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1. โครงสร้ำงและกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัท 

1.1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “EFORL”)  

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2552 ด าเนิน

ธุรกิจหลักเป็นผู้น าเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยตรงจากผู้ผลิต โดยเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์

ทางการแพทย์จากผู้ผลิตชั้นน าแต่เพียงผู้เดียว และเป็นผู้ให้บริการให้ค าแนะน าวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ตลอดจนให้ความรู้ครอบคลุมการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทาง

การแพทย์ตลอดจนผู้ป่วยเพื่อประโยชน์สูงสุด 

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อย คือ บริษัท สเปซเมด จ ากัด (Spacemed Co., Ltd.) ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ท่ีใช้ในบ้าน (home healthcare medical device) และกล้องจุลทรรศน์ (Microscope) และ อื่น ๆ โดยบริษัทถือหุ้น ร้อย
ละ 100 

1.1.1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย หรือกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

เรามุ่งมั่นเป็นผู้น าด้านการจัดจ าหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการด ารงชีวิตที่ดีของประชาชน 
( To provide trustworthy and reliable healthcare 
products for improving wellness) 

 

• น าเข ้า จ ัดจ  าหน่ายและให้บริการ เคร ื ่องมือทาง
การแพทย์ วิทยาศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่มี
คุณภาพและทันสมัย เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัย การ
ป้องกัน การรักษาโรค และการส่งเสริมสุขภาพแก่
แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ด้วย
ราคายุติธรรม 

• บริหารงานด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พร้อมหลักบรรษัทภิบาล เพื่อการเติบโตที่
มั่นคงและยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย หรือกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในภำพรวม 

นโยบำยคุณภำพ 

“ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา สอดคล้องกับกฎหมาย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง” 



บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกดั (มหำชน)       แบบ 56–1 One Report 
 

 
6 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการเป็นผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความจ าเป็นของการรักษาและการมีสุขภาพท่ีดีและจัดหาผลติภัณฑ์ที่มีพัฒนาการทีก่้าวหน้า
ทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ โดยให้ความใส่ใจสภาพแวดล้อม รวมทั้งให้บริการที่เป็นเลิศ ตรงเวลา เพื่อสนองต่อความต้องการในสภาวะ
ปัจจุบัน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด 

เพื่อให้บรรลุถึงนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทมุ่งมั่นในการด าเนินการดังนี ้

1. คัดสรรผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ วัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่ค านึงถึงคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความน่าเช่ือถือในระดับต้น
ของโลก 

2. มุ่งมั่นให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าโดยเฉพาะบริการหลังการขาย 

3. จัดท า คงไว้ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 

4. ให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
โดยใช้ระบบการวัดผล และติดตามนโยบายคุณภาพอย่างเคร่งครัด และให้ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การสนับสนุน และผลักดัน
ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5. ให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

วัตถุประสงค์และกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 

1. ด้ำนกำรตลำดและกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 2. ด้ำนกำรด ำเนินงำนและกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 

• รักษาระดับยอดขายในกลุ ่มธุรกิจตัวแทนจ าหน่าย
เครื่องมือแพทย์ จัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น 

• ธ ารงความเป็นผู ้น  าทางการตลาดอันดับหนึ ่ง ด้าน
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

• พัฒนาและค ิดค ้นระบบสน ับสน ุนผล ิตภ ัณฑ ์ทาง
การแพทย์ และต่อยอดให้สมบูรณ์มากขึ้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการขาย
และเป็นผู้น าในตลาด 

• เพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

• บริษัทจะมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15% ต่อปี   

• มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจที่เป็นที่ต้องการของตลาด และ
เป็นธุรกิจที่มี High Gross Margin โดยใช้ความช านาญ
ของบุคคลากรที่มีอยู่ในบริษัทเป็นหลัก 

• ลดขนาดการลงทุน หรือ จ าหน่ายธุรกิจที่มีผลกระทบใน
เชิงลบต่อบริษัท 

• ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในภาพ
กว้างของธุรกิจมากขึ้น 

• ยกระดับมาตรฐานการให้บริการโดยเพิ่มประสิทธิภาพ
กา รบร ิ ห า ร จ ั ดก า ร  Supply Chain Management 
โดยเฉพาะกระบวนการตั้งแต่การสั่งซื ้อ ส่งมอบ และ 
บริการหลังการขาย 

• บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถหมุนเวียนปรับ
ใช้กับกลุ่มธุรกิจของบริษัททั้งหมด เพื่อลดต้นทุนการ
ด าเนินงาน 

• ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม โดยการปรับ
โครงสร้างหนี้ระยะสั้น เป็นหนี้ระยะยาวให้มากขึ้นและ
เพิ่มสัดส่วนในส่วนของทุน 
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1.1.2. กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 

ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2562 - 2564) มีเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญดังนี้ 

2 มกรำคม 2562 WCIH ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม โดยซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ 
บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกอินเตอร์ จ ากัด บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์  จ ากัด และ บริษัท 
ดับบลิว. เอส. เซอร์จีรี่ 2014 จ ากัด จาก WCIG ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (par value)  

4 เมษำยน 2562 WCIH ได้รับช าระเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จ านวน 220.00 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการ
ลงทุนของบริษัทใน WCIH ลดลงจากร้อยละ 63.70 เป็นร้อยละ 56.00 

5 เมษำยน 2562 WCIH ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม โดยซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ 
บริษัท วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซีอินเตอร์ จ ากัด จาก WCIG ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (par value) 

28 พฤษภำคม 2562 EFORL ร่วมลงนามกับ GE Healthcare Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ส านักงานประจ าภาคพื้น
เอเชียแปซิฟิคของบริษัท GE Healthcare (NYSE:GE) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย EFORL ได้รับ
แต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ GE ในกลุ่ม Enterprise Digital Solutions ในประเทศไทย 

5 พฤศจิกำยน 2562 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้ 

- เพิ ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 604,065,974.85 บาท จากเดิม 2,577,488,835.45 
บาท เป็น 3,181,554,810.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 8,054,212,998 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท 

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนท่ี 0.05 บาท ต่อหุ้น 

28 กุมภำพันธ์ 2563 EFORL ได้รับสิทธิบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอรข์องระบบบันทึกข้อมูลดว้ยอีเล็กทรอนิกส์ ส าหรับงาน
ผู้ปว่ยฟอกไต (Hemodialysis Electronics Data Recording) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

28 กุมภำพันธ์ 2563 EFORL ได้รับสิทธิบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอรข์องระบบบันทึกข้อมูลดว้ยอีเล็กทรอนิกส์ ส าหรับงาน
วิสัญญี (Anesthesia Electronics Data Recording) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

26 มีนำคม 2563 EFORL เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแล้ว จากเดิม 2,416,263,899.40 บาท จ านวนหุ้นสามัญ 
32,216,851,992 หุ้น เป็น 2,416,501,912.80 บาท จ านวนหุ้นสามัญ 32,220,025,504 หุ้น จาก
การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO) จ านวน 3,173,512 หุ้น 

9 มิถุนำยน 2563 EFORL เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแล้ว จากเดิม 2,416,501,912.80 บาท จ านวนหุ้นสามัญ 
32,220,025,504 หุ้น เป็น 2,416,502,157.225 บาท จ านวนหุ้นสามัญ 32,220,028,763 หุ้น จาก
การใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W3 และ EFORL-W4 เป็นหุ้นสามัญจ านวน 
3,259 หุ้น 
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14 สิงหำคม 2563 EFORL ร่วมลงนามกับ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในการแต่งตั้ งให้ EFORL เป็น
ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ บี. บราวน์ Avitum สินค้ากลุ่มเครื่องมือแพทย์โรคไต ซึ่ง
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย อันได้แก่ เครื่องฟอกเลือดชนิดต่อเนื่อง (Continuous renal 
replacement therapy, CRRT) ทีใ่ช้กับผู้ป่วยวิกฤต รวมทั้งเครื่องไตเทียมด้วย 

5 พฤศจิกำยน 2563 วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ WCIG 

9 กุมภำพันธ์ 2564 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้ 

• ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 765,052,653.075 บาท จากเดิม 3,181,554,810.300 
บาท เป็น 2,416,502,157.225 บาท โดยวิธีการตัดหุ ้นสามัญที ่ยังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 
10,200,702,041 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท  

• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 581,896,551.750 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
2,416,502,157.225 บาท เป็นจ านวน 2,998,398,708.975 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญ
จ านวน 7,758,620,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท 

• อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 7,758,620,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 3 ราย ในราคาหุ้นละ 0.0348 บาท คิดเป็นมูลค่า
รวม 270,000,000 บาท 

14 พฤษภำคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 มีมติอนุมัติขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท สยามสเนล 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นอยู่จ านวน 10,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 จากจ านวนหุ้น
ทั้งหมดของบริษัทสยามสเนล ซึ่งได้ท าการขายเมื่อวันท่ี 15 กรกฏาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 1 บาท 
รวมเป็นเงินจ านวน 1,020,000 บาท ให้แก่บุคคลอื่น   

4 มิถุนำยน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 มีมติขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง 
จ ากัด (มหาชน) (“WCIH”) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นอยู่จ านวน 101,849,993 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56 จากจ านวนหุ้นท้ังหมดของบริษัท WCIH ตกลงขายในราคาหุ้นละ 0.01 บาท 
รวมเป็นเงินจ านวน 1,018,499.93 บาท ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน ส่งผลให้ WCIH สิ้นสภาพการ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทตกลงท าสัญญาซื้อขายและได้รับเงินค่าหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 
14 มิถุนายน 2564 

19 กรกฎำคม 2564  ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้ 

• แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 50 เป็น  54 ข้อ  

• รับทราบรายการขายหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ที่บริษัทถืออยู่
ทั้งหมด 
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1.1.3. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) 

ชื่อย่อในตลำดหลักทรัพย์ฯ EFORL 

ประเภทธุรกิจ เป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

เลขทะเบียนบริษัท  0107551000142 

ที่ต้ังส ำนักงำนใหญ ่ 432 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 

โทรศัพท์  02-8830871-9, 02-4342748-9, 02-1148151 

โทรสำร 02-4338695   

เว็บไซต์ https://www.eforl-aim.com/ 

ทุนจดทะเบียน 2,998,398,708.975 บาท 

ทุนช ำระแล้ว 2,998,398,708.975 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 39,978,649,453 หุ้น  

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น 0.075 บาท 

1.2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ  

กลุ่มบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ 2 ธุรกิจหลัก คือ:- 

1. ธุรกิจด้ำนสุขภำพ (Healthcare) ประกอบด้วย ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายและบริการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ซึ่งจัดจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Device) ทั้งที่ใช้ในโรงพยาบาล และ ใช้ในชีวิตประจ าวัน และน ้ายา
ที่ใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Reagent) ด าเนินงานโดยบริษัท บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) (EFORL) และ บริษัท 
สเปซเมด จ ากัด (SPACEMED) 

2. ธุรกิจด้ำนควำมงำม (Beauty) โดยลงทุนผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

ประกอบด้วยธุรกิจคลินิกเสริมความงามและจ าหน่ายสนิค้าเครื่องส าอาง ด าเนินงานโดยกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์ (บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก 
อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด และ บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ จ ากัด) และ บริษัท สยามสเนล จ ากัด 

ในระหว่ำงปี 2564 บริษัทขำยเงินลงทุนในหุ้นทั้งหมดของธุรกิจควำมงำมทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ให้กับบุคคลอื่น บริษัทได้ถอด
งบกำรเงินของกลุ่มบริษัทย่อยท้ังสองบริษัทออกจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทต้ังแต่ไตรมำสสำมของปี 2564 
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โครงสร้ำงรำยได้ 

โครงสร้างรายไดต้ามที่ปรากฏในงบการเงินรวม โดยจ าแนกตามกลุม่ธุรกิจในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา แสดงได้ดังนี ้

หน่วย: ล้ำนบำท  %ถือหุน้ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
  รำยได้ สัดส่วน รำยได้ สัดส่วน รำยได้ สัดส่วน 
เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ 
(Healthcare) 

EFORL, 

Spacemed 

 
100% 

2,162 100% 1,637 98% 1,828 89% 

บริการดา้นความงาม 
(Beauty)* 

WCIH,  
Siam Snail 

56%, 
51% 

3 - 30 2% 232 11% 

รวม   2,165 100% 1,667 100% 2,060 100% 
 หมายเหตุ รายได้ของการบริการด้านความงามถูกรับรู้ในงวด 6 เดือนแรก   

จากโครงสร้างรายได้ข้างต้น จะเห็นได้ว่าในปี 2564 โครงสร้างรายได้รวมมีจ านวน 2,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 30 
โดยมีโครงสร้างรายได้หลักในธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

  ในระหว่างปี 2564 บริษัทขายเงินลงทุนในกลุ่มธุรกิจความงามที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดและถอดงบการเงินของกลุ่มบริษัท
ย่อยในธุรกิจความงามออกจากงบการเงินตั้งแต่ ไตรมาส 3 

บริษัท อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) 

โครงสร้างรายได้แยก ตามประเภทผลิตภัณฑ์และตามประเภทลูกคา้   

 ยอดขำยแยกตำมประเภทผลิตภณัฑ์ของบริษัท (EFORL)  

 ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิม/ ( - ลด) 
 ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน  
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  1,677  86% 1,048 73% 60% 
น ้ายาที่ใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบตัิการ 272 14% 380 27% -28% 
รวม 1,949 100% 1,428 100% 37% 

เมื่อพิจารณายอดขาย ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ยอดขายโดยรวมของกลุม่ธุรกิจเพิมขึ้น โดยสัดส่วนท่ีเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่มาจากยอดขายใน
หมวดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผลกระทบเชิงบวกของความต้องการเครื่องมือแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา ในขณะที่หมวดน า้ยาที่ใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบตัิการลดลงเนื่องจากการลดการใช้สถานบริการทางการแพทย์ในการช่วง
การแพร่ระบาดอย่างหนัก   
 ยอดขำยแยกตำมประเภทลูกค้ำ  

 ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิม/ (ลด) 
 ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน  
ยอดขายภาครัฐ 1,433 74% 1,028 72% 39% 
ยอดขายภาคเอกชน 516 26% 400 28% 29% 
รวม 1,949 100% 1,428 100% 36% 
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เมื่อพิจารณายอดขายเปรยีบเทียบจ าแนกกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชนตามตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า แนวโน้มยอดขายท่ี
ได้รับจากการทางภาครัฐมสีัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 ในปี 2564   

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร 

บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนน ้ายาท่ีใช้ในทางการแพทย์ของบริษัท 
ผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการของบรษิัท สามารถแบ่งได้ ดังนี้:- 
1. กลุ่มเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์   

1) ผลิตภณัฑ์ด้านเวชบ าบัดวิกฤตและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Critical Care/ Emergency ) 

2) ผลิตภณัฑ์ด้านวสิัญญีวิทยา (Anesthesiology)  

3) ผลิตภณัฑ์ด้านนวตักรรมทางการแพทย์และเวชสารสนเทศ (Medical Innovative & Medical Informatics) 

ประกอบด้วย:  

ก. ระบบอิเลคทรอนิกสเ์วชระเบยีนงานระงับความรูส้ึก (Anesthesia Record System) 

ข. ระบบการบริหารจัดการเก็บข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Viewer System) 

ค. ระบบอิเลคทรอนิกสเ์วชระเบยีนหน่วยโรคไต (CIS for Hemodialysis)  

ง. Tele Health/Telemedicine System 

4) ผลิตภณัฑ์ด้านการฟื้นฟูสุขภาพและตรวจสมรรถภาพ (Health Recovery) 

5) ผลิตภณัฑ์ด้านรังสีวินิจฉัย (Diagnostic Ultrasound Machine)  

6) ระบบงาน Ceiling Pendant และ Workspace  

7) ผลิตภณัฑ์ด้านการฟอกไต (Dialysis System) 

8) วัสดุการแพทย์ประเภทใช้สิ้นเปลือง (Consumables and Accessories) 

9) การบริการหลังการขาย (After Sales Services)  

2. ผลิตภัณฑ์ใช้ในกำรวินจิฉัยโรคและน ้ำยำวิเครำะห์ในห้องปฏิบัติกำร 
1) ผลิตภณัฑ์ด้านการตรวจงานเคมีคลินิก 

2) ผลิตภณัฑ์ด้านการตรวจโลหิตวิทยา 

3) ผลิตภณัฑ์ด้านการตรวจภูมคิุ้มกันวิทยา 

4) ผลิตภณัฑ์ด้านจลุทรรศน์ศาสตร ์

5) ผลิตภณัฑ์ด้านงานธนาคารเลือด 

6) ผลิตภณัฑ์ด้านเวชบ าบัดวิกฤตและฉุกเฉิน 

7) ผลิตภณัฑ์ด้านแบคทเีรียและ POCT 

8) ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK) 

9) ระบบสารสนเทศห้องปฏิบตัิการ (LIS) 
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รำยละเอียดผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน)  

ยี่ห้อสินค้ำ ชื่อผลิตภัณท ์ วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน รูปผลิตภณัท ์
Nihon Kohden 
(ประเทศญี่ปุ่น) 

 

เครื่องติดตามการท างาน
ของหัวใจ 

ใช้ติดตามการท างานของสัญญาณชีพ
ผู้ป่วย 

 

Nihon Kohden 
(ประเทศญี่ปุ่น) 

 

ชุดศูนย์กลางติดตามการ
ท างานของหัวใจ และ
ระบบ Telemedicine 

ใช้เป็นชุดศูนย์กลาง ส าหรับเจ้าหน้าที่
พยาบาลหรือแพทย์ติดตามสัญญาณชีพ 
จากชุดเครื่องติดตามการท างานของ
หัวใจและเรียกดูขอ้มูลผ่านระบบ App, 
Web Online Telemed 

 

Nihon Kohden 
(ประเทศญี่ปุ่น) 

 

เครื่องกระตุกหัวใจ 
ด้วยไฟฟ้า 

ใช้กระตุ้นการท างานของหัวใจที่เต้นผิด
จังหวะให้หวัใจกลับมาท างานได้เป็นไป
ตามปกต ิ

 

Nihon Kohden 
(ประเทศญี่ปุ่น) 

 

เครื่องกระตุกหัวใจแบบ
อัตโนมัติ (AED) 

ใช้ตรวจและกระตุ้นการท างานของหัวใจ
ให้กลับมาท างานได้ตามปกติแบบ
อัตโนมัติ 

 

Nihon Kohden 
(ประเทศญี่ปุ่น) 

 

เครื่องตรวจและวิเคราะห์
คลื่นไฟฟ้าหัวใจในทารก
แรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ 

ใช้เพื่อตรวจหาและวิเคราะห์คลื่นไฟฟา้
หัวใจที่เต้นผิดปกต ิ

 

Nihon Kohden 
(ประเทศญี่ปุ่น) 

 

เครื่องตรวจและวิเคราะห์
คลื่นไฟฟ้าสมองในทารก
แรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ 

ใช้เพื่อตรวจหาและวิเคราะห์คลื่นไฟฟา้
สมองที่มีความผิดปกติชนิดผู้ป่วย 

 

Nihon Kohden 
(ประเทศญี่ปุ่น) 

 

เครื่องตรวจและวิเคราะห์
หาความผิดปกติขณะนอน
หลับ (Sleep Labs) 

