน
บริษัทจะดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
13. กำรปฏิบัติงำน งำนทรัพยำกรบุคคล
กระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัท ได้ครอบคลุมถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เริ่มตั้งแต่ การสรรหาว่าจ้าง การ
จ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน และการจ่ายสวัสดิการ
14. กำรสื่อสำร กำรอบรม และกำรเปิดเผยข้อมูล
บริษัทจะสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ช่องทางที่เหมาะสม
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15. กำรบันทึกและกำรเก็บรักษำข้อมูล
บริษัทมีนโยบายปฏิบตั ิตามมาตรฐาน หลักการ รวมทั้งกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับรายงานข้อมูลบัญชีและการเงิน
รวมทั้งข้อมูลทางธุรกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
16. กระบวนกำรตรวจสอบ/กำรควบคุมภำยใน
บริษัทได้จดั ให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในเป็นประจาทุก ๆ ไตรมาสจากบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบภายในที่มีรายชื่อ
อยู่ในทะเบียนบริษัทของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้ความเป็นอิสระและไม่จากัดขอบเขตแก่ผตู้ รวจสอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทที่
ให้บริการตรวจสอบภายในนี้ ได้ตรวจสอบตามตารางอานาจดาเนินการ คาสั่งต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมเรื่อง การต่อต้านคอร์รัปชั่นแล้ว
นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบบัญชีโดยสานักงานตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
บริษัทกาหนดขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้
1) บริษัทที่ให้บริการตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นที่พบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
2) หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วน บริษทั ที่ให้บริการตรวจสอบภายในจะแจ้งตรงไปยังประธานกรรมการตรวจสอบทันที
3) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูท้ าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
17. กำรติดตำมและทบทวน
บริษัทกาหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม่าเสมอ โดยผ่านกระบวนการ
การตรวจสอบภายใน และหากพบประเด็น หรือพบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น จะนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร เพื่อ
ทบทวนปรับปรุงคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้มคี วามเหมาะสมต่อไป
กำรแจ้งเบำะแส
บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและผูม้ ีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียน
การกระทาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร เพื่อให้การ
ดาเนินธุรกิจมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงกาหนดเป็นมาตรฐานในการแจ้งเบาะแส รวมทั้งจัดให้มี
กลไกในการคุม้ ครองผู้แจ้งเบาะแส และผู้ถูกร้องเรียนและให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้
เฉพาะในกลุ่มบุคคลทีไ่ ด้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส ดังนี้
มำตรกำรกำรแจ้งเบำะแส
1. มาตรการการแจ้งเบาะแส บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกคนและผูม้ ีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสให้บริษัททราบ โดยทันทีหาก
พบว่าการประพฤติผิดหรือพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ามีการกระทาผิดในเรื่อง ดังต่อไปนี้
▪ การปฏิบัติทไี่ ม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณในการทาธุรกิจ
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▪ การคอร์รัปชั่นและการทุจริต
▪ การดาเนินการอันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน การบัญชี การเงิน รวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบ
2. คาจากัดความ
▪ “การแจ้งเบาะแส” หมายถึง การให้ข้อมูลต่อบริษัทเกี่ยวกับการดาเนินการที่เชื่อได้ว่ามีการกระทาผิดตาม 1
▪ “ผู้แจ้งเบาะแส” หมายถึง กรรมการ พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ บุคคลภายนอก
▪ “ผู้รับแจ้งเบาะแส” หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ช่องทางและวิธกี ารแจ้งเบาะแส
ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสได้เป็นหนังสือที่ “กล่องรับแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิด” ณ บมจ.
อี ฟอร์ แอล เอม สานักงาน เลขที่ 432, 434, 436, และ 438 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โดยมีวิธีกำรแจ้งเบำะแส ดังนี้
1) ผู้แจ้งเบาะแสส่งเรื่องเป็นหนังสือที่ “กล่องรับแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิด”
2) ผูร้ ับแจ้งเบาะแส นาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วหากมีมลู จะแต่งตั้ง
คณะสืบสวนข้อเท็จจริงตามเบาะแสที่ร้องเรียน ทั้งนี้ในกรณีทผี่ ู้ถูกร้องเรียนเป็นบุคลากรในสายงานหรือในโครงการ
ผู้บังคับบัญชาในสายงานหรือผู้บังคับบัญชาในโครงการดังกล่าวจะไม่ร่วมการค้นหาข้อเท็จจริง เว้นแต่เป็นการชี้แจง
ข้อเท็จจริง ตามที่คณะสืบสวนข้อเท็จจริงร้องขอ
3) ผู้รับแจ้งเบาะแส ทีไ่ ด้รับรายงาน จะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลที่สามหรือ
บุคคลภายนอก หากไม่ได้รับการอนุญาตจากประธานฯ ทั้งนี้ ในการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเบาะแสดังกล่าว จะไม่
มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถูกร้องเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวได้รับผลกระทบ
4) ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง และการดาเนินการของบริษัทภายใน 2-4 สัปดาห์หลังการ
แจ้งเบาะแส หากการค้นหาข้อเท็จจริงไม่แล้วเสร็จภายในกาหนด คณะสืบสวนข้อเท็จจริงจะรายงานความก้าวหน้า
ให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบทุก ๆ 2 สัปดาห์
4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแส
ผู้แจ้งเบาะแสควรแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้
ในกรณี ผู้แจ้งเบาะแสไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยชื่อ บริษัทอาจสืบค้นเบาะแสที่ได้รับแจ้งหากเชื่อได้ว่า เบาะแสดังกล่าวจะ
ทาให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
5. การปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส บริษัทจะดาเนินการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยจะเก็บชื่อผู้แจ้งเบาะแสรวมทั้ง
รายงานการแจ้งเบาะแสและการค้นหาข้อเท็จจริงเป็นความลับ ซึ่งผูเ้ กี่ยวข้องเท่านั้นที่จะได้รับข้อมูล
ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการปกป้องไม่ให้ได้รับผลกระทบในการทางาน ผู้ที่กลั่นแกล้งผู้แจ้งเบาะแส หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้
แจ้งเบาะแสโดยมีเจตนาที่ไม่สุจริต จะต้องได้รับการลงโทษตามควรแก่กรณี
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นอกจากนี้ ผู้รับแจ้งจะต้องกาหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวน
สอบสวน เพื่อมิให้ได้รับอันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส การเป็น
พยาน หรือการให้ข้อมูล
6. การปกป้องผู้ถกู ร้องเรียน
บริษัทตระหนักในความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถูกร้องเรียน โดยจะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับในช่วง
การสืบสวนและพิจารณาผลการสืบสวนข้อเท็จจริง หากยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้คณะสืบสวนจะให้โอกาสผู้
ถูกร้องเรียนในการชี้แจงข้อร้องเรียนก่อนที่จะพิจารณาตัดสินข้อร้องเรียนนั้น รวมทั้งรับทราบผลการสืบสวนข้อเท็จจริง
7. การจงใจให้เบาะแสที่เป็นเท็จ
หากผู้แจ้งเบาะแสจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จจะไม่ได้รับความคุม้ ครองภายใต้มาตรการนี้ และจะได้รบั โทษทางวินัย
หรือถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
8. การพิจารณาบทลงโทษ
หากผลการสอบสวนพบว่า ผู้ถูกร้องเรียนมีความผิดจริง หรือผู้แจ้งเบาะแสจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ผู้รับแจ้งเบาะ
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นและกาหนดแนวทางการลงโทษทางวินัยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อผูม้ อี านาจดาเนินการ
พิจารณาดาเนินการ
9. การรายงานการแจ้งเบาะแส
ผู้รับแจ้งเบาะแสเป็นผูร้ ายงาน และนาเสนอรายงานการแจ้งเบาะแสทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทจะรวบรวมข้อมูลและนาเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เพื่อเปิดเผยในรายงาน
ประจาปี
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กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทสาคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้น หน้าที่หลักของคณะกรรมการ
บริษัทจึงแบ่งเป็น 2 ด้าน
1) การกาหนดทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท จะดาเนินงานไปในทิศทางที่เป็น
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2) การติดตามการดาเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลและรับผิดชอบผลการดาเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทยังมีอานาจและความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
มีรายละเอียดที่สาคัญแสดงไว้ในหัวข้อที่ 5 เรื่อง เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. องค์ประกอบและกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษัท
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการอื่น มีจานวนที่เหมาะสมกับขนาด
ของกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมแล้วมีจานวนไม่น้อยกว่า ห้าคนและมีกรรมการที่มีความเป็น
อิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจ
อย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่าสามคน
ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความ
โปร่งใสและชัดเจนโดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมี
รายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทโดยตาแหน่ง
3. คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัท
3.1 กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลา
เพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
3.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่
มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กาหนดไว้
ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
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3.3 กรรมการบริษัทสามารถด ารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้การเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดไว้
กรรมการอิสระต้องไม่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทาให้มีข้อจ ากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและต้องมีคุณสมบัติตามที่
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนดไว้คือ
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2) เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลัก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย
4) เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบริษัท
บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมเงิน ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน
ด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้รับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วน้อยกว่าสองปีก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง
7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ภายหลังการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1) – 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลาดับเดียวกัน
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์ ค ณะ
(Collective Decision) ได้
4. วำระกำรดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทดารงตาแหน่งคราวละสามปี และเมื่อครบกาหนดตามวาระอาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท
ต่อไปได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุด หนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) อายุครบ 75 ปี บริบูรณ์
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4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จากัดลักษณะที่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กาหนดไว้ในมาตรา
89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551
5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
6) ศาลมีคาสั่งให้ออก
กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ คราวถัดไปเว้นแต่
วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ว่างลงทดแทนก็ได้กรรมการ
บริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน
5. อำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
นอกจากหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทยัง
เป็นไปตามที่ได้กาหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้
1)