ใช้ตรวจหาบันทกึและวิเคราะห์ผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติในขณะนอนหลบั 

 

Nihon Kohden 
(ประเทศญี่ปุ่น) 

 

ชุดอุปกรณ์ประกอบ 
วัดปริมาณก๊าคาร์บอนได- 
ออกไซด์ จากลมหายใจ
ออก (Airway adapter) 

ใช้ประกอบกบัชุดวัดปริมาณกา๊ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ จากลมหายใจออก  
ใช้งานร่วมกับเครื่องวัดสัญญาณชีพ 
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ยี่ห้อสินค้ำ ชื่อผลิตภัณท ์ วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน รูปผลิตภณัท ์
B BRAUN 

(ประเทศเยอรมัน) 

 

เครื่องฟอกไต 
(Hemodialysis 
machine) 

เพื่อใช้กับคนไข้ที่มีสภาวะไตท างาน
ผิดปกติและภาวะไตวาย 

 
B BRAUN 

(ประเทศเยอรมัน) 

 

เครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง
อัตโนมัติ 

เพื่อใช้กับคนไข้ที่มีสภาวะไตท างาน
ผิดปกติและภาวะไตวายในคนไข้ภาวะ
วิกฤต 

 

NEW NORM 
(ประเทศไทย) 

 

เครื่องฆ่าเชื้อด้วยโอโซน ใช้ส าหรับฆ่าเชื้อโรคด้วย โอโซนโดยการ
ผลิตโอโซนออกมาตามปริมาตรของหอ้ง
และเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วจะท าการ
สลายโอโซน ด้วยเพือ่ความปลอดภยั 

 

HAMILTON 
(ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 

 

เครื่องช่วยหายใจชนิด
ควบคุมปริมาตรและระบบ
ช่วยหายใจอัตโนมัต ิ

ใช้ส าหรับผู้ป่วยที่มีสภาวะการหายใจ
ล้มเหลว ให้สามารถกลับมาหายใจได้
ปกติในผู้ป่วยหนัก 

 

HAMILTON 
(ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 

 

เครื่องช่วยหายใจชนิด
ควบคุมปริมาตรส าหรับ
เคลื่อนย้ายผู้ปว่ย 

ใช้ส าหรับผู้ป่วยที่มีสภาวะการหายใจ
ล้มเหลว ให้สามารถกลับมาหายใจได้
ปกติในผู้ป่วยหนัก และใช้เคลื่อนย้ายใน
กรณีฉุกเฉิน 

 

HAMILTON 
(ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 

 

เครื่องช่วยหายใจชนิด
ควบคุมปริมาตรส าหรับใช้
ในห้อง MRI 

ใช้ส าหรับผู้ป่วยที่มีสภาวะการหายใจ
ล้มเหลว ให้สามารถกลับมาหายใจได้
ปกติในผู้ป่วยหนักและในห้องMRI 

 

HAMILTON 
(ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 

 

ชุดสายท่อช่วยหายใจและ
อุปกรณ์ประกอบร่วมกับ
เครื่องช่วยหายใจ 

การใช้งานประกอบกับเครื่องช่วยหายใจ
เพื่อช่วยหายใจผู้ป่วย 

 

GE 
(ประเทศสหรัฐอเมริกำ) 

 

เครื่องดมยาสลบพร้อม
เครื่องช่วยหายใจ ขณะดม
ยาสลบ 

เป็นเครื่องที่ใช้ให้ยาดมสลบและช่วย
หายใจขณะท าผ่าตัดต้ังแต่เด็กแรกเกิด
จนถึงผู้ใหญ่ 

 

CRRT 
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ยี่ห้อสินค้ำ ชื่อผลิตภัณท ์ วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน รูปผลิตภณัท ์
GE 

(ประเทศสหรัฐอเมริกำ) 

 
 

เครื่องติดตามสัญญาณชีพ
และวัดกา๊ซขณะดม
ยาสลบ 

เพื่อใช้ติดตามสัญญาณชีพและก๊าซต่างๆ  
ของผู้ป่วยขณะท าการผ่าตัด 

 

GE 
(ประเทศสหรัฐอเมริกำ) 

 

เครื่องให้ความอบอุ่น 
แก่ทารกแรกคลอด 
Incubator & Radiant 
Warmer 

เพื่อให้การดูแลรักษาทารกที่มีความ
ผิดปกติแรกคลอดให้กลับมาปกต ิ

 

GE 
(ประเทศสหรัฐอเมริกำ) 

 

ไฟส่องเด็กทารกตัวเหลือง เพื่อให้การดูแลรักษาทารกที่มอีาการตัว
เหลือง 

 

Vyaire 
(ประเทศสหรัฐอเมริกำ) 

 

เครื่องตรวจสมรรถภาพ
ปอด 

ใช้ตรวจและวิเคราะห์ในคนไข้ ที่หายจาก
อาการปอดติดเชื้อ และมอีาการการ
หายใจที่ผิดปกต ิ

 

Vyaire 
(ประเทศสหรัฐอเมริกำ) 

 

เครื่องตรวจดูพยาธิสภาพ
ปอด สมรรถภาพปอด 

ใช้ตรวจและวิเคราะห์ในคนไข้ ที่หายจาก
อาการปอดติดเชื้อ และมอีาการการ
หายใจที่ผิดปกติแบบวัดประสิทธภิาพ
การท างานของปอดอยา่งละเอียด 

 

Vyaire 
(ประเทศสหรัฐอเมริกำ) 

 

เครื่องตรวจสมรรถภาพ
ปอดและหวัใจขณะออก
ก าลังกาย 

ใช้ตรวจและวิเคราะห์ในคนไข้ที่หายจาก
อาการปอดติดเชื้อ และมอีาการการ
หายใจที่ผิดปกติ แบบวัดประสิทธิภาพ
การท างานของปอดและหวัใจขณะออก
ก าลังกาย 

 

Vyaire 
(ประเทศสหรัฐอเมริกำ) 

 

เครื่องตรวสมรรถภาพ
ปอดในคนไข้ฟื้นฟูปอด 

ใช้ตรวจและวิเคราะห์ในคนไข้ที่หายจาก
อาการปอดติดเชื้อ 

 

HAYER 
(ประเทศเยอรมัน) 

 

เครื่องให้ออกซิเจน 
อัตราการไหลสูง 

ใช้รักษาผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลว หรือ
มีภาวะพร่องออกซิเจน ช่วยหายใจด้วย
อัตราการไหลของอากาศสูง 60 ลิตรต่อ
นาที พร้อมกับให้ความชื้น และอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมผ่านทางสายเข้าจมกู 
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ยี่ห้อสินค้ำ ชื่อผลิตภัณท ์ วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน รูปผลิตภณัท ์
VG Medical 
(ประเทศจีน) 

 

ชุดยึดอุปกรณ์การแพทย์
แบบแขวนลอย 

เพื่อติดต้ังอุกรณ์เครื่องมือแพทย์แบบ
เคลื่อนย้ายได้ โดยสะดวกในพื้นที่ที่จ ากดั  
และลดพื้นที่ในการใช้งาน 

 

esaote 
(ประเทศอิตำลี) 

 

เครื่องตรวจอวัยวะภายใน
ด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง 

ใช้ตรวจและวิเคราะหห์าความผิดปกติ
ภายในร่างกายดว้ยคลื่นสะท้อนความสูง
สูง เช่น หัวใจและหลอดเลือดอวยัวะ
ภายในช่องท้อง 

 

E for L 
(ประเทศไทย) 

 

ห้องความดันลบ 
ห้องปลอดเชื้อ 

ออกแบบห้องและจัดสร้างห้องความดัน
ลบ หรือห้องปลอดเชื้อเพือ่ควบคุมการ
ระบาดของโรค 

 

E for L 
(ประเทศไทย) 

 

ระบบอิเลคทรอนิกส์ 
เวชระเบียนระงับ
ความรู้สึก (Anesthesia 
Record) 

เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ปว่ยก่อนผ่าตัด,  
ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด 

 

E for L 
(ประเทศไทย) 

 

ระบบการบริหารจัดการ 
เก็บข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหวัใจ 
(ECG Viewer System) 

เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลกราฟคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ และวิเคราะห์ผล โดยสามารถ
เรียกดู ขอ้มูลปัจจบุัน, ยอ้นหลัง ผ่าน
ระบบ App หรือ Web 

 

E for L 
(ประเทศไทย) 

ระบบอิเลคทรอนิกส์ 
เวชระเบียนหน่วยไต 
(CIS for Hemodialysis) 

เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ปว่ยก่อนฟอก
ไต, ขณะฟอกไต และหลังฟอกไต 
สามารถจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลปัจจุบัน 
ย้อนหลัง ผ่านระบบ App หรือ Web 

 

E for L 
(ประเทศไทย) 

 

Telemedicine เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลและเรียกดูข้อมูล
สัญญาณชีพ รูปแบบการแพทยว์ิถีไกล
ผ่านระบบ App หรือ Web 

 

HEDS Data Server HEDS Data Review and  
Admit 

Gate - Way 
Dialog EVO,DF,ABPM Adimea Option = 52 Units Dialog EVO HDF Online  

option = 4  Units 

VPN IP 
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ยี่ห้อสินค้ำ ชื่อผลิตภัณท ์ วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน รูปผลิตภณัท ์
E for L 

(ประเทศไทย) 

 

TeleHealth เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลและเรียกดูข้อมูล
สัญญาณชีพ แบบปัจจบุัน Real-Time 
และข้อมูลยอ้นหลังผ่านระบบApp หรือ 
Web 

 

E for L 
(ประเทศไทย) 

 

การบริการหลังการขาย การบริการ ซ่อมแซม และ สอบเทียบคา่
มาตรฐาน ให้กับลกูค้า ส าหรับเครื่องมือ
ที่บริษัทได้จ าหน่าย 

 
ซีเมนส์ 

(ประเทศเยอรมัน) 

 

ชุดตรวจหาแอนติเจนต่อ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) CLINITEST 
Rapid COVID-19 
Antigent Test 

ชุดตรวจส าหรับคัดกรองการติดเชื้อ 
SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) 
แบบตรวจหาแอนติเจนดว้ยตวัเอง ใช้กบั
สิ่งส่งตรวจบริเวณด้านหลังโพรงจมูก 
และบริเวณโพรงจมูก  

ซีเมนส์ 
(ประเทศเยอรมัน) 

 

เครื่องตรวจวิเคราะห์
สารเคมีในเลือดแบบ
อัตโนมัติ 

ใช้เป็นเครื่องวิเคราะห์สารเคมีทั่วไป 
อิเล็คโตรไลท์ ภูมิคุ้มกันวิทยาในส่ิงส่ง
ตรวจของผู้ป่วยแบบอัตโนมัติใช้
วิเคราะห์สิ่งส่งตรวจได้ทั้งซีรั่ม, พลาสม่า, 
ปัสสาวะ, น า้ไขสันหลัง 

 

ซีเมนส์ 
(ประเทศเยอรมัน) 

 

เครื่องตรวจนับเม็ดเลือด 
และแยกชนิดเม็ดเลือดขาว
ชนิดอัตโนมัติ 

ใช้ตรวจนับเม็ดเลือดแดง, เม็ดเลือดขาว, 
เกร็ดเลือด, แยกชนิดเม็ดเลือดขาวและ
วัดคำนวณค่าทางโลหิตวิทยา สามารถ
ตรวจวิเคราะห์หาจำนวนและแยกชนิด
เม็ดเลือดในน้ำไขสันหลังได้  

ซีเมนส์ 
(ประเทศเยอรมัน) 

 

เครื่องตรวจวิเคราะห์
ทางอิมมูโนเอสเสย์
อัตโนมัติ 

ตรวจหาระดับฮอรโ์มน, สารกอ่มะเร็ง, 
ระดับยาและโรคติดต่อในเลือด 

 
ซีเมนส์ 

(ประเทศเยอรมัน) 
 

เครื่องตรวจวิเคราะห์ความ
เป็นกรดด่างและก๊าซใน
เลือดอัตโนมัติ 

ใช้ตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรดด่างและ
ก๊าซในเลือดอัตโนมัติ ตรวจวัดได้ทั้ง 
Artery blood, Whole blood, 
Dialysate fluid 

 

ผลิตภณัทห์้องปฎิบติัการดา้นการวินิจฉัยทางการแพทย(์เทคนิคการแพทย ์แล็บบอราตอรี)

ยีห้่อสินค้า ช่ือผลติภัณท์ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน รูปภาพผลติภัณท์

ซีเมนส์ ชุดตรวจหาแอนติเจนต่อโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) :ชดุตรวจส ำหรบัคดักรองกำรตดิเชือ้SARS-CoV-2 (เชือ้ก่อโรค COVID-19)

(ประเทศเยอรมนั) CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test  แบบตรวจหาแอนติเจนดว้ยตนเอง  

:ใชก้บัสิ่งสง่ตรวจบรเิวณดำ้นหลงัโพรงจมกู และ บรเิวณโพรงจมกู 

ซีเมนส์ เคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั :ใชเ้ป็นเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีทัว่ไป  อิเล็คโตรไลท ์ภูมิคุม้กนัวิทยา

(ประเทศเยอรมนั)  ในส่ิงส่งตรวจของผูป่้วยแบบอตัโนมติั 

 :ใชวิ้เคราะห์ส่ิงส่งตรวจไดท้ั้งซีร่ัม, พลาสมา่, ปัสสาวะ ,น ้าไขสนัหลงั

ซีเมนส์ เคร่ืองตรวจนบัเมด็เลือดและแยกชนิดเมด็เลือดขาวชนิดอตัโนมติั  :ใชต้รวจนบัเมด็เลือดแดง, เมด็เลือดขาว, เกร็ดเลือด, แยกชนิดเมด็เลือดขาว

(ประเทศเยอรมนั) และวดัค  านวณค่าทางโลหิตวิทยา

:สามารถตรวจวิเคราะห์หาจ านวนและแยกชนิดเมด็เลือดในน ้าไขสนัหลงัได้

ผลิตภณัทห์้องปฎิบติัการดา้นการวินิจฉัยทางการแพทย(์เทคนิคการแพทย ์แล็บบอราตอรี)

ยีห้่อสินค้า ช่ือผลติภัณท์ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน รูปภาพผลติภัณท์

ซีเมนส์ ชุดตรวจหาแอนติเจนต่อโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) :ชดุตรวจส ำหรบัคดักรองกำรตดิเชือ้SARS-CoV-2 (เชือ้ก่อโรค COVID-19)

(ประเทศเยอรมนั) CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test  แบบตรวจหาแอนติเจนดว้ยตนเอง  

:ใชก้บัสิ่งสง่ตรวจบรเิวณดำ้นหลงัโพรงจมกู และ บรเิวณโพรงจมกู 

ซีเมนส์ เคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั :ใชเ้ป็นเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีทัว่ไป  อิเล็คโตรไลท ์ภูมิคุม้กนัวิทยา

(ประเทศเยอรมนั)  ในส่ิงส่งตรวจของผูป่้วยแบบอตัโนมติั 

 :ใชวิ้เคราะห์ส่ิงส่งตรวจไดท้ั้งซีร่ัม, พลาสมา่, ปัสสาวะ ,น ้าไขสนัหลงั

ซีเมนส์ เคร่ืองตรวจนบัเมด็เลือดและแยกชนิดเมด็เลือดขาวชนิดอตัโนมติั  :ใชต้รวจนบัเมด็เลือดแดง, เมด็เลือดขาว, เกร็ดเลือด, แยกชนิดเมด็เลือดขาว

(ประเทศเยอรมนั) และวดัค  านวณค่าทางโลหิตวิทยา

:สามารถตรวจวิเคราะห์หาจ านวนและแยกชนิดเมด็เลือดในน ้าไขสนัหลงัได้

ผลิตภณัทห์้องปฎิบติัการดา้นการวินิจฉัยทางการแพทย(์เทคนิคการแพทย ์แล็บบอราตอรี)

ยีห้่อสินค้า ช่ือผลติภัณท์ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน รูปภาพผลติภัณท์

ซีเมนส์ ชุดตรวจหาแอนติเจนต่อโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) :ชดุตรวจส ำหรบัคดักรองกำรตดิเชือ้SARS-CoV-2 (เชือ้ก่อโรค COVID-19)

(ประเทศเยอรมนั) CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test  แบบตรวจหาแอนติเจนดว้ยตนเอง  

:ใชก้บัสิ่งสง่ตรวจบรเิวณดำ้นหลงัโพรงจมกู และ บรเิวณโพรงจมกู 

ซีเมนส์ เคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั :ใชเ้ป็นเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีทัว่ไป  อิเล็คโตรไลท ์ภูมิคุม้กนัวิทยา

(ประเทศเยอรมนั)  ในส่ิงส่งตรวจของผูป่้วยแบบอตัโนมติั 

 :ใชวิ้เคราะห์ส่ิงส่งตรวจไดท้ั้งซีร่ัม, พลาสมา่, ปัสสาวะ ,น ้าไขสนัหลงั

ซีเมนส์ เคร่ืองตรวจนบัเมด็เลือดและแยกชนิดเมด็เลือดขาวชนิดอตัโนมติั  :ใชต้รวจนบัเมด็เลือดแดง, เมด็เลือดขาว, เกร็ดเลือด, แยกชนิดเมด็เลือดขาว

(ประเทศเยอรมนั) และวดัค  านวณค่าทางโลหิตวิทยา

:สามารถตรวจวิเคราะห์หาจ านวนและแยกชนิดเมด็เลือดในน ้าไขสนัหลงัได้

ผลิตภณัทห์้องปฎิบติัการดา้นการวินิจฉัยทางการแพทย(์เทคนิคการแพทย ์แล็บบอราตอรี)

ยีห้่อสินค้า ช่ือผลติภัณท์ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน รูปภาพผลติภัณท์

ซีเมนส์ ชุดตรวจหาแอนติเจนต่อโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) :ชดุตรวจส ำหรบัคดักรองกำรตดิเชือ้SARS-CoV-2 (เชือ้ก่อโรค COVID-19)

(ประเทศเยอรมนั) CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test  แบบตรวจหาแอนติเจนดว้ยตนเอง  

:ใชก้บัสิ่งสง่ตรวจบรเิวณดำ้นหลงัโพรงจมกู และ บรเิวณโพรงจมกู 

ซีเมนส์ เคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั :ใชเ้ป็นเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีทัว่ไป  อิเล็คโตรไลท ์ภูมิคุม้กนัวิทยา

(ประเทศเยอรมนั)  ในส่ิงส่งตรวจของผูป่้วยแบบอตัโนมติั 

 :ใชวิ้เคราะห์ส่ิงส่งตรวจไดท้ั้งซีร่ัม, พลาสมา่, ปัสสาวะ ,น ้าไขสนัหลงั

ซีเมนส์ เคร่ืองตรวจนบัเมด็เลือดและแยกชนิดเมด็เลือดขาวชนิดอตัโนมติั  :ใชต้รวจนบัเมด็เลือดแดง, เมด็เลือดขาว, เกร็ดเลือด, แยกชนิดเมด็เลือดขาว

(ประเทศเยอรมนั) และวดัค  านวณค่าทางโลหิตวิทยา

:สามารถตรวจวิเคราะห์หาจ านวนและแยกชนิดเมด็เลือดในน ้าไขสนัหลงัได้

ผลิตภณัทห์้องปฎิบติัการดา้นการวินิจฉัยทางการแพทย(์เทคนิคการแพทย ์แล็บบอราตอรี)

ยีห้่อสินค้า ช่ือผลติภัณท์ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน รูปภาพผลติภัณท์

ซีเมนส์ ชุดตรวจหาแอนติเจนต่อโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) :ชดุตรวจส ำหรบัคดักรองกำรตดิเชือ้SARS-CoV-2 (เชือ้ก่อโรค COVID-19)

(ประเทศเยอรมนั) CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test  แบบตรวจหาแอนติเจนดว้ยตนเอง  

:ใชก้บัสิ่งสง่ตรวจบรเิวณดำ้นหลงัโพรงจมกู และ บรเิวณโพรงจมกู 

ซีเมนส์ เคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั :ใชเ้ป็นเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีทัว่ไป  อิเล็คโตรไลท ์ภูมิคุม้กนัวิทยา

(ประเทศเยอรมนั)  ในส่ิงส่งตรวจของผูป่้วยแบบอตัโนมติั 

 :ใชวิ้เคราะห์ส่ิงส่งตรวจไดท้ั้งซีร่ัม, พลาสมา่, ปัสสาวะ ,น ้าไขสนัหลงั

ซีเมนส์ เคร่ืองตรวจนบัเมด็เลือดและแยกชนิดเมด็เลือดขาวชนิดอตัโนมติั  :ใชต้รวจนบัเมด็เลือดแดง, เมด็เลือดขาว, เกร็ดเลือด, แยกชนิดเมด็เลือดขาว

(ประเทศเยอรมนั) และวดัค  านวณค่าทางโลหิตวิทยา

:สามารถตรวจวิเคราะห์หาจ านวนและแยกชนิดเมด็เลือดในน ้าไขสนัหลงัได้

ผลิตภณัทห์้องปฎิบติัการดา้นการวินิจฉัยทางการแพทย(์เทคนิคการแพทย ์แล็บบอราตอรี)

ยีห้่อสินค้า ช่ือผลติภัณท์ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน รูปภาพผลติภัณท์

ซีเมนส์ ชุดตรวจหาแอนติเจนต่อโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) :ชดุตรวจส ำหรบัคดักรองกำรตดิเชือ้SARS-CoV-2 (เชือ้ก่อโรค COVID-19)

(ประเทศเยอรมนั) CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test  แบบตรวจหาแอนติเจนดว้ยตนเอง  

:ใชก้บัสิ่งสง่ตรวจบรเิวณดำ้นหลงัโพรงจมกู และ บรเิวณโพรงจมกู 

ซีเมนส์ เคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั :ใชเ้ป็นเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีทัว่ไป  อิเล็คโตรไลท ์ภูมิคุม้กนัวิทยา

(ประเทศเยอรมนั)  ในส่ิงส่งตรวจของผูป่้วยแบบอตัโนมติั 

 :ใชวิ้เคราะห์ส่ิงส่งตรวจไดท้ั้งซีร่ัม, พลาสมา่, ปัสสาวะ ,น ้าไขสนัหลงั

ซีเมนส์ เคร่ืองตรวจนบัเมด็เลือดและแยกชนิดเมด็เลือดขาวชนิดอตัโนมติั  :ใชต้รวจนบัเมด็เลือดแดง, เมด็เลือดขาว, เกร็ดเลือด, แยกชนิดเมด็เลือดขาว

(ประเทศเยอรมนั) และวดัค  านวณค่าทางโลหิตวิทยา

:สามารถตรวจวิเคราะห์หาจ านวนและแยกชนิดเมด็เลือดในน ้าไขสนัหลงัได้

ผลิตภณัทห์้องปฎิบติัการดา้นการวินิจฉัยทางการแพทย(์เทคนิคการแพทย ์แล็บบอราตอรี)

ยีห้่อสินค้า ช่ือผลติภัณท์ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน รูปภาพผลติภัณท์

ซีเมนส์ ชุดตรวจหาแอนติเจนต่อโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) :ชดุตรวจส ำหรบัคดักรองกำรตดิเชือ้SARS-CoV-2 (เชือ้ก่อโรค COVID-19)

(ประเทศเยอรมนั) CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test  แบบตรวจหาแอนติเจนดว้ยตนเอง  

:ใชก้บัสิ่งสง่ตรวจบรเิวณดำ้นหลงัโพรงจมกู และ บรเิวณโพรงจมกู 

ซีเมนส์ เคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั :ใชเ้ป็นเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีทัว่ไป  อิเล็คโตรไลท ์ภูมิคุม้กนัวิทยา

(ประเทศเยอรมนั)  ในส่ิงส่งตรวจของผูป่้วยแบบอตัโนมติั 

 :ใชวิ้เคราะห์ส่ิงส่งตรวจไดท้ั้งซีร่ัม, พลาสมา่, ปัสสาวะ ,น ้าไขสนัหลงั

ซีเมนส์ เคร่ืองตรวจนบัเมด็เลือดและแยกชนิดเมด็เลือดขาวชนิดอตัโนมติั  :ใชต้รวจนบัเมด็เลือดแดง, เมด็เลือดขาว, เกร็ดเลือด, แยกชนิดเมด็เลือดขาว

(ประเทศเยอรมนั) และวดัค  านวณค่าทางโลหิตวิทยา

:สามารถตรวจวิเคราะห์หาจ านวนและแยกชนิดเมด็เลือดในน ้าไขสนัหลงัได้

ผลิตภณัทห์้องปฎิบติัการดา้นการวินิจฉัยทางการแพทย(์เทคนิคการแพทย ์แล็บบอราตอรี)

ยีห้่อสินค้า ช่ือผลติภัณท์ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน รูปภาพผลติภัณท์

ซีเมนส์ ชุดตรวจหาแอนติเจนต่อโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) :ชดุตรวจส ำหรบัคดักรองกำรตดิเชือ้SARS-CoV-2 (เชือ้ก่อโรค COVID-19)

(ประเทศเยอรมนั) CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test  แบบตรวจหาแอนติเจนดว้ยตนเอง  

:ใชก้บัสิ่งสง่ตรวจบรเิวณดำ้นหลงัโพรงจมกู และ บรเิวณโพรงจมกู 

ซีเมนส์ เคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั :ใชเ้ป็นเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีทัว่ไป  อิเล็คโตรไลท ์ภูมิคุม้กนัวิทยา

(ประเทศเยอรมนั)  ในส่ิงส่งตรวจของผูป่้วยแบบอตัโนมติั 

 :ใชวิ้เคราะห์ส่ิงส่งตรวจไดท้ั้งซีร่ัม, พลาสมา่, ปัสสาวะ ,น ้าไขสนัหลงั

ซีเมนส์ เคร่ืองตรวจนบัเมด็เลือดและแยกชนิดเมด็เลือดขาวชนิดอตัโนมติั  :ใชต้รวจนบัเมด็เลือดแดง, เมด็เลือดขาว, เกร็ดเลือด, แยกชนิดเมด็เลือดขาว

(ประเทศเยอรมนั) และวดัค  านวณค่าทางโลหิตวิทยา

:สามารถตรวจวิเคราะห์หาจ านวนและแยกชนิดเมด็เลือดในน ้าไขสนัหลงัได้
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ยี่ห้อสินค้ำ ชื่อผลิตภัณท ์ วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน รูปผลิตภณัท ์
ซีเมนส์ 

(ประเทศเยอรมัน) 
 

เครื่องตรวจวิเคราะห์ความ
เป็นกรดด่างและก๊าซใน
เลือดอัตโนมัติ 

ใช้วิเคราะห์ความเป็นกรด-ดา่ง-กา๊ซ,
ปริมาณอิเลคโตรไลท์ และเมตาบอไลท์
ในเลือดของผู้ป่วยแบบอัตโนมัต ิ

 

ซีเมนส์ 
(ประเทศเยอรมัน) 

 

เครื่องอ่านแถบตรวจ
ปัสสาวะ 

ใช้ตรวจปัสสาวะ สามารถรายงานผล
แบบกึ่งเชิงปริมาณ กับการตรวจ อัลบู
มิน, บิลิรูบิน, เลือด, ครีเอตินิน, กูลโคส, 
คีโตน (อะซิโตอะซิติก แอซิด), เม็ดเลือด
ขาว, ไนไตรท์, กรด-ด่าง,โปรตีน, ความ
ถ่วงจ าเพาะ และยูโรบิลิโนเจนใน
ตัวอยา่งปัสสาวะ 

 

TAUNS Laboratories,Inc. 
(ประเทศญี่ปุ่น) 

 

ชุดตรวจหาแอนติเจนต่อ
เชื้อ Mycobacterium 
tuberculosis (Capilia 
TB Neo; TB Ag Rapid 
Test Kit) 

เป็นชุดหาแอนติเจนต่อเชื้อ 
Mycobacterium tuberculosis 
Complex เชิงคุณภาพชนิดตรวจกรอง 
(Screening Test) แบบรวดเร็วโดยการ
ตรวจหาแอนติเจนชนิด MPB 64 ต่อเชือ้ 
Mycobacterium tuberculosis 

 

Biosystem 
(ประเทศสเปน) 

 

เครื่องตรวจวิเคราะห์
สารเคมีในเลือด 
แบบอัตโนมัต ิ

ใช้เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมี
ทั่วไป อิเลคไตรไลท์ ภูมิคุ้มกันวิทยาใน
สิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ ใช้
วิเคราะห์ส่งตรวจได้ทั้งซีรั่ม, พลาสม่า, 
ปัสสาวะ, น า้ไขสันหลัง 

 

Mindray 
(ประเทศจีน) 

 

เครื่องตรวจวิเคราะห์
สารเคมีในเลือด 
แบบอัตโนมัต ิ

ใช้เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมี
ทั่วไป อิเลคไตรไลท์ ภูมิคุ้มกันวิทยาใน
สิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ ใช้
วิเคราะห์ส่งตรวจได้ทั้งซีรั่ม, พลาสม่า, 
ปัสสาวะ, น า้ไขสันหลัง 

 

Mindray 
(ประเทศจีน) 

 

เครื่องตรวจนับเม็ดเลือด
และแยกชนิด 
เม็ดเลือดขาวอัตโนมัต ิ

ใช้ตรวจนับเม็ดเลือดแดง, เม็ดเลือดขาว, 
เกร็ดเลือด, แยกชนิดเม็ดเลือดขาวและ
วัดค านวณค่าทางโลหิตวิทยา สามารถ
ตรวจวิเคราะห์หาจ านวน และแยกชนิด
เม็ดเลือดในน ้าไขสันหลังได้ 

 

Mindray 
(ประเทศจีน) 

เครื่องตรวจวิเคราะห์
ทางอิมมูโนเอสเสย์
อัตโนมัติ 

ตรวจหาระดับฮอรโ์มน, สารกอ่มะเร็ง, 
ระดับยาและโรคติดต่อในเลือด 

 

ผลิตภณัทห์้องปฎิบติัการดา้นการวินิจฉัยทางการแพทย(์เทคนิคการแพทย ์แล็บบอราตอรี)

ยีห้่อสินค้า ช่ือผลติภัณท์ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน รูปภาพผลติภัณท์

ซีเมนส์ เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ทางอิมมโูนเอสเสยอ์ตัโนมติั ตรวจหาระดบัฮอร์โมน, สารก่อมะเร็ง, ระดบัยาและโรคติดต่อในเลือด

(ประเทศเยอรมนั)

ซีเมนส์ เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรดด่างและก๊าซในเลือดแบบอตัโนมติั :ใชต้รวจวิเคราะห์ความเป็นกรดด่างและก๊าซในเลือดแบบอตัโนมติั 

(ประเทศเยอรมนั) :ตรวจวดัไดท้ั้งArtery blood, Whole blood และ Dialysate fluid

ซีเมนส์ เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรดด่างและก๊าซในเลือดแบบอตัโนมติั ใชว้เิครำะหค์วำมเป็นกรด-ดำ่ง-ก๊ำซ, ปรมิำณอิเลคโตรไลทแ์ละ เมตำบอไลทใ์นเลือด

(ประเทศเยอรมนั) ของผูป่้วยแบบอตัโนมตัิ 

ซีเมนส์ เคร่ืองอ่านแถบตรวจปัสสาวะ  ใชต้รวจปัสสาวะ สามารถรายงานผล แบบก่ึงเชิงปริมาณกบัการตรวจ อลับูมิน, 

(ประเทศเยอรมนั) บิลิรูบิน, เลือด, ครีเอตินีน, กลูโคส, คีโตน (อะซิโตอะซิติก แอซิด),

 เมด็เลือดขาว, ไนไตรท,์ กรด-ด่าง, โปรตีน, ความถ่วงจ าเพาะ และ ยโูรบิลิโน
เจน ในตวัอยา่งปัสสาวะ

ยีห่อ้สนิคา้ ชือ่ผลติภณัฑ์ วตัถปุระสงคใ์นการใชง้าน รูปภาพผลติภณัฑ์

Dirui Industrial Co., Ltd.

(ประเทศจนี)

เครือ่งตรวจวเิคราะหส์ารเคมใีนเลอืดแบบ

อัตโนมัต ิ

ใชใ้นการตรวจวเิคราะหส์ารเคมใีนเลอืด

Dirui Industrial Co., Ltd.

(ประเทศจนี)

เครือ่งอ่านแถบตรวจวเิคราะหส์ารเคมใีน

ปัสสาวะและตรวจตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ

ใชใ้นการอ่านแถบตรวจวเิคราะหส์ารเคมแีละ

ตรวจตะกอนในปัสสาวะ

BODITECH MED INC.

(เกาหลใีต)้

เครือ่งตรวจวเิคราะหท์างเคมคีลนิกิและ

ภมูคิุม้กันวทิยาชนดิ POCT

ใชต้รวจวเิคราะหส์ารทางเคมคีลนิกิและ

ภมูคิุม้กันวทิยาจากสิง่สง่ตรวจของผูป่้วยโดย

เป็นเครือ่งตรวจแบบ Point of Care Testing

Diagast

(ฝร่ังเศส)

เครือ่งและชดุตรวจหมู่โลหติ ABO และ RH ใชส้ าหรับ ตรวจหมู่โลหติ ABO และ RH

TAUNS Laboratories, Inc.

(ญีปุ่่ น)

ชดุตรวจหาแอนตเิจนตอ่เชือ้ Mycobacterium 

tuberculosis

(Capilia TB Neo ; TB Ag Rapid Test Kit)

เป็นชดุตรวจหาแอนตเิจนตอ่เชือ้ 

Mycobacterium tuberculosis Complex 

เชงิคณุภาพชนดิตรวจกรอง (Screening 

Test) แบบรวดเร็ว โดยการตรวจหาแอนตเิจน

 ชนดิ MPB 64 ตอ่เชือ้ Mycobacterium  

tuberculosis 

ผลิตภณัทห์้องปฎิบติัการดา้นการวินิจฉัยทางการแพทย(์เทคนิคการแพทย ์แล็บบอราตอรี)

ยีห้่อสินค้า ช่ือผลติภัณท์ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน รูปภาพผลติภัณท์

Biosystem เคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั :ใชเ้ป็นเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีทัว่ไป  อิเล็คโตรไลท ์ภูมิคุม้กนัวิทยา

(ประเทศสเปน)  ในส่ิงส่งตรวจของผูป่้วยแบบอตัโนมติั 

 :ใชวิ้เคราะห์ส่ิงส่งตรวจไดท้ั้งซีร่ัม, พลาสมา่, ปัสสาวะ ,น ้าไขสนัหลงั

Mindray เคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั :ใชเ้ป็นเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีทัว่ไป  อิเล็คโตรไลท ์ภูมิคุม้กนัวิทยา

(ประเทศจีน)  ในส่ิงส่งตรวจของผูป่้วยแบบอตัโนมติั 

 :ใชวิ้เคราะห์ส่ิงส่งตรวจไดท้ั้งซีร่ัม, พลาสมา่, ปัสสาวะ ,น ้าไขสนัหลงั

Mindray เคร่ืองตรวจนบัเมด็เลือดและแยกชนิดเมด็เลือดขาวชนิดอตัโนมติั  :ใชต้รวจนบัเมด็เลือดแดง, เมด็เลือดขาว, เกร็ดเลือด, แยกชนิดเมด็เลือดขาว

(ประเทศจีน) และวดัค  านวณค่าทางโลหิตวิทยา

:สามารถตรวจวิเคราะห์หาจ านวนและแยกชนิดเมด็เลือดในน ้าไขสนัหลงัได้

ผลิตภณัทห์้องปฎิบติัการดา้นการวินิจฉัยทางการแพทย(์เทคนิคการแพทย ์แล็บบอราตอรี)

ยีห้่อสินค้า ช่ือผลติภัณท์ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน รูปภาพผลติภัณท์

Biosystem เคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั :ใชเ้ป็นเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีทัว่ไป  อิเล็คโตรไลท ์ภูมิคุม้กนัวิทยา

(ประเทศสเปน)  ในส่ิงส่งตรวจของผูป่้วยแบบอตัโนมติั 

 :ใชวิ้เคราะห์ส่ิงส่งตรวจไดท้ั้งซีร่ัม, พลาสมา่, ปัสสาวะ ,น ้าไขสนัหลงั

Mindray เคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอตัโนมติั :ใชเ้ป็นเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีทัว่ไป  อิเล็คโตรไลท ์ภูมิคุม้กนัวิทยา

(ประเทศจีน)  ในส่ิงส่งตรวจของผูป่้วยแบบอตัโนมติั 

 :ใชวิ้เคราะห์ส่ิงส่งตรวจไดท้ั้งซีร่ัม, พลาสมา่, ปัสสาวะ ,น ้าไขสนัหลงั

Mindray เคร่ืองตรวจนบัเมด็เลือดและแยกชนิดเมด็เลือดขาวชนิดอตัโนมติั  :ใชต้รวจนบัเมด็เลือดแดง, เมด็เลือดขาว, เกร็ดเลือด, แยกชนิดเมด็เลือดขาว

(ประเทศจีน) และวดัค  านวณค่าทางโลหิตวิทยา

:สามารถตรวจวิเคราะห์หาจ านวนและแยกชนิดเมด็เลือดในน ้าไขสนัหลงัได้
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ยี่ห้อสินค้ำ ชื่อผลิตภัณท ์ วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน รูปผลิตภณัท ์
Mindray 

(ประเทศจีน) 

 

เครื่องตรวจวิเคราะห์ 
Hemoglobin Alc ใน
เลือดแบบอัตโนมัต ิ

ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Hemoglobin 
Alc (HbAlc) ในเลือดผู้ป่วย เพือ่
วิเคราะห์ วินิจฉยัติดตามผลการรักษา
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

 

Dirui In dustrial Co., Ltd. 
(ประเทศจีน) 

เครื่องตรวจวิเคราะห์
สารเคมีในเลือดแบบ
อัตโนมัติ 

ใช้ในการตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด  

Dirui In dustrial Co., Ltd. 
(ประเทศจีน) 

 

เครื่องอ่านแถบตรวจ
วิเคราะห์สารเคมีใน
ปัสสาวะและตรวจตะกอน
ปัสสาวะอัตโนมัต ิ

ใช้ในการอ่านแถบตรวจวิเคราะห์สารเคมี 
และตรวจตะกอนในปัสสาวะ 

 