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเป็นไป
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นก่อนการดาเนินงาน เช่น เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการ
อื่น ๆ กาหนด เป็นต้น

2)

กากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทานโยบายกากับดูแลกิจการ คู่มือ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยให้ทราบ ก าหนดให้ปฏิบัติตามและติดตามให้มีการ
ปฏิบัติ

3)

พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจาปีของบริษัท

4)

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตาม
วาระ

5)

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่า
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
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เกี่ยวข้องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทต่อไป
6)

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7)

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอกพร้อมทั้ง
กาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร

8)

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

9)

พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทได้

10)

แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอานาจ เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอานาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรม การบริษัทอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจนั้น ๆ ได้

11)

พิจารณาอนุมัติการทารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัตจิ ากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น และ/หรือประกาศ
ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12)

พิจารณาอนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13)

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกาไรพอสมควรที่จะทาเช่นนั้นและ
รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

6. กำรประชุม
1)

กาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจมีการประชุมวาระ
พิเศษเพิ่มตามความจาเป็น

2)

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกาหนดวาระการประชุม

3)

เลขานุการบริษัททาหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไป
ให้กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจาเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมในเร็วกว่า
นั้นก็ได้

4)

ประธานกรรมการบริษัททาหน้าทีเ่ ป็นประธานที่ประชุม มีหน้าทีด่ ูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสาหรับ
กรรมการบริษัทที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สาคัญโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

5)

ในการประชุมกรรมการบริษัท ผู้ทมี่ ีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสาคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างที่มี
การพิจารณาในประเด็นที่เกีย่ วข้อง
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6) การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการบริษัทคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคาคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
7) ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการบริษัทมีสิทธิขอดู หรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ ฝ่ายบริหารที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
8) เลขานุการบริษัททาหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทารายงานการประชุมภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม
เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษทั สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึง
จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธาน
กรรมการบริษัทอยู่ ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไ ด้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมี
ส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
คณะกรรมการอนุมัติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

(นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)
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กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กากับดูแล
เกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และ
หลักจรรยาบรรณต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทและกลุม่ ธุรกิจของบริษัท เกิดการกากับดูแลกิจการทีด่ ี นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะทาหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและกลุ่มธุรกิจของ
บริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและนาเสนอในรายงานประจาปีของบริษัทเป็นประจา
ทุกปี
2. องค์ประกอบ กำรแต่งตั้งและคุณสมบัติ
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระและได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน และมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความ
เชื่อถือของงบการเงินและมีการพัฒนาความรู้ดา้ นการบัญชีหรือการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน
2.2 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ
ด้วย
2.3 เป็นกรรมการทีไ่ ม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รบั
เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษทั ร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกับ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง
2.4 เป็นกรรมการทีไ่ ม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
2.5 เป็นกรรมการทีไ่ ม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นทีม่ ีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษทั ย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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2.6 เป็นกรรมการทีไ่ ม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษทั ย่อย บริษัทร่วมนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ที่มีอานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทสังกัด เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
2.7 เป็นกรรมการทีไ่ ม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตั้ง
2.8 เป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2.9 ไม่ประกอบกิจการทีม่ ีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1
ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบด้วยกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2.10 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มลี ักษณะเป็นไปตามข้อ 2.2 -2.10 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท โดยการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision)
ได้
2.11 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน นิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
2.12 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2.13 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ด้วย
3. วำระกำรดำรงตำแหน่ง
3.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี โดยจะครบวาระการดารงตาแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปีของบริษัทหรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือโดยการถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัทหรือโดยการพ้นสภาพการเป็น
กรรมการบริษัท
3.2 กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระ
โดยอัตโนมัติ
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3.3 ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตาแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการมาแทนตาแหน่ง เว้นแต่ กรณีครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทอีก
3.4 กรณีตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มคี ุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดารงตาแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
4. สิทธิกำรออกเสียง
กาหนดให้กรรมการตรวจสอบหนึง่ คน มีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง โดยหากกรรมการตรวจสอบคนใด มีส่วนได้เสียในเรื่องที่
พิจารณา กรรมการตรวจสอบคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น
5. กำรประชุม
5.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมประจาอย่างสม่าเสมออย่างน้อยปีละสี่ครั้ง
5.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม
5.3 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจัดการ บุคลากรของบริษัทและในกลุ่มบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่เกีย่ วข้องในวาระการประชุมนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลตามความจาเป็นและเหมาะสม วาระการ
ประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดทาขึ้นและนาเสนอก่อนการประชุมและให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
6. อำนำจ
6.1 มีอานาจในการเชิญฝ่ายจัดการหรือพนักงานมาร่วมประชุมชี้แจงให้ความเห็นหรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจาเป็น
6.2 พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้งหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทน เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีเป็นประจาทุกปี
6.3 รับทราบการปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานสอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าว เพื่อพิจารณามิให้ผสู้ อบบัญชีขาด
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
6.4 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝา่ ยจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
6.5 พิจารณาตัดสินใจในกรณีทฝี่ ่ายจัดการและผูส้ อบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน หรือมีข้อจากัด
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
6.6 สอบทานขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและการกากับดูแล รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกีย่ วข้อง
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6.7 พิจารณารายงานจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง และฝ่ายจัดการของบริษัท และหารือกับฝ่ายจัดการ เกี่ยวกับ
นโยบายการประเมินและการจัดการความเสี่ยง
6.8 จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คาแนะนา ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
6.9 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขในรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทุจริต
คอร์รัปชั่น หรือรายการที่มีความบกพร่องจากการควบคุมภายใน ตลอดจนรายการที่มีการไม่ปฏิบัตติ าม กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องที่มี
สาระสาคัญต่อฐานะการเงิน
7. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
7.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
7.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงาน (หรือบริษัท) ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงาน (หรือบริษัท) ตรวจสอบภายใน
7.3 มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอืน่ ๆ ด้วย
7.4 สอบทานให้บริษัทปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษัท
7.5 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
7.5.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
7.5.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
7.5.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7.5.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
7.5.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.5.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.5.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
7.5.8 รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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8. กำรทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า
เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอโดยกฎบัตรที่ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขอย่างมี
นัยสาคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการอนุมัติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

(นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)
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กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ตลอดจนคัดเลือกกรรมการ
บริษัทเพื่อท าหน้าที่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยรวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กาหนดไว้ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติตามที่กาหนด
2. องค์ประกอบ กำรแต่งตั้งและคุณสมบัติ ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2.1 ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
2.2 คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก
2.3 คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.4 ให้บริษัทพิจารณาเสนอพนักงานของบริษัททาหน้าที่เลขานุการโดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2.5 ไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร
3. วำระกำรดำรงตำแหน่ง และกำรพ้นจำกตำแหน่ง
3.1 วำระกำรดำรงตำแหน่ง
3.1.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระของการดารง ตาแหน่งกรรมการ
บริษัท
3.1.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้
อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม
3.2 กำรพ้นจำกตำแหน่ง
3.2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่งโดยทันที เมื่อเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากตาแหน่งกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
3.2.2 การลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ยนื่ ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
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3.2.3 คณะกรรมการบริษัทมีอานาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตาแหน่งโดยการลาออก หรือ
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
3.2.4 บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทดแทน จะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่า
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนแทนเท่านั้น
4. ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
4.1. กำรสรรหำ
4.1.1 กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมของจานวน โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
4.1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มี
ตาแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
4.1.3 พิจารณาคุณสมบัติของผูบ้ ริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ที่
กาหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนาปัจจัยสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่สาคัญและเกีย่ วข้อง เช่นสภาพและแนวโน้ม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจ
มาประกอบการพิจารณาด้วย
4.1.4 จัดทาและทบทวนแผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession) ของผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อม
เป็นแผนต่อเนื่องให้มผี ู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
4.1.5 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4.1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใน
การพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
4.2. กำรกำหนดค่ำตอบแทน
4.2.1 จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
4.2.2 กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
โดยการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับการดาเนินงานโดยรวม
ของบริษัท เพื่อให้สามารจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
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4.2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คาชี้แจง ตอบคาถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
4.2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปีของบริษัทฯ
4.2.5 ปฏิบัติการอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4.2.6 โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. กำรรำยงำน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
6. กำรประชุม
6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมี
อานาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจาเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
6.2 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจาเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า
6.3 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ ให้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่มาประชุมเลือก
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
6.4 การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กระทาได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนที่มสี ่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มสี ิทธิออกเสียงลงมติใน
เรื่องนั้นๆ
6.5 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน
เว้นแต่ในกรณีจาเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
6.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบได้
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7. กำรทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกปี เพื่อให้
มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยกฎบัตรทีไ่ ด้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมี
นัยสาคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

(นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)
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กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มสี ่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดความ
ชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบ วาระการดารงตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทากฎบัตรคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
2. องค์ประกอบ กำรแต่งตั้ง และคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำร
2.1

ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบด้วย
กรรมการบริษัทจานวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษทั และ/หรือบุคคลภายนอกอีกจานวนหนึ่งก็ได้
เมื่อรวมแล้วมีจานวนไม่น้อยกว่าสามคน

2.2

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

2.3

กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทเี่ หมาะสม สามารถอุทิศเวลา มีความคิดเห็นอย่าง
เพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. วำระกำรดำรงตำแหน่ง
3.1

กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดารงตาแหน่งและการปฏิบตั ิงานตามวาระตาแหน่งกรรมการ
บริษัท เมื่อครบกาหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารอีกก็ได้

3.2

กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทมีวาระการดารงตาแหน่งเท่าที่ดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้น
แต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3.3

กรรมการบริหารที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งมิได้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทมีวาระการดารง
ตาแหน่งตามที่บริษัทจะเห็นสมควรกาหนดไว้และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารพ้นตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด หรือมี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มมี หาชนเป็นผู้ถือ
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หุ้นตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551
4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
กรณีกรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
4. อำนำจหน้ำที่
4.1

กาหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน งบประมาณประจาปี และอานาจการบริหารงานต่าง ๆ ของ
บริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

4.2

ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน และ
งบประมาณประจาปีที่ได้รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
พร้อมให้คาปรึกษาแนะนา การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

4.3

พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทาธุรกรรมการทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี
กู้ยืม จานา ค้าประกัน และการอืน่ ใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทาธุรกรรมตามปกติของ
บริษัทภายใต้อานาจวงเงินที่ได้กาหนดไว้