Nikhon Kohden 
(ประเทศญี่ปุ่น) 

เครื่องนับเม็ดเลือดชนิด
อัตโนมัติ 

ใช้ตรวจนับเม็ดเลือดและเกร็ดเลือดแบบ
อัตโนมัติ สามารถตรวจนับสว่นประกอบ
ของเลือดและแยกชนิด ของเม็ดเลือด
ขาว 

 

BODITECH MED INC. 
(ประเทศเกำหลีใต้) 

ใช้ตรวจวิเคราะห์สารเคมี
คลินิก และภูมิคุ้มกันวิทยา
ชนิด POCT 

ใช้ตรวจวิเคราะห์สารเคมีคลินิกและ
ภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย 
โดยเป็นเครื่องตรวจแบบ Point of care 
Testing  

Diagast 
(ประเทศฝรั่งเศส) 

 

เครื่องและชุดตรวจหมู่
โลหิต ABO และ RH 

ใช้ส าหรับตรวจหมู่โลหิต ABO และ RH 

 

 

  

ยีห่อ้สนิคา้ ชือ่ผลติภณัฑ์ วตัถปุระสงคใ์นการใชง้าน รูปภาพผลติภณัฑ์
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แนวโน้มธุรกิจ/อุตสำหกรรม ปี 2564-2566: อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ (ที่มำบทวิจัยกรุงศรี บทวิเครำะห์

แยกตำมอุตสำหกรรม กันยำยน 2564) 

ปี 2564 มูลค่าจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศ
จะเติบโตใกล้เคียงกับปี 2563 ขณะที่ตลาดส่งออกจะเติบโต
ได้ในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง จากสถานะการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นในปี 2564 แม้จะส่งผลให้
จ านวนนักท่องเที ่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) 
และผู้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลส าหรับโรคที่ไม่เร่งด่วน
ปรับลดค่อนข้างมาก แต่ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
วัสดุสิ้นเปลืองประเภทใช้แล้วท้ิงมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่อง
ทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก อาทิ ถุงมือยางทาง
การแพทย์ หน้ากากอนามัย หลอด/เข็มฉีดยา หลอดสวน 
และแกนสอด 

ปี 2565-2566 คาดว่าความต้องการอุปกรณ์
การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพยัง
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยได้
อานิสงส์จาก (1) อัตราการเจ็บป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (2) จ านวนผู้ป่วยต่างชาติที่มีแนวโน้ม
กลับมาใช้บริการในไทยเพิ่มขึ้นในปี 2565-2566 หลังจาก
หดตัวถึง 97% ในปี 2564 (3) ผู้ประกอบการโรงพยาบาลมี
แผนขยายการลงทุนต่อเนื่อง (4) กระแสการใส่ใจสุขภาพ
และความต้องการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทั่วโลกรวมถึงไทย (5) เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก
ของไทยยังมีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองประเภทถุงมือยาง หลอด/
เข็มฉีดยา (6) นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาให้
ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)  

ส าหรับปัจจัยท้าทายทางธุรกิจที่ส าคัญคือ การ
แข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงข้ึน จากการที่ผู้ประกอบการไทยมี
ข้อจ ากัดในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง จึงต้องพึ่งพาการ
น าเข้าหรือการผลิตจากผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาตั้ง
ฐานการผลิตในไทย 

อุตสาหกรรมเครื่ องม ือแพทย ์ครอบคล ุมทั้ ง
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์มีมูลค่ารวมคิด
เป็น 1.2% ของ GDP (ปี 2563) อุตสาหกรรมมีท ิศทาง
เติบโตต่อเนื ่องตามการเพิ ่มขึ ้นของจ านวนผู ้ป ่วยและ
ผู้สูงอายุ และเนื่องจากเป็นสินค้าจ าเป็นที่มีความส าคัญต่อ
สุขภาพ จึงมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างจ ากัด 

 
สหรัฐฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์

มากที่สุดในโลก (ตารางที่ 1) โดยมีฐานการผลิตกระจายอยู่
ในภูมิภาคต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มี
ม ูลค่าสูง อาทิ เครื ่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า (Electro-
diagnostic devices) เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการศัลยกรรม
กระด ู ก  (Orthopedic and fracture devices) เ ค ร ื ่ อ ง
เอ็กซเรย์ (X-ray devices) และเครื ่องมือทางทันตกรรม 
เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยอมรับท้ังด้านคุณภาพ
และการพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะเยอรมนีมีการ
ปรับกระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื ่อง 
ส่วนในเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น จัดเป็นประเทศที่มีศักยภาพใน
การผลิตเครื่องมือแพทย์ และเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ท่ีทันสมัยซึ่งได้รับการยอมรับจาก
ทั ่วโลก ส าหรับจีนและอาเซียน การผลิตส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง ในขณะที่เครื่องมือแพทย์ที่ใช้
เทคโนโลยีสูงยังจ าเป็นต้องน าเข้าจากตา่งประเทศโดยเฉพาะ
สหรัฐฯเยอรมนีและญี่ปุ่น 
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ปี 2563 มูลค่าการค้าของเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
ในตลาดโลก (ผลรวมของมูลค่าการส่งออกและน าเข้า) หด
ตัว 9.7% จากปี 2562 (ภาพที่ 1) ผลจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ท าให้ความต้องการส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่
ในเครื่องมือแพทย์ที่จ าเป็น ขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ผลิต
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ภายในเป็นล าดับแรก โดย
ผลิตภัณฑ์กลุ ่มครุภ ัณฑ์ทางการแพทย์มีส ัดส่วนสูงสุด 
66.3% ของมูลค่าการค้าเครื่องมือแพทย์ทั ่วโลก หดตัว 
20.5% อย่างไรก็ตาม ความต้องการสินค้าที่ใช้ป้องกันการ
ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมากตามความต้องการใช้ ส่งผลให้กลุ่มวสัดุ
สิ้นเปลืองทางการแพทย์ (สัดส่วน 28.3%) และกลุ่มน ้ายา
และชุดวินิจฉัยโรค (สัดส่วน 5.5%) เพิ ่มขึ ้น 23.8% YoY 
และ 20.5% YoY ตามล าดับ 

 

 
 
 
 
 

 
ผู้ผลิตและผู้น ำเข้ำมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือและอุปกรณ์กำรแพทย์ (ภำพที่ 7) ดังนี้ 

 
 
1) จ ำหน่ำยต่อให้กับบริษัทตัวแทนจัดจ ำหน่ำย/ร้ำนค้ำ 
ทั้งที่เป็นบริษัทในเครือของผู้ผลิต/ผู้น าเข้าและร้านค้าทั่วไป 
เพื่อกระจายสินค้าต่อไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศ 
ผู้ประกอบการในธุรกิจนี้มักเป็นผู้ที่มีความรู้หรืออยู่ในวงการ
ด้านการร ักษาส ุขภาพ ท าให ้ม ีช ่องทางการจ าหน ่าย
กว้างขวาง 

2) จ ำหน่ำยโดยตรงกับโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล 
ทั้งของภาครัฐและเอกชนการจ าหน่ายแก่โรงพยาบาลรัฐจะ
เป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐซึ่งปัจจุบัน
ใช ้ว ิธ ีการประกวดราคาอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  (Electronic 
bidding: e-bidding) จากเดิมใช้วิธีตกลงราคา (ส าหรับการ
จัดซื้อไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีสอบราคา (จัดซื้อเกิน 1 แสน

บาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท) และวิธีประกวดราคา (จัดซื้อ
เกิน 2 ล้านบาท) ส่วนโรงพยาบาลเอกชนจะใช้วิธีประมูล 
โดยน าส่งใบสั่งซื้อตามระเบียบของโรงพยาบาลนั้นๆ 

3) จ ำหน่ำยในตลำดต่ำงประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือ
แพทย์ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ที่ส าคัญคือ ถุงมือยางและถุง
มือยางที ่ใช้ทางการแพทย์ โดยมีตลาดส่งออกหลัก คือ 
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเยอรมนี  

อย่ำงไรก็ดี อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ยังมี
ปัจจัยหลำยประกำรที่สนับสนุนกำรเติบโตของธุรกิจ ทั้ง
การขยายตัวของบริการด้านสาธารณสุข การขยายตัวของ
ตลาดส่งออก และแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐอย่างเป็น
รูปธรรม ได้แก่ (1) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
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ลงทุน (BOI) ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุน (2) 
ภาครัฐก าหนดให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ 
(New S-curve) และให้การสนับสนุนการลงทุนโดยเฉพาะ
ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
เพื่อรองรับเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการแพทย์และการ
ขยายตลาดส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านที่มีความต้องการ
สินค้าประเภทนี ้มากขึ ้น (ปี 2559-2562 ไทยมีส ัดส่วน
ส่งออกเครื่องมือแพทย์ไป สปป.ลาว เมียนมาและเวียดนาม
รวมกันเฉลี่ยปีละ 1.5% ของมูลค่าส่งออกเครื่องมือแพทย์
ทั้งหมด) และ (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ก าหนดทิศทางการส่งเสริม
ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โดยระยะแรก จะเน้นส่งเสริมและพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันส าหรับอุปกรณ์และเครื ่องมือแพทย์ที ่มีความ
ต้องการใช้ในประเทศสูง และใช้เทคโนโลยีไม่ซ ับซ้อน 
นโยบายข้างต้นท าให้จ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมจึงรุนแรงข้ึน 

สถำนกำรณ์ที่ผ่ำนมำ 

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยขยายตัวในเกณฑ์ดมีา
โดยตลอด โดยช่วงปี 2558-2562 ยอดขายในประเทศและ
มูลค่าส่งออก (สัดส่วน 30:70) เติบโตเฉลี ่ย 7.8% และ 
2.7% ต่อปี ตามล าดับ ปัจจัยสนับสนุนมาจาก (1) อัตราการ
เจ็บป่วยของประชาชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะจากโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (เช่น เบาหวาน มะเร็ง)และการเข้าสู่สังคมสูง
วัย (2) นโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical hub) ที่
ร ัฐบาลไทยประกาศใช้มาต ั ้งแต ่ป ี 2546 รวมถึงความ
ได้เปรียบด้านคุณภาพการบริการและมาตรฐานการรักษา
ของไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน (ตารางที่ 3) ส่งผล
ให้การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism) เติบโต
ต่อเนื่อง และ (3) ภาครัฐตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางการ
ส่งออกเครื่องมือแพทย์ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

 

                                   
 

ปี 2563 ความต้องการใช้เครื ่องมือและอุปกรณ์แพทย์
โดยรวมปรับลดลง ยกเว้นกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองเติบโตเร่งขึ้น 
ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้จ านวน
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism) ลดลงอย่าง
มาก ขณะที่ผู ้ป่วยที ่มีอาการไม่เร่งด่วนชะลอการเข้ารับ
บริการในสถานพยาบาล อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองประเภทใช้แล้วทิ้งปรับเพิ่มขึ้น
มากทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก   

        มูลค่าน าเข้าเครื่องมือแพทย์เร่งขึ้นตามกลุ่มครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ โดยมูลค่าน าเข้ารวมเพิ่มขึ้น 12.8% อยู่ที่ 
7.8 หมื ่นล้านบาท เทียบกับเฉลี ่ย 6.7% ต่อปีในช่วงปี 
2558-2562 (ภาพที่ 10) ทั้งนี ้ การน าเข้าจากสหรัฐฯ จีน 
เยอรมนี และญี่ปุ่น (สัดส่วนรวมกัน 57.6% ของมูลค่าน าเข้า
ทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 16.4%  
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แนวโน้มอุตสำหกรรม 

วิจัยกรุงศรีคาดว่ามูลค่าการจ าหน่ายเครื ่องมือ
แพทย์ในประเทศปี 2564 จะขยายตัว 5.7% ขณะที่มูลค่า
ส่งออกมีแนวโน้มเติบโต 30-35% จากความต้องการที่
เพิ ่มขึ ้นส าหรับผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเชื ้อในกลุ่มวัสดุ
สิ้นเปลือง (โดยเฉพาะถุงมือยางที่ยังมีความจ าเป็นต้องใช้
เพื่อป้องกันโรค) และกลุ่มน ้ายาและชุดวินิจฉัยโรค ประกอบ
กับภาครัฐมีนโยบายเร่งขยายช่องทางการตลาดเพื่อส่งออก 
อาทิ การจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์สินค้าเครื่องมือ
แพทย์และอุปกรณ์ที่ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส เช่น 
ชุด PPE เข็มฉีดยา แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID เข้า
เครื่อง CT scan และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแบบใชแ้ล้ว
ทิ้งส าหรับการใช้งานในโรงพยาบาล 

ส าหรับปี 2565-2566 วิจัยกรุงศรีคาดว่ามูลค่า
จ าหน่ายเครื ่องมือแพทย์ในประเทศจะเติบโตเฉลี ่ย 5.0-
7.0% ต่อปี ผลจากการฉีดวัคซีนครอบคลุมทั่วประเทศท าให้
การระบาดของ COVID-19 บรรเทาลง ขณะที่เศรษฐกิจฟื้น
ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการ
ทางการแพทย์ในสถานพยาบาลทยอยกลับสู่ระดับใกล้เคียง
ปกติ ท าให้ความต้องการใช้เครื ่องมือแพทย์เพิ ่มขึ ้น ด้าน
มูลค่าส่งออกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลงเหลือ 8.0% 
ต่อปี  หลังจากมีอัตราการขยายตัวสูงมากในช่วงปี 2563-
2564 ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  ท าให้มีความ
ต้องการสินค้าในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองสูงโดยเฉพาะถุงมือยาง/
ถุงมือยางทางการแพทย์ ส าหรับปัจจัยสนับสนุนการเติบโต
ของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ มีดังนี้ 

        

 

 

                   

  

 

 

 

1) อัตราการเจ็บป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นจากโรคไม่ต ิดต่อ
เร ื ้อร ัง[8] (Non-Communicable Diseases: NCDs) โดย
โรคที่มีอัตราการป่วยใหม่ต่อประชากรสูงที่สุด คือ โรคความ
ดันโลหิตสูง รองลงมา คือ โรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด (ภาพที่ 14) ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากจ านวนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติคาดว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นจาก 
12.5 ล้านคนปี 2564 เป็น 13.5 ล้านคนในปี 2566 (ภาพท่ี 
15) และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 
2.3 แสนล้านบาท (2.8% ของ GDP) ในปี 2565 จาก 6.3 
หมื่นล้านบาทปี 2553 (2.1% ของ GDP) (ที่มา: แผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาต ิฉบ ับที ่  12 ป ี 2560-2564) เน ื ่องจาก

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงมีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู ้ส ูงอาย ุท ั ้ งหมด รองลงมาคือ โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมองตีบ และโรคมะเร็ง ส่งผล
ให้ความต้องการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและใช้
เทคโนโลยีขั ้นสูงมากขึ ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์การตรวจ
วินิจฉัยโรคซับซ้อน 

2) จ านวนผู้ป่วยต่างชาติมีแนวโน้มกลับมาใช้บริการในไทย
เพิ่มขึ้นในปี 2565-2566 หลังจากหดตัวถึง 97% ในปี 2564 
ผลจาก (1) ไทยเริ ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่
ท่องเที่ยวหลัก อาทิ ภูเก็ต (กรกฎาคม 2564) และมีแผน
ทยอยรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดที่ฉีดวัคซีนแล้ว 70% ของ
ประชากรในช่วงต่อๆ ไป และ (2) ไทยเป็นหนึ่งในผู้น าตลาด
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ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism) อันดับต้นๆ 
ของโลก (นักท่องเที่ยวทั่วไปและนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
(Tourist & Medical tourist) มีสัดส่วนรวมกัน 80% ของ
ผู้ป่วยต่างชาติทั้งหมด) ซึ่งเป็นผลจากโรงพยาบาลของไทยมี
ความได้เปรียบท้ังด้านคุณภาพการบริการและมาตรฐานการ
รักษา มีความพร้อมด้านศูนย์แพทย์เฉพาะทาง (อาทิ 
โรคหัวใจ โรคกระดูก โรคมะเร็ง ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ศูนย์ดูแล
และบริบาลผู้ป่วยสูงอายุ) รวมถึงมีค่าใช้จ่ายต ่ากว่าเมื่อเทียบ
กับคู่แข่ง (อาทิ สิงคโปร์ และมาเลเซีย) หนุนความต้องการ
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ขั้นสูงขยายตัวต่อเนื่อง 

3) ผู้ประกอบการโรงพยาบาลมีแผนขยายการลงทุนต่อเนื่อง 
ทั้งศูนย์รักษาโรคซับซ้อน การขยายสาขา และการสร้าง
โรงพยาบาลแห่งใหม่เพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วยชาว
ไทยและต่างชาติที ่มีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้น เช่น โรงพยาบาล
กรุงเทพ วางเป้าหมาย 50 สาขาในปี 2566 จาก 49 สาขาปี 
2562 และขยายอาคารใหม่ เพื่อเน้นรักษาโรคเฉพาะด้าน 
และพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ตั้งเป้าหมาย 20 สาขา (ส่วนใหญ่
ในเมืองรอง) ภายในปี 2566 จาก 10 สาขาปี 2562 เป็นต้น 
โดยคาดว่าปี 2564-2566 จ านวนโรงพยาบาลจะเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า 8 แห่ง และจ านวนเตียงผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่า 2,000 เตียง ท าให้ความต้องการเครื ่องมือแพทย์ที่
ทันสมัยและมีคุณภาพ/นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตามมา 

4) กระแสการใส่ใจสุขภาพและความต้องการดูแลสุขภาพ
แบบครบวงจรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลกรวมถึงไทย ผลจาก
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้คนเพิ่มความ
ระมัดระวังด้านสุขอนามัยมากขึ้น และมีความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขอนามัยและสุขภาพที่
สามารถใช้งานได้เองที่บ้าน อาทิ เครื่องฟอกอากาศแบบ
พกพา กล่องฆ่าเชื ้อโรค อุปกรณ์ติดตามการนอนหลับ 
เครื ่องวัดสุขภาพหัวใจส่วนบุคคล และเครื่องวัดความดัน
แบบใส่ข้อมือ 

5) ตลาดส่งออกเครื ่องมือแพทย์ของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว
ต่อเนื ่องตามภาวะเศรษฐกิจ โดย IMF ประเมินเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ญี ่ปุ ่น เยอรมนีเนเธอร์แลนด์ และจีน จะเติบโต
ต่อเนื ่อง ส่งผลให้แนวโน้มการส่งออกเครื ่องมือแพทย์ไป
ประเทศดังกล่าว (สัดส่วนรวมกันเกือบ 60% ของมูลค่า

ส่งออกเครื ่องมือแพทย์ทั ้งหมดของไทย) ในกลุ ่มวัสดุ
สิ้นเปลืองทางการแพทย์ยังขยายตัวดี โดยเฉพาะการส่งออก
ถุงมือยาง/ถุงมือยางทางการแพทย์ไปสหรัฐฯ (7 เดือนแรกปี 
2564 ไทยส่งออกถุงมือยาง/ถุงมือยางทางการแพทย์ไป
สหรัฐฯ สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 29.4% จาก 21.9% ของมูลค่า
ส่งออกวัสดุสิ ้นเปลืองทางการแพทย์ทั ้งหมดในปี 2563) 
ขณะที่การส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและจีนในกลุ่มชุดน ้ายา
และวินิจฉัยโรคยังมีความต้องการจากไทยเป็นจ านวนมาก 

6) นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ ได้แก่ (1) การพัฒนาให้
ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) พ.ศ. 
2560-2569 โดยก าหนดให้อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) และ
ออกมาตรการสนับสนุน อาทิ การให้สิทธิพิเศษด้านการ
ลงทุนแก่ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ประเภทความเสี่ยงสูงหรือใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เครื่อง X-ray เครื่อง MRI เครื่อง CT 
scan และวัสดุฝังในร่างกาย รวมถึงผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่
น าผลงานวิจัยจากภาครัฐหรือด าเนินการร่วมกับภาครัฐไป
ผลิตเชิงพาณิชย์ โดยผู้ผลิตทั้ง 2 ประเภทจะได้รับการยกเวน้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี ขณะที่ผู้ผลิตเครื่องมือ
แพทย์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตาก สระแก้ว 
เชียงราย และนครพนม และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) จะได้รับการลดหย่อนภาษีตามที่รัฐ
ก าหนด ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถของผู้ผลิต น าไปสู่
การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ที่มีต้นทุนถูกลง และ
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก (ครึ่งแรกของปี 2564 กลุ่ม
อุตสาหกรรมการแพทย์ขอรับส่งเสริมการลงทุนจ านวน 47 
โครงการ มูลค่า 43.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 233.6% จาก
ช ่ ว ง เด ี ยวก ันป ีก ่ อน )  และ  ( 2) ภาคร ั ฐร ่ วมลงนาม 
“ Memorandum of Understanding on the 
Implementation of Non-Tariff Measures on 
Essential Goods under the Hanoi Plan of Action on 
Strengthening ASEAN Economic Cooperation and 
Supply Chain Connectivity in Response to the 
COVID-19 Pandemic” (เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563) จะ
มีผลให้สมาชิกอาเซียนหลีกเลี่ยงการออกมาตรการที่อาจ
เป็นอุปสรรคทางการค้าต ่อส ินค้าที ่จ  าเป ็นต ้องใช ้ ใน
สถานการณ์ COVID-19 ซ ึ ่งครอบคลุมยาและอุปกรณ์
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การแพทย์เป็นเวลา 2 ปี จะเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนการ
ส่งออกอุปกรณ์การแพทย์ของไทยในตลาดอาเซียนได้ระดับ
หนึ่ง 

7)  การพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมการแพทย์ใหม่ที ่ใช้
เทคโนโลย ีข ั ้นส ูงมากข ึ ้น เพ ื ่อร ับม ือก ับป ัญหาด ้าน
สาธารณสุขซึ่งยังเผชิญความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดและ
การกลายพันธุ์ของไวรัส COVID-19 โดยภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคการศึกษาต่างเร่งพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ 
เช่น ตู้แรงดันบวก อุปกรณ์จ่ายอากาศแบบต่อเนื่อง (PAPR) 
เ ค ร ื ่ อ ง  Contactless Self Service Body Check up 
เครื ่องตรวจสุขภาพเบื้องต้นแบบลดการสัมผัส การผลิต 
Non-woven Fabric ที่มีเส้นใยขนาดเล็กและละเอียดระดับ
นาโนเมตรถ ึงไมโครเมตร ม ีค ุณสมบัต ิการกรองที ่มี
ประสิทธิภาพสูง ซึ ่งสามารถต่อยอดเป็นวัสดุและชิ้นส่วน
ประกอบท่ีส าคัญในอุปกรณ์การแพทย์และสุขภาพอ่ืนๆ ช่วย
ทดแทนการน าเข้าวัตถุดิบ (คาดเริ่มจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ไตร
มาส 4 ป ี  2564) นอกจากนี ้  ภาคร ัฐม ีโครงการสร ้าง 
“โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” (KMITL 60 
Fight COVID-19) ซ ึ ่ งจะต ่อยอดส ู ่  “โรงพยาบาลว ิจัย
นวัตกรรมทางการแพทย์” เพื ่อพัฒนานวัตกรรมและ
เครื่องมือแพทย์ในอนาคต จึงคาดว่าในระยะต่อไปจะมีการ
ผลิตนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพสู่การจ าหน่าย
เชิงพาณิชย์ ซึ ่งจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และเป็นโอกาสที่ไทยจะพัฒนา
ไปสู ่การเป็นศูนย ์กลางการส ่งออกเคร ื ่องม ือแพทย์สู่
ตลาดโลก 

กำรตลำดและภำวกำรณ์แข่งขัน  

ฝ่ายการตลาดของบริษัทได้ประมาณการขนาด
ตลาดผลิตภัณฑ์เครื ่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่ว
ประเทศแล้วมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี 
โดยบริษัทประมาณการว่ายอดขายที่บริษัทสามารถเข้าถึง 
และบรรลุได้ประมาณ 2,000 – 2,200 ล้านบาทต่อป ี

ลูกค้ากลุ ่มเป้าหมาย เป็นทั ้งโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาล ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยบริษัท
แบ่งทีมขาย ทีมบริการซ่อมบ าร ุงและทีมให้ค าปร ึกษา
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือส่วนท่ีดูแลลูกค้าในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลและส่วนท่ีดูแลลูกค้าในต่างจังหวัดโดยมีเจ้าหน้าที่
ในส่วนต่างๆให้บริการกระจายทั่วทุกภูมิภาค 

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนการเติบโต
ของธุรกิจเครื ่องมือแพทย์พบว่าโอกาสการเติบโตมีอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีปัจจัยหนุนที่ส าคัญอันเนื่องมาจากนโยบาย
ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-
2580) ก็ดี หรือนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 
4.0 ก็ดี ล้วนส่งผลในด้านบวกต่อภาพรวมของอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์โดยรวม 

ดังนั ้นบริษัทจึงมีแผนในการรองรับและเตรียม
ความพร้อมในทุกส่วนให้ทันกับนโยบายต่างๆของทางรัฐ
นอกจากนี้ยังมีการปรับรูปแบบการท างานและการวางแผน
การตลาดให้เข้ากับสถาณการณ์ปัจจุบันและเตรียมความ
พร้อมให้สามารถรับมือกับสถาณการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ
เพื่อให้การด าเนินการต่างๆไม่ติดขัด 

ส าหรับคู่แข่งขันในส่วนเครื ่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ (Medical device หรือ Non-Consumable 
Product) มี หลายกิจการทั้งที ่เป็นบริษัทในประเทศและ
บริษัทในต่างประเทศ ต่างผลิตภัณฑ์ก็ต่างคู่แข่งขันกัน แต่
โดยรวมแล้วทุกๆส่วนตลาด (Segment) ที่มีการแบ่งส่วน
ตลาดตามประเภทผลิตภัณฑ์ บริษัทจะเป็นผู ้น  าตลาด 
(Market Leader) และบางผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้น าตลาดร่วม 
(Co-Market Leader) จากภาวการณ ์ ระบาดของโรค 
COVID19 ท าให้มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นทั้งที่เป็นคู่แข่งขันราย
เดิมและรายใหม่รวมถึงเกิดคู ่แข่งทางระบบ Online ขึ้น
โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่จ าเป็นที่ต้องมีเทคโนโลยีมากและไม่
ต้องมีการบริการภายหลังการขายทั้งนี้คู่แข่งกลุ่มดังกล่าว
ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อยต่อบริษัทเนื่องจากโดยธรรมชาติ
ของเครื ่องมือแพทย์มีความจ าเป็นที่จะต้องมีเชี ่ยวชาญ
ช านาญการในการแนะน าการใช้งานและการบริการที่
น่าเชื่อถือ 

 ในส ่วนที่ เป ็นน ้ายาในห้องปฏิบ ัต ิการ  มีการ
แข่งขันในตลาดมากขึ้น ขณะที่ราคาที่เสนอขายในตลาดมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคู่แข่งขันหลักๆ ในตลาดนี้จะ 
ประกอบด้วย PCL HOLDING, Roche, Abbot และ Ortho-
Clinical Diagnostics. 
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ด้ำนผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร  

บริษัทได้ค ัดสรรผลิตภัณฑ์เครื ่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ชั ้นน าเป็นที ่ยอมรับในวงการแพทย์และ
สาธารณสุขทั่วไป ผลิตภัณฑ์รายการหลัก ๆ ที่บริษัทได้รับ
การแต่งต ั ้งให้เป็นผู ้จ ัดจ าหน่ายแต่เพียงผ ู ้เด ียว เช่น 
Hamilton Medical ( Sw i t z e r l and ) , Nihon Kohden 
(Japan), GE Healthcare (USA) แ ล ะ  Vyaire (USA, 
Germany) เป็นต้น 

บริษัทเน้นคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่ดีทั้งก่อน
และหลังขาย โดยพยายาม เข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มหลักๆของ
บร ิษ ัทด้วยการเข้าพบพร้อมกับการให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอที่เป็น Solution มีการเยี่ยมเยือนอย่างสม ่าเสมอ 
นอกจากนี ้บร ิษ ัทม ี  Service plan ที ่ เร ียกว ่า Golden 
Service Program โดยให้บริการแบบ Full Support ดังนี ้

• On call 24 hrs. ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะสอบถาม
รายละเอียดและปรึกษาปัญหาการใช้งาน ได้
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

• การเข้าบริการภายหลังจากได้รับแจ้ง ส าหรับเขต
กรุงเทพและปริมณฑลภายใน 48 ชั ่วโมง และ
ต่างจังหวัด ภายใน 72 ช่ัวโมง 

• ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมเสร็จได้ในก าหนดเวลา 
บริษัทมีแผน Backup Plan ให้กับลูกค้า 

บริษัทพยายามหาตลาดที ่เป็น Niche (เฉพาะกลุ ่ม) 
และที่เป็นตลาดใหม่ (Emerging market) พร้อมที่จะ เข้า
วางผลิตภัณฑ์ใหม่ที ่เป็นที ่ยอมรับทันทีเช่น ผลิตภัณฑ์  
ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และยังมองหาตลาดใหม่ๆ
เช่นผลิตภัณฑ์ทางด้านเวชศาสตร์ผู ้สูงวัย (Elderly Care)
เป็นต้นรวมทั้งเจาะตลาดใหม่ที่เป็นคลินิกขนาด เล็ก และ
บางผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีปานกลาง ราคาไม่สูงนัก เข้า
เจาะตลาดโรงพยาบาลขนาดเล็กถึงกลาง ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย ์ม ีการเช ื ่อมโยงก ับระบบ  สารสนเทศของ
โรงพยาบาลมากขึ้น บริษัทได้พัฒนา Software ในรูปแบบ
บน Web Application พัฒนา Software ส าหรับรองรับ
กับเครื่องมือต่างๆของโรงพยาบาล อีกทั้งบริษัทมุ่งมั่นจัดหา
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง กับความต้องการของ
ลูกค้า อาทิ 

- Medical Software (EMR for CIS, LIS, POC)  
- Anesthesia Record System (ระบบ

อิเลคทรอนิกส์ เวชระเบยีนงานระงับความรู้สึก)  
- Tele-medicine และ Tele Health 
- ECG Viewer System (ระบบการบริหารจัดการ

เก็บข้อมูล, คลื่นไฟฟ้าหัวใจ)  
- Clean Room, Smart OR และ Ceiling 

Pendant  
- ระบบบันทึกข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนคิส์ ส าหรับ

วิสัญญี ( Anesthesia Electronics Data 
Recording) และระบบบันทึกข้อมูลด้วย
อิเล็กทรอนิคส์ ส าหรับงาน ผู้ป่วยฟอกไต 
(Hemodialysis Electronics Data Recording) 
โดยบริษัทไดร้ับสิทธิบัตรแล้วจากกรมทรัพยส์ิน
ทางปัญญา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

- การขายเครื่องช่วยหายใจรุ ่นใหม่ๆและอุปกรณ์
ต่างๆส าหรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วย COVID 19  

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด  

ในรอบปีที่ผ่านมาสถาณการณ์การระบาดของโรค 
COVID19 ท าให้รูปแบบการส่งเสริมการตลาดต้องปรับ
รูปแบบให้เข้ากับสถาณการณ์ในแต่ละพื้นที่ บริษัทได้เข้า
ร่วมและเป็นผู้จัด/ผู้สนับสนุนในการจัด Events การสัมมนา
การอบรมทางวิชาการ ในรูปแบบ Webinar และ Online 
ทดแทนการจัดแบบ On-site และWorkshop ทั ้งนี้ย ังได้
ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ลูกค้าตระหนักว่าบริษัทเป็นผู้
มีส่วนร่วมในกลุ่มห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chains)  ทั้งนี้
บริษัทมีแผนเปิดโอกาสให้ตัวแทนของลูกค้าบุคลากรทาง
การแพทย์ได้มีโอกาสไปเยี ่ยมชมศึกษาความรู้เพิ่มเติมใน
กรณีที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อใหคู้่
ค้ามีความ มั่นใจและสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากยิ่งขึ้น
หากว่าสถาณการณ์ต่าง ๆ คลี่คลายลง 
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ด้ำนรำคำ 

บริษัทถูกก าหนดราคาโดยวิธ ีการประมูลจาก
ภาครัฐเป็นหลักซึ่งเป็นราคาที่แข่งขันกันได้ และโดยทั่วไปก็
จะใช้ราคาที่ภาครัฐก าหนดในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์เป็น
แนวทางใน การก าหนดราคาขายให้ลูกค้าแต่ละรายเว้นแต่
ในราย ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีการก าหนดราคาโดยภาครฐับริษทั
จะก าหนดราคาโดยค านึงถึงคุณภาพสินค้าและต้นทุนการ
น าเข้าผนวกกับก าไรมาตรฐานเพื่อให้แข่งขันได้และเป็น
ธรรมต่อลูกค้าของบริษัท  

ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  

ลูกค้าในกลุ่มภาครัฐส่วนใหญ่จะขายผ่านระบบ
การ ประมูล และการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพิเศษและ
ความจ าเป ็นขณะใดขณะหนึ ่งของล ูกค้า ส ่วนในกลุ่ม
ภาคเอกชน จะมีการจ าหน่ายตรงโดยผู้แทนของบริษัทและ
ตัวแทนจ าหน่ายในระยะต่อไปบริษัทจะเน้นช่องทางการขาย
ด ้ า น  ร ะ บ บ  Customer Relationship Management-
CRM ผ่าน เว็บไซต์ หรือ Blog ต่างๆของบริษัทให้มากขึ้นใน
บางผลิตภัณฑ์  

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร 

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายนั้น เป็นการน าเข้ามาจากต่างประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ อาทิ กลุ่ม ประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
และจีน เป ็นต ้นทั ้งน ี ้บร ิษ ัทได้ม ีการติดต่อและจัดหา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อให้ตอบโจทย์ในความต้องการ
ของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นอีกทั้งยังติดต่อกับผู้ผลิต
เครื่องมือในประเทศท่ีสามารถผลิตเครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อ
เป็นตัวแทนจ าหน่ายเช่นเดียวกัน 
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ธุรกิจของบริษัทย่อย  

บริษัท สเปซเมด จ ำกัด (Spacemed Co., Ltd.) 

สเปซเมด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว จด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 50.0 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท 

สเปซเมด ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ยี่ห้อ A&D, Olympus, Cardinal 
Trudell, Eco Medics เป็นต้น โดยสเปซเมดได้รับการแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายแต่เพียงผู้เดยีวในประเทศไทย 

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำร 

มีลักษณะธุรกรรมและการจ าแนกประเภทผลิตภัณฑ์เหมือนบริษัท เพียงแต่มุ่งเน้นส่วนท่ีเป็นกล้องจุลทรรศน์ เครื่องมือที่
ใช้ในการค้นคว้า วิจัย เครื่องมือในห้องชันสูตรโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใช้งานตามบ้าน ที่มีราคา
จ าหน่ายไม่สูง ขนาดเล็ก กลุ ่มลูกค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน 
สถาบันการศึกษา มูลนิธิ รวมถึง องค์กรอิสระทั่วประเทศ ขนาดตลาดและการแบ่งส่วนตลาดก็เป็นไปในทางเดียวกันกับบริษัท 

รำยละเอียดผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัท สเปซเมด จ ำกัด 

ผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำย รำยละเอียดผลิตภัณฑ์  รูปผลิตภัณฑ์ 
Olympus Singapore 
Pte., Ltd. 
(ประเทศญี่ปุ่น) 

• กล้องจุลทรรศน ์ Biological microscope  

 
A&D Co., Ltd. 
(ประเทศญี่ปุ่น) 
 

• เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด
สอดแขน 

 

Automatic blood 
pressure meter 

 
Devilbiss Healthcare 
Co., Ltd. 
(ประเทศอังกฤษ) 
 
 

• เครื่องช่วยหายใจขณะนอน
หลับ นอนกรน 

• เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม 

• เครื่องผลิตออกซิเจน 

• เครื่องดูดเสมหะ 

CPAP machine 
Nebulizer 
Oxygen concentrator 
Suction 
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ผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำย รำยละเอียดผลิตภัณฑ์  รูปผลิตภัณฑ์ 

Trudell Medical 
International 
(ประเทศแคนนำดำ) 
 

• ชุดช่วยพ่นยาขยายหลอดลม Aerochamber 

 
Cardinal Scale 
Manufacturing Co., Ltd. 
(ประเทศสหรัฐอเมริกำ) 

• เครื่องช่ังน ้าหนัก วัดส่วนสูง 
ส าหรับเด็กและผู้ใหญ ่

Clinical scale 

 
Servona GmbH 
(ประเทศเยอรมนี) 
 

• เครื่องช่วยพูด กล่องเสียงเทยีม 
 

Electronic speech aid 

 

 
Hawkmed 
(ประเทศจีน) 

• เครื่องควบคุมการให้อาหาร
ทางสายยาง และ เครื่องให้
สารละลายทางหลอดเลือดด า 

Enteral Feeding pump 

  
Iradimed 
(ประเทศสหรัฐอเมริกำ) 

• เครื่องควบคุมการให้
สารละลายทางหลอดเลือดด า
ในขณะตรวจ ในห้อง MRI 

MRI Infusion Pump   
 

Visio focus 
(ประเทศอิตำลี) 

• เครื่องวัดไข้ชนิดไมส่ัมผสั
ร่างกาย 
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ยอดขำยจ ำแนกตำมประเภท
ผลิตภัณฑ ์

ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิม/ (ลด) 
ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน  

กล้องจุลทรรศน ์ 85 38% 128 60.05% -34% 
ผลิตภณัฑ์เครื่องมือแพทย์ (Med) 137 62% 82 39.05% 66% 

รวมยอดขำย 222 100% 210 100.00% 5% 

จากตารางข้างต้น ยอดขายรวมเพิม่ขึ้นร้อยละ 5 เนื่องจากยอดขายผลิตภณัฑ์เครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นจากเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่ายเพื่อกระจายสินคา้ โดยผา่นตัวแทนจ าหน่ายทั่วประเทศ อีกท้ังภาครัฐมีการจัดสรรงบประมาณในการซื้อเครื่องมือ
แพทยเ์พิ่มขึ้นจากสถานการณโ์รคระบาดโควิค-19  ในขณะทีย่อดขายแผนกกล้องจลุทรรศนล์ดลง เนื่องจากผู้ผลิตมีการจ ากดั
ขอบเขตการขายสินค้า และมีการแต่งตั้งตัวแทนรายอื่นเพิ่มขึ้น 

ยอดขำยจ ำแนกตำมประเภทลูกค้ำ ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิม/ (ลด) 
 ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน  
ยอดขายภาครัฐ 88  114 54% -23% 
ยอดขายภาคเอกชน 134  97 46% 38% 

รวม 222  211 100% 5% 

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า ยอดขายภาคเอกชนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายเพื่อ
กระจายสินค้า โดยผา่นตัวแทนจ าหน่ายทั่วประเทศ  

กำรตลำดและภำวกำรณ์แข่งขัน 

การท าตลาดและการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท ท้ังนี้เนื่องจากเป็นกลุ่ม
บริษัทเดียวกัน ผู้บริหารและคณะจัดการจึงมยีุทธศาสตร์ในการท าการตลาดท่ีคล้ายคลึงกัน 

2) กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร 

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายนัน้ เป็นการน าเข้ามาจากต่างประเทศ อาทิ กลุ่ม
ประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญีปุ่่น และสิงคโปร์ เป็นต้น 
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1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

 

บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม ลักษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจหลักเป็นผู้น าเข้า
และผู้แทนจัดจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเป็นผู้
ให้บริการ บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ตลอดจนให้ความรู้ครอบคลุมการใช้
งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

  

 

 

 

 

บจก. สเปซเมด  – บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยมีทุนจดทะเบยีน 
50.00 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: ตัวแทนจ าหน่ายเครื ่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 

ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2565 จัดท าโดยบริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด มีดังนี ้

ล ำดับ รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ ำนวนหุ้นสำมัญ สัดส่วนกำรถือหุ้น % 
1. นาย วิชัย ทองแตง 6,366,682,716 15.93% 
2. นาง พิมพ์เพ็ญ ดีพันธ์ุพงษ ์ 6,023,000,000 15.07% 
3. น.ส. เจิมขวญั ศิริพงศ์สิน 1,017,000,000 2.54% 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 753,263,512 1.88% 
5. นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธ์ิ 747,983,733 1.87% 
6. นาย อนันตชัย ประมวลโชค 628,239,400 1.57% 
7. ร.อ. ชาคริต ศึกษากิจ 600,128,400 1.50% 
8. นาง วิษณี ยิม 500,460,000 1.25% 
9. นาย วโรตม์ หน่อแก้ว 480,000,000 1.20% 
10. นาง ปิ่นปินัทธ์ ญาณกรธนาพันธุ ์ 431,034,483 1.08% 
11. อื่น ๆ 22,430,857,209 56.11% 
 รวม 39,978,649,453 100.00% 

 

  

E for L Aim Public Co., Ltd. 

Spacemed Co., Ltd. 

100% 
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1.4 จ ำนวนทุนจดทะเบียน 
และทุนช ำระแล้ว 

ณ ว ันท ี ่  31 ธ ันวาคม 2564 บร ิษ ัทม ีท ุนจดทะเบ ียน 
2,998.40 ล้านบาท เร ียกช าระแล้ว 2,998.40 ล้านบาท 
แบ่งเป ็นหุ ้นสามัญ 39,978,649,453 ห ุ ้น ม ูลค ่าหุ ้นละ 
0.075 บาท 

1.5 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 

ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงิน

เฉพาะหลังหักส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นตามที่

บริษัทก าหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่

คณะกรรมการบร ิษ ัทและ/หร ือผ ู ้ถ ือห ุ ้นของบร ิษัท

เห็นสมควร
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2. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

2.1 นโยบำยและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัทได้ก ำหนดกรอบนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง มุ่งเน้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อ ภำพลักษณ์ ช่ือเสียง และกำร

ด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยส่งเสริมให้พนักงำนได้รับรู้และป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และให้มีคณะอนุกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นตำมสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งจำกปัจจัยภำยนอก

และปัจจัยภำยใน รวมถึงกำรออกมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดขึ้นในอนำคต 

2.2 ปัจจัยควำมเสี่ยงต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

2.2.1 ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ 

2.2.1.1 ควำมเสี่ยงจำกกำร
เปล ี ่ ยนแปลงน โ ยบำย
รัฐบำล ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมำยต ่ ำ งๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท  

 

ลักษณะธุรกิจของบริษัทต้องเกี่ยวข้องกับกฏระเบียบของทำงรำชกำร ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง
กำรขออนุญำติจดทะเบียนสถำนประกอบกำรน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย กับ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) รวมถึงต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อำทิ พระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 อีกทั้ง ลูกค้ำ
ของบริษัทเป็นลูกค้ำภำครัฐ จะมีระเบียบปฏิบัติในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง บริษัทต้องติดตำม
อย่ำงสม ่ำเสมอ เนื่องจำกรัฐบำลมีกำรพัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มีประสิทธิภำพ
โดยตลอด ไม่ว่ำจะแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market: e-market) และกำรจ ัดหำพ ัสด ุด ้ วยว ิ ธ ีประกดวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตำมกฏระเบียบ
อย่ำงเคร่งครัด หำกมีควำมผิดพลำดเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและ
ภำพลักษณ์ของบริษัท 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัทตระหนักถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด ระเบียบของภำครัฐอย่ำงเคร่งครัด มีทีม
บุคคลำกรของบริษัทติดตำมและศึกษำกฏระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้มี
กำรปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง 

2.2.1.2 ควำมเสี่ยงจำกกำร
พึ่งพิงลูกค้ำภำครัฐรวมถึง
งบประมำณจำกทำงภำครัฐ 

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ของ
แบรนด์ชั้นน ำจำกต่ำงประเทศ โดยมีลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นโรงพยำบำลภำครฐั ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับกำรจัดท ำงบประมำณ จัดซื้อจัดจ้ำงเครื่องมือแพทย์ ดังนั้น หำกรัฐบำลมีกำรชะลอ
หรืออนุมัติงบประมำณล่ำช้ำ จะส่งผลกระทบต่อรำยได้ และอำจเกิดกำรกระจุกตัวของ
ค ำสั่งซื้อในปีถัดไปซึ่งอำจเป็นเหตุให้คู่ค้ำไม่สำมำรถผลิตและส่งสินค้ำให้กับบริษัทได้ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 
บริษัทได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงนี้ โดยกำรขยำยลูกค้ำไปยังกลุ่มเอกชนให้
มำกขึ ้น และลดกำรพึ่งพำรำยได้หลักจำกกำรประมูลงำนรำชกำร โดยกำรเข้ำถึง
โครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพิเศษที่เป็นเงินนอกงบประมำณ และหรือจำกโครงกำรเงินบริจำค
ในรูปแบบต่ำงๆให้มำกขึ้น 
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2.2.1.3 ควำมเส ี ่ยงในด ้ำน
กำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย
เคร ื ่ องม ือและอ ุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์ 

บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์หลำยยี่ห้อกับคู่ค้ำรำย
ใหญ่ ซึ่งกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์นั้น จะต้องมีกำร
เจรจำตกลงกับทำงผู้ผลิต หรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์ โดยกำรตกลงดังกล่ำวจะมีกรอบ
ระยะเวลำในกำรท ำธุรกิจ ซึ่งทำงผู้ผลิตหรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์อำจจะแต่งตั้งตัวแทนใหม่
มำท ำธุรกิจในเขตกำรขำยเดียวกัน หรือผู้ผลิตอำจเปลี่ยนกลยุทธ์ท ำกำรขำยสินค้ำ
โดยตรงกับลูกค้ำเองไม่ผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัทได้เจรจำต่อรองกับผู้ผลิตหรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บริษัทได้เป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Distributor) ในประเทศไทยให้ได้มำกที่สุด และ
เจรจำให้ผู้ผลิตหรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวออกเอกสำรเพื่อยืนยันกำรจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ (Free Sales Certificate) ให้แก่บริษัทแต่เพียงผู ้เดียว เพื ่อที ่บริษัทจะ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนผลิตภัณฑ์กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำของประเทศ
ไทยภำยใต้ชื่อบริษัทท ำให้ยำกต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
นอกจำกนี้จำกกำรที่บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
หลำยยี่ห้อกับคู่ค้ำรำยใหญ่ ๆ เพื่อเพิ่มรำยได้จำกกำรขำยให้กับบริษัทแล้ว ยังเป็นกำร
ป้องกันหำกทำงผู้ผลิตหรือทำงเจ้ำของผลิตภัณฑ์รำยใดมีปัญหำ หรือเกิดข้อขัดข้องใน
กำรท ำธุรกิจ บริษัทสำมำรถปรับไปท ำธุรกิจกับผู้ผลิตหรือทำงเจ้ำของผลิตภัณฑ์รำยอื่น
ได้ทันที โดยบริษัทได้ปรับปรุงและเพิ่มทีมขำยให้มีประสิทธิภำพในกำรขำยเพิ่มขึ้น มุ่ง
ขยำยตลำดในฐำนลูกค้ำเดิมและฐำนลูกค้ำใหม่ ทั้งผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ 

2.2.1.3 ควำมเสี ่ยงจำกกำร
พึ่งพิงบุคลำกร 

ธุรกิจของบริษัทเป็นกำรขำยและบริกำร ซึ่งต้องพึ่งพิงบุคลำกรค่อนข้ำงสูงในกำรติดต่อ
หำลูกค้ำและสร้ำงสรรค์ผลงำนต่ำง ๆ เพื่อน ำเสนอสินค้ำต่อกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยให้เกิด
ควำมประทับใจและตกลงใช้บริกำร บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรบริกำรหลังกำรขำยต่อ
กลุ่มเป้ำหมำยของบริษัทลูกค้ำเป็นหลัก ซึ่งได้รับกำรตอบรับด้วยดีมำโดยตลอดจึงจัดหำ
บุคลำกรและทีมงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณใ์นธุรกิจนี้มำร่วมงำนใน
กำรบริหำรจัดกำร ถือเป็นทรัพย์สินที่ส ำคัญที่ช่วยส่งเสริมควำมส ำเร็จให้แก่บริษัท ทั้งนี้ 
หำกบริษัทสูญเสียบุคลำกรเหล่ำนี้ไปไม่ว่ำด้วยเหตุผลใด ๆ อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้
รวมของบริษัทได้ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัทมีมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียบุคลำกรดังกล่ำว โดยบริษัทให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำและส่งเสริมบุคลำกรให้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนและ
เติบโตไปพร้อมๆ กับควำมส ำเร ็จของบริษัทรวมทั ้งมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและ
ผลประโยชน์ท่ีเหมำะสมเพื่อจูงใจบุคลำกรดังกล่ำวให้ท ำงำนกับบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง
จำกอดีตที่ผ่ำนมำ อัตรำหมุนเวียนของบุคลำกรในต ำแหน่งที่ส ำคัญดังกล่ำวอยู่ในระดับ
ที่ต ่ำมำก ซึ่งสะท้อนถึงควำมภักดีของบุคลำกรที่มีต่อองค์กร รวมถึงควำมเชื่อมั่นใน
ศักยภำพขององค์กร อีกทั้ง บริษัทยังจะพัฒนำระบบกำรจัดกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ล ูกค้ำ (Customer relationship management –CRM) เพื ่อให ้บร ิษ ัทสำมำรถมี
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำปัจจุบันและกลุ่มที่คำดหวังว่ำจะเป็นลูกค้ำต่อไป 



บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56–1 One Report 

 
34 

 

2.2.1.4 ควำมเส ี ่ ย งจำก
อ ำ ช ญ ำ ก ร ร ม ท ำ ง
ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร์  ( Cyber 
Crime)  

Cyber crime หรือ อำชญำกรรมด้ำนไซเบอร์ คือ กิจกรรมที่ผิดกฎหมำยใด ๆ ที่ใช้หรือ
รุกรำนระบบและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงอินเตอร์เน็ตซึ่งได้จัดอำชญำกรรม
ด้ำนไซเบอร์เป็น 3 รูปแบบด้วยกัน คือ 

1. กำรท ำให้ธุรกิจหยุดชะงักหรือล่วงละเมิด (Business disruption and misuse) เช่น 
กำรท ำให้ระบบคอมพิวเตอร์หยุดกำรท ำงำนหรือท ำงำนได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ เป็นต้น  

2. กำรหลอกลวงทำงออนไลน์ (Online scam) เช่น ท ำให้ผู้ใช้หลงเช่ือเพื่อเข้ำถึงข้อมูล
ส่วนตัวและข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงิน และหลอกขำยสินค้ำออนไลน์ เป็นต้น  

3. กำรลักขโมยและฉ้อฉลฉ้อโกงเพื ่อผลประโยชน์ (Theft and fraud) เช่น กำร
ขโมยอัตลักษณ์ของผู้ใช้เพื่อใช้ในกำรเปิดบัญชีกับธนำคำรกำรขโมยทรัพย์สินทำงปัญญำ
หรือควำมลับทำงธุรกิจ หรือ กำรท ำให้เกิดควำมเสียหำยกับหน่วยงำนภำครัฐ เป็นต้น 

ปัจจุบันกำรอำศัยกระบวนทำงกฎหมำยอำจไม่สำมำรถป้องกันหรือรับมือกับ Cyber 
Crime ได้ทัน เพรำะกฎหมำยและกระบวนกำรของแต่ละประเทศยังมีควำมแตกต่ำงกัน 

ปัจจุบันบริษัทพึ่งพิงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรด ำเนินธุรกิจมำกข้ึน มีกำรใช้งำน
ข้อมูล กำรจัดเก็บ และกำรสื่อสำรผ่ำนโครงข่ำยอินเตอร์เน็ต ซึ่งบำงข้อมูลเป็นข้อมูลลับ
ของบริษัท เช่น ข้อมูลทำงกำรค้ำ ข้อมูลส่วนตัวของพนักงำน ท ำให้มีควำมเสี่ยงจำกภัย
คุกคำมทำงไซเบอร์มำกข้ึน 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัทมีกระบวนกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ทั้งกำรใช้เครื่องมือและ
มำตรกำรต่ำง ๆ เช่น กำรติดตั้ง Firewall กำรใช้งำนระบบป้องกันไวรัส มีกำรส ำรอง
ข้อมูล ตรวจสอบและติดตำมกำรเข้ำใช้ระบบโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญำต รวมถึงกำรให้
ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ให้กับพนักงำนทุกคนใน
บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้ที่ไม่หวังดีจะไม่สำมำรถโจมตีผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของบริษัทได้ 

2.2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 
2.2.2.1 ควำมเส ี ่ ยงด ้ ำน
หนี้สินกับธนำคำรเจ้ำหนี้ 

จำกกำรที่บริษัทได้รับผลกระทบจำกกำรที่บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจควำมงำมประสบ
ปัญหำขำดทุนอย่ำงต่อเนื ่องมำโดยตลอดระยะเวลำ 2-3 ปีที ่ผ่ำนมำ เนื ่องจำกกำร
ด ำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตำมคำด  ท ำให้บริษัทไม่ได้รับกำรช ำระคืนเงินให้กู้ยืมจำกบริษัท
ย่อย ตลอดจนมีภำระหนี้จำกภำระค ้ำประกันที่เกิดจำกบริษัทย่อย และต้องมีกำรตั้ง
ส ำรองทำงบัญชี ส่งผลกระทบให้บริษัทเกิดปัญหำกำรขำดสภำพคล่องไปด้วย ซึ่งเห็นได้
จำกบริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2564 เท่ำกับ 
3.27 เท่ำ  ภำยใต้สัญญำเงินกู้ ที่บริษัทท ำสัญญำเงินกู้กับสถำบันกำรเงิน 2 แห่ง ระบุ
เงื่อนไขที่ต้องให้บริษัทต้องรักษำอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ำกับ 1.75 เท่ำ ซึ่งอำจเกิด
ควำมเสี่ยงในกำรผิดสัญญำ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัทมีกำรเจรจำกับธนำคำรเจ้ำหนี้และได้รับกำรสนับสนุนผ่อนปรนเงื่อนไขดังกล่ำว
เสมอมำ   
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2.2.2.2 ควำมเส ี ่ ย งจำก
ควำมผ ันผวนของอัตรำ
แลกเปลี่ยน 

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้น ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งมีบำงรำยกำรเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ จึงอำจมีควำมเสี ่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี ่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ บริษัทได้ป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนบำงส่วนแล้วตำมควำม
เหมำะสมตำมมำตรกำรที่ตั้งไว้ อีกทั้งบริษัทมีกำรเจรจำกับคู่ค้ำในกำรสั่งซื้อเป็นสกุลเงิน
บำทผ่ำนตัวแทนบริษัทคู่ค้ำที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นผู้บริหำรเชื่อว่ำควำมเสี่ยงจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศไม่เป็นสำระส ำคัญ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีหนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้ 

 งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 
 จ ำนวนเงิน 

ตรำต่ำงประเทศ 
 อัตรำแลกเปลี่ยนที่

บันทึกบัญช ี
 จ ำนวนเงินเทียบเท่ำ

เงินบำท 
ดอลลำร์สหรัฐ 2,806,505  33.59  94,278,657 
ยูโร 10,700  36.90  409,612 
สวิตเซอร์แลนด์ 689,783  38.28  25,456,082 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่มีผันผวนสูง บริษัทได้ปิดควำมเสี่ยงของ
ภำระหนี้เงินตรำต่ำงประเทศท่ีต้องช ำระ ภำระหนี้ T/R, Open Account และ L/C 

ด้วยมติที่ประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท ได้
มีมติให้บริษัทจัดกำรควำมเสี่ยงอันเนื่องมำจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน ด้วย
มำตรกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
1. ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ผลิตภัณฑ์จำกต่ำงประเทศ ด ำเนินกำรปิดควำมเสี่ยง

จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ร้อยละ 80 และปล่อยภำระหนี้ลอยตัวได้ไม่เกินร้อยละ 20 
โดยเริ่มนับตั้งแต่ Delivery date 

2. Import L/C ได้ใช้เงื่อนไขเดียวกับ Purchase Order โดยปิดควำมเสี่ยงจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยนที่ร้อยละ 80 และสำมำรถ ปล่อยภำระหนี้ลอยตัวได้ไม่เกินร้อยละ 20 
โดยเริ่มนับตั้งแต่ Delivery date เช่นเดียวกัน 

3. จัดกำรกับภำระหนี้ T/R, Open Account และ L/C ด้วยมำตรกำรย่อยดังนี้ 
1. Forward Contract ภำระหนี้สกุลเงินต่ำงประเทศที่มีก ำหนดช ำระเงิน 1 

เดือน ด้วยบริษัทเลือกใช้วิธีนี้เพรำะได้ก ำหนดรำคำ Forward Rate ที่แน่นอน 
และบริษัทไม่ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมเริ่มต้น บริษัทสำมำรถจ่ำยช ำระได้ก่อน
ครบก ำหนดสัญญำได้ เพื่อประหยัดค่ำธรรมเนียม 