4.4

กาหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม
การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน หรือ กรรมการผู้จดั การ หรือ รองกรรมการผูจ้ ัดการ
หรือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอานาจแทนบริษัททีจ่ ะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

4.5

กากับดูแลและอนุมตั ิเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทและอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนกระทาการอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และ คณะกรรมการบริหาร
สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอานาจนั้น ๆ ได้

4.6

พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

4.7

ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ หรือ
มอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ บริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่
นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดยกเว้นเป็นการอนุมัติรายงานที่มีเงื่อนไข
ปกติธุรกิจที่มีการกาหนดขอบเขตชัดเจน
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5. ควำมรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎ
บัตรนี้ และคณะกรรมการบริหารยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
6. กำรประชุม
6.1

ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจาทุกเดือนหรืออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง หรือตามความเหมาะสม

6.2

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารในฐานะ
ที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจาเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธียื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านั้นก็ได้

6.3

กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

6.4

คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน กรรมการ
ผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายหรือส่วนงานต่าง ๆ และ/หรือบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่น
เช่นว่านั้น หากเห็นว่ามีประเด็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือเป็นการเฉพาะ

7. องค์ประชุม
7.1

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริหาร
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ให้
กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

7.2

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารคนหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8. กำรรำยงำน
ประธานกรรมการบริหารจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และรายงานสรุปผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการ
บริษัท
9. กำรทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารจะต้องทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎ
บัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารงานของบริษัท สอดคล้องกฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องอยู่เสมอโดยกฎบัตร
ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนยั สาคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