2. Call Option ซื้อเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของภำระหนี้
สกุลเงินต่ำงประเทศที่มีก ำหนดช ำระเงินตั้งแต่ 2 เดือนถึง 6 เดือน บริษัทจะ
เลือกวิธีนี้ในกำรปิดควำมเสี่ยง (ตัวอย่ำงเช่น มำตรกำรย่อยนี้ บริษัทสำมำรถ
ท ำก ำไรได้ โดยค ำนวณจำก Settlement Rate เทียบกับ Spot at Exercise 
or Expiry Date โดยคิดรวม Premium ที่บริษัทจะต้องช ำระ 
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แปลงสกุลเงินต่ำงประเทศ เป็นสกุลเงินบำท เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงอันเนื่องมำจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนที่คำดว่ำจะสูงขึ้น (เงินบำทมีค่ำอ่อนตัวลง) และเมื่อคิดรวมกับดอกเบี้ย
เงินบำทต่อปี บริษัทสำมำรถประหยัดต้นทุนท่ีต ่ำลงได้ เมื่อเปรียบเทียบควำมเสี่ยงอัตรำ
แลกเปลี่ยนที่มีควำมผันผวน และบริษัทได้รับทรำบต้นทุนสินค้ำที่แน่นอนด้วย (Fixed 
Rate) 

2.2.3 ควำมเสี่ยงต่อกำรลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์   

2.2.3.1 ควำมเสี ่ยงจำกกำรที่
บร ิษ ัทมีผลขำดทุนต่อเน ื ่อง 
และยังมีขำดทุนสะสมจ ำนวน
มำก ท ำให้ไม่สำมำรถจ่ำยเงิน
ปันผลได้ในอนำคตอันใกล้ 
 

ในงวดบัญชีปี 2564 ถึงแม้ว่ำบริษัทมีผลก ำไรสุทธิ 226 ล้ำนบำท (งบเฉพำะกิจกำร) แต่
ในงบแสดงสถำนะทำงกำรเงินของบริษัทยังมีผลขำดทุนสะสมอยู่เป็นจ ำนวนมำก โดย 
ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสะสม เป็นจ ำนวน 2,169 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกในปีที่ผ่ำน ๆ มำบริษัทมีกำรตั้งส ำรองทำงบัญชีที่เกิดจำกเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย อีกทั้งไม่ได้รับช ำระคืนเงินกู้ยืม ส่งผลกระทบให้บริษัทประสบปัญหำขำดสภำพ
คล่อง จึงยังคงท ำให้บริษัทไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตำมกฎหมำย  

กำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัทมีแผนในกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหำกประสบควำมส ำเร็จ 
บริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะสนับสนุน กำรด ำเนินธุรกิจเครื ่องมือและ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่มีแนวโน้มขยำยตัวให้มีโอกำสเพิ่มรำยได้ต่อไปในอนำคต   

2.2.3.2 ควำมเส ี ่ ยงจำกคดี
ฟ้องร้องของบริษัท  

 

บริษัทมีควำมเสี่ยงที่จะมีภำระหนี้สินอันอำจเกิดขึ้นจำกคดีฟ้องร้อง เช่น คดีที่นักลงทุน
รำยหนึ่งซึ่งตกลงซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) เมื่อปี 2558 

ด ำเนินกำรฟ้องบริษัทในข้อหำกำรซื้อขำยหุ้นสำมัญของ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง 
จ ำกัด (มหำชน) เป็นโมฆะ และเรียกเงินคืน ซึ่งคดีดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
ศำลฏีกำ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัทพยำยำมรักษำผลประโยชน์ของบริษัทอย่ำงเต็มที่ โดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่
จ ำเป็นทั้งในส่วนของกำรต่อสู้คดี และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีเพื่อ
ลดควำมเสี่ยงจำกหน้ีสินอันอำจเกิดขึ้นจำกคดีฟ้องร้อง 

สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องเพิ่มเติมได้ที่ส่วนท่ี 1 ข้อ 5.3 ข้อพิพำททำง
กฎหมำย 
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3. กำรขับเคลื่อนธุรกจิเพื่อควำมยั่งยืน 

3.1 นโยบำยและเป้ำหมำยกำรจัดกำรด้ำนควำมยัง่ยืน 
บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นด้านการเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเขม็ทิศน าธุรกิจสร้างมลูค่าเพิ่มดังนี้ 

 
 

โดยบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อยได้น าข้อมูลทางเงิน ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสดในแตล่ะเดือน และข้อมูลทางการเงิน
อื่น ๆ มาวิเคราะห์โดยตลอด พร้อม ๆ กับมีการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับผู้มสี่วนได้เสีย การพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ การวเิคราะห์
ทางเลือก และความเสีย่งต่าง ๆ ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นโดยตลอด. 

ในรายงานฉบับน้ี บริษัทไดเ้ปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนทางธุรกิจ (Sustainability Disclosure) โดยมีโครงสร้าง
องค์ประกอบแต่ละส่วนดังนี้ 
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สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และ ธรรมาภิบาล (Governance) หรือเรยีกย่อ ๆ ว่า ESG ซึ่งในหมวดธรร
มาภิบาลนั้น ได้แสดงไว้ในหัวข้อการก ากับดูแลกิจการทีด่ีไว้แล้ว. 

บริษัทได้พัฒนากรอบกระบวนการด้าน ESG เพื่อตอบสนองต่อผู้มสี่วนได้เสีย รวบรวมข้อมลู ESG ที่เปน็ข้อมูลจากบริษัท
เอง และข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ประเมินผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืน 
วิเคราะห์และจัดการพอร์ตลงทุน โดยพิจารณาข้อมลูด้านความยั่งยนืจากแหล่งต่าง ๆ และพิจารณาแนวโน้มทิศทางการลงทุนที่ได้มี
การคัดกรองอุตสาหกรรมหรือธุรกจิที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือท าให้เกิด Negative Impacts ออกจากพอร์ตการลงทุน 

อันแสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่บริษัทต้องมีการด าเนินงานอย่างยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environment, Social, and Governance – ESG) 
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บริษัทรับและน้อมน าแนวคิดเดิมทีผ่ลก าไร จะมุ่งสูผู่้มีส่วนไดเ้สีย และส่งผลก าไรในรูปของภาษีส่งภาครัฐให้ดูแล
สภาพแวดล้อมและสังคมต่อไป ไดป้รับเปลีย่นเป็นใหไ้ด้ดลุยภาพเกิดผลประโยชน์แก่บริษัท (Profit) ประชาชนผู้มสี่วนไดเ้สยีและ
สังคม (People) และสภาพแวดลอ้ม (Planet) อย่างเท่าเทียม อันเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 
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บริษัทมีฝ่ายจัดการพร้อมคณะกรรมการในแต่ชุด ท่ีมีความพร้อมมจีติวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ และมีนวตักรรม 
(Entrepreneurial & Innovative) อันเป็นคุณสมบัตสิ าคัญที่ให้กิจการอยู่รอด เขม็แข็งและยั่งยืน บริษทัมีทรัพยากรที่ส าคัญคือ
บุคลากร ความเช่ือมโยงกับคู่คา้ เทคโนโลยีทักษะการในการบริหารจัดการธุรกจิ และมีสถาบันการเงินท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีหลักคิดทีจ่ะให้ EFORL และบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจได้อยา่งยั่งยืน 

โดยมีการก าหนดเป้าหมายและพฒันากลยุทธ์ อันมาจากการระดมความคิดของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการในชุดต่าง 
ๆ พร้อมทั้งพิจารณาห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจ (Value Chain) ให้เห็นถึงความส าคัญ ความเสี่ยงต่าง ๆ และผลกระทบต่อธุรกิจ พร้อม
ทั้งค านึงถึงผู้มีส่วนไดเ้สีย ด าเนินธุรกิจด้วยการก ากับดูแลกิจการทีด่ี มีการตรวจสอบตรวจทานและรายงานเป็นระยะ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินธุรกจิของ EFORL และบริษัทย่อย เป็น Triple Bottom Line อันค านึงถึงก าไรอันเป็นผลการ
ด าเนินงานของบริษัท (Business Performance) และบุคลากร สังคม ชุมชน (Social Impact) ตลอดจนผลกระทบทีด่ีต่อโลก 
(Environmental Impact) 
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จากตัวแบบความยั่งยืนกับมูลคา่ของกิจการของ EFORL ข้างต้น เป็นกระบวนการที่เกีย่วเนื่องกันระหว่างผู้ประกอบการ 
(จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการของฝ่ายจัดการ พร้อมด้วยการก ากับดูแลสนับสนุนจากคณะกรรมการทุกชุด ผนวกกับ 
ทรัพยากรที่บริษัทมี รวมทั้งหลักความคิดบนวิถีความยั่งยืน) และคณุค่าของกิจการ อันประกอบด้วย มลูค่าที่เป็นตัวเงิน (Book 
Value อันเป็นปัจจยัที่มีในปัจจุบนั และ Present Value of Cash Flow อันเป็นมูลค่าของกระแสเงนิสดในอนาคต) และมลูค่าที่
ไม่เป็นตัวเงิน (อาทิ คุณภาพของเครื่องมือแพทย์และการให้บริการ ศักยภาพของพนักงาน ความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดเ้สยี และ
ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม). 

อันส่งผลกระทบใน 3 ประเด็นคือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ (มสีินค้าและบริการ เกิดการจ้างงาน มีการจ่ายภาษีเพื่อ
พัฒนาประเทศ เศรษฐกิจเตบิโต) ผลกระทบด้านสังคม (พนักงานมีคณุภาพชีวิตที่ดี เกดิการมีส่วนร่วม เป็นการลดความเหลื่อมล ้า 
และท าให้สังคมสงบสุข) และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (เกดิการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปัจจัยการให้บริการที่พร้อม
มูล บรรเทาปัญหา Climate Change และก่อให้เกดิระบบนิเวศท่ีสมดุล) 
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3.2 กำรจัดกำรผลกระทบตอ่ผู้มีส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ 

 

 
 

3.2.2 กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้เสยีในห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ 

บริษัทได้พิจารณาถึงความสมัพันธ์กับธุรกิจ ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าที่มีบทบาทตอ่ธุรกิจทั้งทางตรง
และทางอ้อม ซึ่งอยู่ภายในในองค์กรและภายนอกองค์กร 

พิจารณาผลกระทบต่อธรุกิจ ผู้มสีว่นได้เสียที่อาจเป็นผู้ได้รับหรือส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งเชิงบวกและลบ 

ทั้งนี้บริษัท พิจารณากลุม่ที่ได้รับผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินธุรกจิก่อน 



บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกดั (มหำชน)       แบบ 56–1 One Report 

 

 
44 

 
บริษัทมีการประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียปีละครั้ง ซึ่งความคาดหวังของผู้มสี่วนไดเ้สยีมาจากหลายช่องทาง 

อาทิ จากการส ารวจความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมที่บริษัทด าเนินการ ซึ่งข้อมูลความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย ได้สะท้อนถึงประโยชน์ต่อการวางแผนและการตดัสินใจทางธุรกิจของบริษัท 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย ช่องทำง - วิธีกำรหำควำมคำดหวัง ควำมคำดหวัง กำรตอบสนอง 

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

นักวิเคราะห ์

• การจัดประชุมผู้ถือหุ้นฯ 

• การแถลงผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

• การประชุมนักวิเคราะห์การเงิน 

• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน 

• การเชิญนักลงทุนเยี่ยมชมส านักงานบริษัท 
พบฝ่ายจัดการ 

• ผลตอบแทนท่ีด ี

• การก ากับดุแลกิจการที่ด ี

• กิจการมีความมั่นคงเติบโตอย่างตอ่เนื่อง 

• ข้อมูลของบริษัทท่ีได้รบัถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเหตุการณ์ โปร่งใส 

• มีระบบการจัดการด้านความเสี่ยง 

• มีระบบตรวจสอบและควบคุมที่ด ี

• ก ากับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เปน็ธรรม 
ตรวจสอบได ้

• จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม 

• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

• จัดท าแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

• บริหารจดัการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ 

ลูกค้าภาครัฐ/

เอกชน 

• การเข้าพบลูกคา้/ตัวแทนขาย 

• การจัดงานแสดงเครื่องมือ และอปุกรณ์
ทางการแพทย์ และน ้ายาที่ใช้วิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ 

• การส ารวจความพึงพอใจลูกค้า 

• การให้ความรู้ทางดา้นเทคนิคแกล่กูค้า 

• การเปิดอากสให้ลูกคา้เข้าเยีย่มชม
ส านักงาน พบฝ่ายจดัการ 

• การท ากิจกรรมร่วมกบัลูกค้า 

• การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมกับลูกค้า 

• ได้รับข้อมลูทางเทคนิคของสินค้าและ
บริการอย่างถูกต้อง 

• ราคาของสินค้าและบริการมคีวามเหมาะสม 

• เข้าแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส 

• ได้รับสินค้าและบริการที่มีคณุภาพ 

• ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม 

• มีสินค้าท่ีเป็นทางเลือก เช่นราคาถกูกว่า 
ประหยดัพลังงาน เป็นต้น 

• การรับประกันสินค้าและบริการ 

• การรักษาความลับของข้อมูลลูกคา้  

• ก ากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสเป็นธรรม 
ตรวจสอบได ้

• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รปัชัน และ
ส่งเสริมการปฏิบัต ิ

• บริหารจดัการด้านคณุภาพด้วยมาตรฐาน ISO 
9001 

• มีการทบทวนกระบวนการท างาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน คู่มือสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
จริง 

• มีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมลูความลับของ
ลูกค้า 

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยประหยัดพลังงาน 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย ช่องทำง - วิธีกำรหำควำมคำดหวัง ควำมคำดหวัง กำรตอบสนอง 

คู่ค้า ผู้ส่งมอบ 

Supplier ต่าง ๆ  

• เงื่อนไขต่างสัญญา 

• การสอบถาม 

• การพบฝ่ายจัดการ การเยีย่มชมส านักงาน
บริษัท 

• มีการสั่งซื้อ สั่งผลติ เป็นไปตามเงื่อนไข
สัญญา 

• มีการจ่ายช าระค่าสินค้าตามเง่ือนไข
ข้อตกลง 

• การสั่งซื้อมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซื้อสินค้า
เดิม และสนับสนุนการจัดจ าหนา่ยสินค้า
กลุ่มใหม่ ๆ ผลติภณัฑ์ใหม่  

• น าเสนอแผนการขายการตลาด ให้ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

• การให้เยี่ยมชมส านักงาน ผู้แทนขาย และฝาย
จัดการ 

• มีระบบการด าเนินงานภายในท่ีมปีระสิทธิภาพ 

• ทีมการขายการตลาดท่ีมีขีดความสามารถ 

พนักงาน • การประชุมในโอกาสต่าง ๆ ประจ าปี 
ประจ าเดือน ประชุมฝ่าย ฯ 

• ประกาศบริษัท 

• การเข้าพบฝ่ายจัดการ แผนกทรัพยากร
บุคคล 

• การประชาสัมพันธ์ การให้ทราบถึง
ประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของ
พนักงานจากแผนกทรัพยากรบคุคล ตาม
ช่องทางต่าง ๆ อีเมล ไลน์กลุ่ม แผน่พับ ฯ  

• ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินท่ีเหมาะสม เช่น 
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าพาหนะ 
โบนัส การขึ้นเงินเดือน ค่ารักษาพยาบาล 
สวัสดิการต่าง ๆ 

• ผลประโยชน์ทีไ่ม่เป็นตัวเงิน เช่น การเลื่อน
ต าแหน่ง การศึกษาอบรมระยะสั้น-ระยะ
ปานกลาง ทั้งในและต่างประเทศ การ
หมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) 
ที่เหมาะสมน าไปสู่ความก้าวหน้า ยูนิฟอร์ม 
วันลา วันหยุดตา่ง ๆ  การรักษาพยาบาล 
การป้องกันดูแลพนักงาน (ให้ตรวจโควิด-19 
ด้วย ATK) กองทุนประกันสังคม กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น. 

• เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
อย่างเหมาะสม. 

• วิเคราะห์การท างาน ใช้คนงานท่ีจ าเป็น อัตรา 
คุณวุฒิเหมาะสม 

• ประชุม สื่อสาร ให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ปัญหาอุปสรรค ท่ีต้องช่วยฝ่าฟัน 

• ตอบแทนพนักงานตามสญัญาข้อตกลง มีอัตรา
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนค่าจา้งที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ
ดีกว่า ให้ประโยชน์ตอบแทนต่อพนักงานโดย
พิจารณาตามคณุค่าที่พนักงานส่งมอบและ
บริษัทไดร้ับ พร้อมท้ังให้ความเอาใจใส่ เห็นอก
เห็นใจ มีเมตตา เป็นหนึ่งเดียว เราคือ EFORL 
Family เป็นที่ตั้ง 
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3.3 กำรจัดกำรด้ำนควำมยัง่ยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 

3.3.1 นโยบำยและแนวปฏิบัติดำ้นสิ่งแวดล้อม 

นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อมของบริษทัได้แสดงไว้แล้วใน Website ของบริษัท (นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน https://www.eforl-aim.com/th/corporate-governance/documents ) 
 

 

3.3.2 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการใช้พลังงาน 

 ได้ก าหนดแผนงานเมื่อต้นปีให้ใช้ไฟฟ้าลดลง 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรณรงค์ให้มีการเปดิ-ปิดเครือ่งใช้ไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศ มอนเิตอร์คอมพิวเตอร์ เมื่อพักกลางวันและหลังเลิกงาน ล้างแอร์ทุก 3-6 เดือนแล้วแต่สภาพ ตรวจตราอัตรา
การใช้ไฟฟ้าของแต่ละอาคาร เน้นความประหยัด มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเป็นส าคัญ ยานพาหนะมีการตรวจสภาพ เช็คเครื่อง 
เปลี่ยนอะไหล่ตามรอบ ตรวจตราการสิ้นเปลืองน ้ามัน ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ท่ีเสนอจัดจ าหน่ายให้ลูกค้า มีความทันสมยัระบบ
ดิจิตอล ใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ต ่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือแพทย์รุ่นก่อน ๆ  

 ด้านการใช้น ้า 

ด้วยบริษัทไม่มีธุรกรรมด้านการผลติ มีการใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคส าหรับพนักงานภายในบริษัท เท่าน้ัน ค่าใช้จ่ายและ
ปริมาณการการใช้น ้ามีการควบคมุโดยตลอด ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีการตรวจตราการรั่วซึมของท่อประปาสม ่าเสมอ 
  

https://www.eforl-aim.com/th/corporate-governance/documents
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ด้านการจดัการขยะของเสียและมลพิษ 

ด้วยบริษัทเป็นธุรกจิบริการ ไมม่ีการผลิต บริษัทได้รวบรวมข้อมลูขยะของเสียไวด้ังนี้ 

หน่วย: กิโลกรัม 
ปี 2564  ปี 2563 

เพ่ิม/(ลดลง) % 
ต่อเดือน ทั้งป ี  ต่อเดือน ทั้งป ี

ขยะทั่วไป 180 2,160  210 2,520 (14.3%) 
ขยะรีไซเคลิ 840 10,074  2,240 26,884 (62.5%) 

รวม 1,020 12,234  2,450 29,404 (58.4%) 