295

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

แบบ 56–1 One Report

คณะกรรมการอนุมัติ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

(นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)
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กฎบัตรคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งเพื่อกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง
องค์กร รวมทั้งกากับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกากับดูแลให้มรี ะบบ
หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท อย่างเหมาะสม โดยกาหนดองค์ประกอบ ขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ
2.1 คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยกรรมการบริษัททีเ่ ป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน ผู้บริหาร
พนักงานที่รับผิดชอบงานด้านบัญชีและการเงิน และอาจประกอบด้วยบุคคลภายนอกผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงอีก
จานวนหนึ่งก็ได้
2.2 คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
ที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2.3 ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ต้องไม่ดารงตาแหน่งประธรรมการบริษัท
3. กำรแต่งตั้ง วำระกำรดำรงตำแหน่ง กำรพ้นจำกตำแหน่ง
3.1 กำรแต่งตั้ง
3.1.1 คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.1.2 คณะกรรมการบริษัทหรือทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3.1.3 ให้บริษัทพิจารณาเสนอพนักงานบริษัททาหน้าที่เลขานุการโดยให้คณะกรรมการบริษัทหรือ คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบ
3.2 กำรดำรงตำแหน่ง
3.2.1 อนุกรรมการบริหารความเสีย่ งที่เป็นกรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งและการปฏิบตั ิงานตามวาระตาแหน่ง
กรรมการบริษัท
3.2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทมีวาระการดารงตาแหน่งเท่าคราวละ 3 ปี นับแต่
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
3.2.3 อนุกรรมการบริหารความเสีย่ งที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งมิได้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารของบริษัทมี
วาระการดารงตาแหน่ง คราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและเมื่อครบกาหนดตามวาระอาจได้รับ
พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไปอีกก็ได้
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3.2.4 อนุกรรมการบริหารความเสีย่ งที่ครบวาระ มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดารงตาแหน่งได้อีก หากได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3.3 กำรพ้นจำกตำแหน่ง
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
▪ ลาออก
▪ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
▪ ตาย
4. อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
4.1 อำนำจของอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
4.1.1 คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีอานาจให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการแผนกต่างๆ ของบริษัท ชี้แจงข้อมูลเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือเชิญผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลตามส่วนงานที่รับผิดชอบ
4.1.2 คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งมีอานาจมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัท ดาเนินการ หรือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จาเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กาหนดในกฎบัตรนี้
หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
4.2 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
4.2.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
4.2.2 พิจารณาและให้ความเห็นในผลการประเมินความเสีย่ ง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสีย่ งและแผนปฏิบัติ
การเพื่อจัดการป้องกันความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและ
เหมาะสม
4.2.3 ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรประสบความสาเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความ
เสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับ
สภาวะการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสีย่ งได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4.2.4 ให้คาแนะนาและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และคณะทางานบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความ
เสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
4.2.5 ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทานและทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจาอย่าง
น้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่านโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับ
สภาพการดาเนินธุรกิจในภาพรวม และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
4.2.6 รายงานความเสีย่ งที่สาคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความ
คืบหน้า และผลของการบริหารความเสีย่ งให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นประจา
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4.2.7 ปฏิบัติหน้าที่ตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. กำรประชุม
5.1 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมเป็นประจาอย่างน้อยไตรมาสละ 1ครั้ง โดยคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงสามารถเชิญบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมการประชุมได้
5.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนอนุกรรมการที่
มีอยู่ในขณะนั้นจึงถือเป็นองค์ประชุม
5.3 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งได้เป็นกรณีพิเศษ หากมีการ
ร้องขอจากอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงองค์กรทีส่ าคัญเพิ่มเติมที่จาเป็นต้องหารือร่วมกัน
5.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมเข้าร่วม
ประชุม หรือนาเสนอข้อมูลได้
5.5 เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นาส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้นาส่งล่วงหน้า 7
วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวัน
ประชุมในเร็วกว่านั้นก็ได้
5.6 ในการลงมติของคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีเสียงคน
ละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีทมี่ ีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งมี
สิทธิลงคะแนน อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
6. กำรรำยงำน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งรับทราบ ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยง และรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงาน
สถานะความเสีย่ งขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ากรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง สามารถยึดถือปฏิบัติต่อไปได้และมีความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของบริษัท โดยมีการนาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยงองค์กรเป็นประจา เช่น รายเดือน หรือ รายไตรมาส เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนักถึงความเสีย่ ง
สาคัญที่องค์กรเผชิญอยู่ และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะความเสีย่ งขององค์กรในอนาคต
7. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง (Self-Assessment)
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละครั้ง
8. กำรทบทวนกฎบัตร
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกปี เพื่อให้
มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสีย่ งของบริษัท โดยกฎบัตรที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนยั สาคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
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9. ค่ำตอบแทนกรรมกำร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทาหน้าที่พิจารณากาหนดค่าตอบแทน ประธานและกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนาเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญประจาปี
คณะกรรมการอนุมัตเิ มื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

(นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบ 56-1 One Report
เอกสำรแนบ 6.
รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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เอกสำรแนบ 6 รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทาตามแนวทางและข้อก าหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี

กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวมัทธณา หนูปลอด เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความ
เป็นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้น ให้บริษัทมีการ
ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมมูลค่าให้แก่
องค์กร
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 15 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร สานักงานผู้รับจ้างตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ซึ่งมีการ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจา ผลการปฏิบัติหน้าที่ที่สาคัญสรุปได้
ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาส และงบการเงิน
ประจาปี 2563 ของบริษัท ซึ่งได้จัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสาคัญ
ต่าง ๆ การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สาคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและ
สอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยได้รับคาชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ทาให้เกิดความ
เชื่อมั่นว่าการจัดทางบการเงินของบริษัทเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีความถู กต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบ
การเงิน
สาหรับไตรมาสที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 2/2563 และไตรมาสที่ 3/2563 บริษัทส่งงบการเงินล่าช้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งแพร่ระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทยทาให้รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประกาศปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงซึ่งรวมถึงร้านนวด สปา ร้านเสริม
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สวยและคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จากัด (“WCIG”)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท (บริษัทถื อหุ้นผ่านบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 56) ในช่วง
ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 WCIG จึงมีข้อจากัดในการเข้าถึงการรวบรวมข้อมูลเอกสาร หลักฐาน และรายการ
ทางธุรกิจ เช่น การตรวจหลักฐานการขาย การตรวจนับ Stock สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นวันแต่ละสาขา และการปิดคลินิกเสริมความ
งามทุกสาขาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการดาเนินธุรกิจของ WCIG อย่างเป็นสาระสาคัญ ทาให้ WCIG ขาดรายได้จาก
การให้บริการอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง อันเป็นเหตุให้พนักงานของ WCIG
ลาออก ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานฝ่ายบัญชีของ WCIG ซึ่งลาออกทั้งหมด WCIG จึงไม่สามารถ
จัดทาข้อมูลทางการเงินเพื่อนาส่งให้แก่บริษัทเพื่อจัดทางบการเงินรวมได้ภายในกาหนด ซึ่ง WCIG ดาเนินการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรด้านบัญชีโดยการจัดจ้างทีมงานบัญชีจากภายนอกให้เข้ามารวบรวมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ เพื่อจัดทางบการเงิน
เพื่อน าส่งข้อมูลงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีสอบทานและน าส่งงบการเงินให้บริษัทเพื่อ ให้จัดทางบการเงินรวมได้ ด้วยเหตุปัจจัย
ดังกล่าวข้างต้น ทาให้บริษัทไม่สามารถแสดงรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับไตรมาส
ที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 2/2563 และไตรมาสที่ 3/2563 ได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในตามที่สานักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทเป็นรายไตรมาส การรายงานครอบคลุม
ด้านบัญชี การเงิน การทุจริต การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การติดตามผลและการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดย
สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ สานักงานตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระ มุ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งได้มีการสนับสนุนให้มีการพั ฒนาผู้
ตรวจสอบและงานตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพในระดับสากล ส านักงานตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบติดตามประเด็น
สาคัญใหม่ๆ อย่างเท่าทันและสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการทารายการเกี่ยวโยงกันซึ่งช่วยให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ได้มีการ
สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย หรือกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันโดยมีความมั่นใจได้ว่ารายการเหล่านั้นเป็นรายการที่ด าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทาง
ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม
รวมทั้งการกาหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจา
4. การกากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงระดับองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สาคัญ ดังนี้
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1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีนโยบายลดความเสี่ยงโดยการทาสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า และบันทึกบัญชีการนาเข้าสินค้าระหว่างทางจากต่างประเทศให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชี
2) ความเสี่ยงจากการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ (Cash Collection) เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือ
มือแพทย์ ลูกค้าหรือลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ซึ่งบางโรงพยาบาลมีปัญหาในเรื่องการจัดเก็บเงิน
ลูกค้า บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงด้วยการกาหนดระเบียบการจัดเก็บลูกหนี้โดยติดตามความคืบหน้าการจัดเก็บ
เงินจากลูกหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์และเฝ้าระวังมิให้ส่งผลกระทบต่อเงินหมุนเวียนของบริษัท
3) ความเสี่ยงจากการบริหารคลังสินค้า เช่น ระบบการจัดการสินค้าค้างนาน ระบบการยืมสินค้า และ ระบบการตรวจรับ
สินค้า เป็นต้น
4) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลสาคัญ และการกู้
คืนข้อมูลที่ถูกโจมตี เป็นต้น
5) ความเสี่ยงระบบการบริหารบุคลากร เช่น การตรวจสอบ work instruction ของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
นอกจากนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการระบุความเสี่ยงใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ
บริษัทและอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือทางการแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์ และผลักดันให้บริษัทใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อประกอบการตัดสินใจต่อความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัท ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบ
บัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้นาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพือ่ พิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
1. นายสมคิด เตียตระกูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ

2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ
3. นายนรินทร์ จูระมงคล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือ

4. นางสาวศรัญญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ
5. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) ประจาปี 2563 ด้วยค่าสอบบัญชี
จานวนเงิน 2,730,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจาปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อยและบริษัทย่อย
ทางอ้อมรวมจานวนเงิน 4,016,000 บาท
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คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ด้วยความเป็นอิสระ มีความระมัดระวังและมี
ความรอบคอบ มีการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ยึดถือนโยบายการกากับดูแลที่ดีเป็นสาคัญ
มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอและสามารถ
ตอบสนองอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และได้จัดทางบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256 3
อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

.................................................
(นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)
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