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าปริมาณขยะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งที่เป็นขยะทั่วไปและขยะรไีซเคลิ ท้ังนี้มาจากการ
รณรงค์ ความตั้งใจของฝ่ายจดัการ การประชุมพนักงานท่ีแสดงเจตจ านงค์ของฝ่ายจัดการที่จะลดปรมิาณขยะในสถานประกอบการ 
การน าระบบ 5 ส.มาใช้ การตระหนักถึงการใช้ Single-use plastic ซึ่งมีพลาสติกบางประเภทเช่น กลอ่งโฟม ซึ่งกว่าจะสูญสลาย
ตามธรรมชาติอาจใช้เวลามากกว่าร้อยปี เป็นต้น 

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 

ด้วยบริษัทประกอบธุรกิจด้านบริการ มีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานจากน ้ามันเชื้อเพลิงในการขนส่งสินค้าเครื่องมือ
แพทย์ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ศึกษาและในทางปฏิบัติ ก็สนับสนุนหลกัการฉลากคาร์บอนฟุตพริ้น (Carbon Footprint Label) 
โดยจะเลือกซื้อผลติภณัฑ์จากคูค่้า/ผูส้่งมอบ/ซัพพลายเออร์ ที่มีฉลากคาร์บอน เบอร์ 5 ฉลากเขยีว อันแสดงว่าสินคา้ที่เกิดจาก
กระบวนการผลติที่ช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับ 50% ตามมาตรฐานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) www.tgo.or.th ) และสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย  

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ศึกษาพลังงานทางเลือกต่าง ๆ หากมีความเป็นไปได้เหมาะสม และต้นทุนในการปรับเปลี่ยน 
(Switching cost) ไมสู่งนัก บริษทัก็พร้อมท่ีจะปรับเปลี่ยน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโซล่าเซลล์ ส าหรับบางอาคาร 
หรือบางพื้นที่ หรือบางอุปกรณ์ เป็นต้น 

  

http://www.tgo.or.th/
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3.4 กำรจัดกำรควำมยั่งยืนในมิติสังคม 

3.4.1 นโยบำยและแนวปฏิบัติดำ้นสังคม 

 
บริษัทมีแนวทางในการด าเนินงานด้านสังคม โดยบริษัทตระหนักถึงการเคารพต่อความเป็นมนุษย์ของทุกคน เพราะ

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญที่สามารถสร้างมลูค่าเพิ่ม ผลการบริการหรือผลผลิต เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน ความ
น่าเชื่อถือ และน่ายกย่อง ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรต่าง ๆ จึงมีแนวทางส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลักการปฏิบัตติาม
หลักการด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานท่ีมีมาแต่ก าเนิด ไม่ว่าจะเป็นเพศ สัญชาติ เช้ือชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา ภาษา 
สถานะทางสังคม กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือในพ้ืนท่ีที่บริษัทเข้าไปลงทุนหรือข้องเกี่ยว รวมถึงปฏิบัตติาม
หลักสิทธิมนุษยชนสากล 

3.4.2 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสังคม 

บริษัทได้พัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความพยายามลดประเด็นพิพาทเกี่ยวกับพนักงาน
และแรงงาน บริษัทได้จัดท าแผนงานเกี่ยวกับพนักงานและแรงงานไว้ อาทิ แนวปฏิบัติการจ้างงานอยา่งเป็นธรรม โครงการหรือ
แผนงานพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งมีการจัดท าแผนนี้ทุก ๆ ปี โดยใช้ข้อมูลส าคัญจากการส ารวจความต้องการด้านการ
ฝึกอบรม (Training Needs Assessment Survey) ด้วยการออกแบบสอบถามไปยังพนักงาน โครงการหรือแผนวานส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งบริษัทได้จัดท าแผนผังหนีไฟตามตึกต่าง ๆ โดยเฉพาะส านักงามวงศ์
วาน พร้อมเตรยีมซ้อมหนีไฟ ซึ่งเปน็ส่วนหนึ่งของแผนงานด้านการจดัการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 
ซึ่งได้มีการร่างแผน ทบทวน พร้อมน าเสนอคณะกรรมการชุดตา่ง ๆ และประกาศใช้ในปีต่อไป  
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ผลการด าเนินงาน 

จ านวนพนักงานแยกตามเพศ อาย ุและความพิการ 

 
หน่วย: อัตรา 

 ปี 2564  ปี 2563 

  ชาย หญิง  ชาย หญิง 

 ปกติ  201 159  210 157 

 พิการ  2 2  2 2 

 รวม  203 161  212 159 

 รวมพนักงำนทั้งสิ้น  364  371 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าในระหว่างปี 2563-2564 มีจ านวนพนักงานลดลง 7 อัตรา หรือ -1.9% ทั้งนี้เนื่องจาก ลด
พนักงานในส่วนส านักงานลง เพิ่มบุคลากรด้านการจัดจ าหนา่ย การซ่อมบ ารุง งานช่างต่าง ๆ อันเป็นกิจกรรมหลักของบริษัท (สุทธิ
แล้วยอดพนักงานลดลง 7 อัตรา ) การเพิม่บุคลากรที่เป็นกรรมการหลักนั้นสอดรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับสภาวะปกติ 
หลังจากมีการระบาดของ COVID-19 ในระยะที่ 1 เมื่อต้นปี 2563 

สัดส่วนพนักงานท่ีเป็นหญิงเพิ่มขึ้น โดยปี 2563 มีอัตราส่วนระหว่างชาย:หญิง เป็น 0.75 ต่อ 1 และในปี 2564 ขยับมา
เป็นอัตราส่วนระหว่างหญิง:ชาย เป็น 0.79 ต่อ 1 

 บริษัทรับคนพิการเข้ามาท างานร่วมกับพนักงานปกติ รวม 4 อัตรา เป็นจ านวนเดียวกันทั้งปี 2563 และปี 2564 

 จ านวนหลักสตูรฝึกอบรม จ านวนช่ัวโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี 

 รายการ  ปี 2564   ปี 2563 

 จ านวนหลักสตูร  8   6 

 จ านวนช่ัวโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี  4   4 

จ านวนหลักสตูรและจ านวนช่ัวโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี ทั้งปี 2563 และ 2564 นั้น ไม่สูงมากนัก ทั้งนี้ด้วยระบบการ
ท างานปรับเปลีย่นไปบางช่วง มีการท างาน Work From Home และการระบาดของ COVID-19 ท าให้กิจกรรมการอบรม
ด าเนินการไดไ้ม่มากนัก 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีโครงการพัฒนาระบบงานภายใน ระบบตัวช้ีวัดที่เหมาะสมทั่วท้ังองค์กร โดยจัดให้มีการสัมมนา
อบรมออนไลน์ “สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ “OKR: Concept and Workshop” รายละเอียดแสดงใน Website ของบริษัท 
(https://www.eforl-aim.com/th/media/news). 

 จ านวน (ครั้ง) สถิติการบาดเจ็บจากการท างาน 

- ไม่มี - 

  

https://www.eforl-aim.com/th/media/news
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อัตราการลาออก 

 รายการ  ปี 2564   ปี 2563 
 จ านวนพนักงานท่ีลาออก  42   43 
 อัตราการลาออก  11.8%   13.2% 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าอัตราการลาออก (Turnover Rate) ลดต ่าลงเมื่อเทียบระหว่างปี 2563-2564 ทั้งนี้บริษัท
ได้วางแผนลดอัตรานี้ให้ต ่าลงในปีต่อ ๆ ไป 

บริษัทได้มีแผนงานท่ีแสดงถึงความรับผดิชอบต่อลูกค้า อาทิ แผนพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งบริษัทได้มีการจัดท า
แผนและพัฒนาปรับปรุงทุก ๆ ปี (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการคณุภาพ ISO 9001:2015) นโยบายและแนวปฏิบตัิการรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งได้มกีารศึกษาจัดท าเป็นร่างนโยบาย ซึ่งจะบังคับใช้ในปี 2565 

ความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม 

บริษัทมีส่วนร่วมและมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบจากกระบวนการธุรกิจที่อาจสร้างความเดอืดร้อนให้แก่ชุมชน
และสังคม ด้วยกิจการของบริษัทเป็นธุรกิจบริการ จึงไม่มีกลิ่น เสียง การปล่อยของเสยีขยะตา่ง ๆ รบกวนต่อชุมชนใกล้เคียง 
บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบยีบของราชการ การจอดรถยานพาหนะ การเข้า-ออกต่าง ๆ เป็นสัดส่วน เป็นช่วงเวลาปกติไม่รบกวน
สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชนใด ๆ บริษัทไดส้นับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนตามแต่โอกาส มีการบ ารุงบริจาคแก่วดัใกล้เคยีง 
(วัดภคินีนาถวรวิหาร) นอกจากน้ีบริษัทได้มีกจิกรรมต่าง ๆ ช่วยเหลอืสังคม โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ภาครัฐและ
เอกชน รายละเอียดแสดงไว้ใน Website ของบริษัท (https://www.eforl-aim.com/th/media/news) และ Facebook 
(https://www.facebook.com/eforl.official) 
 
 

https://www.eforl-aim.com/th/media/news
https://www.facebook.com/eforl.official
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4. กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

เปรียบเทียบข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญ (2562-2564) 
บริษัท อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบกำรเงินรวม 2564 % 2563 % 2562 % 

(หน่วย: พันบำท) จ ำนวนเงิน สินทรัพย์ จ ำนวนเงิน สินทรัพย์ จ ำนวนเงิน สินทรัพย์ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  134,348  8%  15,444  1%  34,388  1% 

เงินลงทุนชั่วคราว   -    0%  148  0%  148  0% 

ลูกหนี้การค้า - ลกูค้าทั่วไป   451,876  27%  497,372  32%  461,589  19% 

                - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง  463  0%  393  0%  377  0% 

ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทัว่ไป  -    0%  91,340  6%  91,819  4% 

            - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง  -    0%  -    0%  200  0% 

เงินให้กู้ยืม - บริษัทอื่น  -    0%  100,000  6%  100,000  4% 

สินค้าคงเหลือ   518,572  31%  402,900  26%  589,796  24% 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  6,632  0%  6,345  0%  8,638  0% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  69,595  4%  17,678  1%  23,256  1% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,181,486  70% 1,131,620  73%  1,310,211  54% 
       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า  10,645  1%  -    0%  3,186  0% 

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้  82,021  5%  22,496  1%  15,745  1% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   322,268  19%  289,468  19%  340,566  14% 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  38,952  2%  62,299  4% - 0% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  17,974  1%  23,369  2%  735,364  30% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  22,585  1%  15,450  1%  12,276  1% 

เงินประกันสัญญาเช่า  -    0%  10,106  1%  24,918  1% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  1,257  0%  1,810  0%  1,419  0% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  495,702  30%  424,998  27%  1,133,474  46% 

       

รวมสินทรัพย ์ 1,677,188  100% 1,556,618  100%  2,443,685  100% 
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งบกำรเงินรวม 2564 % 2563 % 2562 % 

(หน่วย : พันบำท) จ ำนวนเงิน สินทรัพย์ จ ำนวนเงิน สินทรัพย์ จ ำนวนเงิน สินทรัพย์ 

หนี้สิน       

หนี้สินหมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  100,432  6%  516,277  33%  821,026  34% 

เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป   249,595  15%  529,659  34%  455,551  19% 

                 - บริษัทที่เกี่ยวข้อง  61,608  4%  74,281  5%  74,569  3% 

เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย ์- ผู้ค้าทัว่ไป   -    0%  4,665  0%  4,914  0% 

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง  54,370  3%  132,927  9%  119,653  5% 

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย       

     - บุคคลและบริษัทอื่นๆ  -    0%  15,691  1%  16,172  1% 

     - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วขอ้ง  31,767  2%  54,602  4%  38,763  2% 

รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัตติามสัญญาและ       

    รับล่วงหน้าจากลกูค้า  24,889  1%  41,346  3%  41,487  2% 

ภาระผูกพันการให้บรกิารรับล่วงหนา้  -    0%  91,589  6%  91,589  4% 

หนี้สินส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี       

    - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  -    0%  -    0%  10,198  0% 

    - หนี้สินตามสัญญาเช่า  7,282  0%  8,784  1%  -    0% 

    - เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  11,964  1%  -    0%  -    0% 

    -  เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถอืหุ้นและบุคคลอื่น  35,856  2%  -    0%  -    0% 

    - หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกูย้ืมของบริษัทอื่น 32,838      

     - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  62,400  4%  360,341  23%  409,996  17% 

    - ภาระผกูพันผลประโยชน์พนกังาน  4,941  0%  2,032  0%  -    0% 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  1,002  0%  23,062  1%  7,815  0% 

ค่านายหนา้ค้างจ่าย  18,275  1%  30,807  2%  26,495  1% 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  70,221  4%  297,946  19%  243,009  10% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  767,440  46%  2,184,009  140%  2,361,237  97% 
       

หนี้สินไม่หมุนเวียน       

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  -    0%  -    0%  4,891  0% 

หนี้สินตามสัญญาเช่า  33,824  2%  55,089  4%  -    0% 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกัน  68,795  4%  -    0%  -    0% 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น  206,430  12%  -    0%  -    0% 

หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทอื่น  90,962  5%  -    0%  -    0% 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  100,473  6%  25,517  2%  -    0% 

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน  15,810  1%  15,883  1%  19,035  1% 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี  -    0%  16,560  1%  159,230  7% 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  568  0%  1,196  0%  3,865  0% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  516,862  31%  114,245  7%  187,021  8% 

       

รวมหนี้สิน  1,284,302  77%  2,298,254  148%  2,548,258  104% 
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งบกำรเงินรวม 2564 % 2563 % 2562 % 

(หน่วย : พันบำท) จ ำนวนเงิน สินทรัพย์ จ ำนวนเงิน สินทรัพย์ จ ำนวนเงิน สินทรัพย์ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท       

- ทุนจดทะเบยีน 39,978,649,453 หุ้น   2,998,399  179%  3,181,555  204%  3,181,555  130% 

          (2563 : 42,420,730,804 หุ้น)       

          (2562 : 42,420,730,824 หุ้น)       

- ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับช าระแลว้        

          หุ้นสามัญ 39,978,649,453 หุ้น  2,998,399  179%  2,416,502  155%  2,416,264  99% 
          (2563 : 32,220,028,763 หุ้น)       
          (2562 : 32,216,851,992 หุ้น)       

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - 0% - 0% 185 0% 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  300,957  18%  264,984  17%  264,984  11% 

ส่วนต ่ามูลค่าหุ้น  (825,172) -49%  (564,139) -36%  (564,062) -23% 

ส่วนเกินทุนจากการลดทุน  29,845  2%  29,845  2%  29,845  1% 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน  -    0%  66,240  4%  37,094  2% 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย       

   และบริษัทยอ่ยทางอ้อม  -    0%  860,244  55%  175,653  7% 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม       

- จัดสรรเพื่อเป็นส ารองตามกฎหมาย  37,000  2%  37,000  2%  37,000  2% 

- ยังไม่ได้จัดสรร  (2,148,143) -128% (2,376,636) -153% (2,072,823) -85% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท - สุทธิ (ขำดทุนสะสมเกินทุน)  392,886  23%  734,040  47%  324,140  13% 

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุม  -    0% (1,475,676) -95%  (428,713) -18% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธ ิ(ขำดทุนสะสมเกินทุน)  392,886  23%  (741,636) -48%  (104,573) -4% 
       

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,677,188  100%  1,556,618  100%  2,443,685  100% 
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งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
งบกำรเงินรวม 2564 % 2563 % 2562 % 
(หน่วย : พันบำท) จ ำนวนเงิน รำยได้รวม จ ำนวนเงิน รำยได้รวม จ ำนวนเงิน รำยได้รวม 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร       

รายได้จากการขายและบริการเครื่องมือแพทย์  2,162,565  100%  1,636,968  98%  1,798,286  94% 
รายได้จากการขายและให้บริการด้านความงาม  2,764  0%  29,941  2%  123,191  6% 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  2,165,329  100%  1,666,909  100%  1,921,477  100% 

ต้นทุนขำยและบริกำร       
ต้นทุนขายและบริการเครื่องมือแพทย ์ (1,436,098) -66%  (1,039,425) -62%  (1,149,263) -60% 
ต้นทุนขายและให้บริการด้านความงาม  (2,107) 0%  (89,362) -5%  (192,100) -10% 

รวมต้นทุนขำยและบริกำร (1,438,205) -66%  (1,128,787) -68%  (1,341,363) -70% 
 

      

ก ำไรขั้นต้น  727,124  34%  538,122  32%  580,114  30% 
รายได้อื่น  13,304  1%  13,453  1%  72,604  4% 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  (291,368) -13%  (280,824) -17%  (440,230) -23% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (168,051) -8%  (221,470) -13%  (314,967) -16% 
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้อื่น  (6,594) 0%  -    0% - 0% 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพยแ์ละสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -    0%  (713,609) -43%  (455,561) -24% 
ขาดทุนจากการจ าหนา่ยบริษัทย่อย  (6,931) 0%  -    0% - 0% 
ส่วนต่างจากการถอดงบการเงินของบริษัทย่อยออกจาก 
    งบการเงินรวม  559,356  26%  -    0% - 0% 

รวมค่ำใช้จำ่ย  99,716  5%  (1,202,450) -72%  (1,138,154) -59% 
       

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและภำษีเงินได้  826,840  38%  (664,328) -40%  (558,040) -29% 
ต้นทุนทางการเงิน  (48,903) -2%  (72,815) -4%  (82,372) -4% 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้  777,937  36%  (737,143) -44%  (640,412) -33% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (252) 0%  103,622  6%  49,830  3% 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัป ี  777,685  36%  (633,521) -38%  (590,582) -31% 
       

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่นส ำหรบัปี       
รำยกำรที่ไม่ต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง      
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย       
    - สุทธิจากภาษ ี  -    0%  (4,748) 0%  -    0% 

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรบัปี  777,685  36%  (638,269) -38%  (590,582) -31% 

กำรแบง่ขำดทุนส ำหรับป ี       
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  812,030  38%  (299,065) -18%  (272,672) -14% 
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  (34,345) -2%  (334,456) -20%  (317,910) -17% 

  777,685  36%  (633,521) -38%  (590,582) -31% 

กำรแบง่ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรบัปี       
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  812,030  38%  (303,813) -18%  (272,672) -14% 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  (34,345) -2%  (334,456) -20%  (317,910) -17% 

  777,685  36%  (638,269) -38%  (590,582) -31% 

   ก าไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น)  0.0211    (0.0093)   (0.0085)  
   จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยถว่งน ้าหนกั (พันหุ้น) 36,871,939    32,219,256    32,216,852   
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งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 (หน่วย : พันบำท)  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่วนได้เสยีท่ี
ไม่มีอ ำนำจ

ควบคุม รวม 
  
งบกำรเงินรวม 

ทุนที่ออก
และช ำระ

แล้ว 

เงินรับ
ล่วงหน้ำ
ค่ำหุ้น 

ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น 

ส่วนต ่ำ
มูลค่ำหุ้น 

ส่วนเกิน
ทุนจำก

กำรลดทุน 

ส่วนเกิน
ทุนจำก

กำรตีรำคำ
ท่ีดิน 

ผลต่ำงจำกกำร
เปลี่ยนแปลง

สัดส่วนในบริษัท
ย่อยและบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม 

รวมส่วนของผู้ถือ
หุ้นของบริษัท 

ส ำรอง
ตำม

กฏหมำย 
ยังไม่ได้
จัดสรร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562   2,416,264   -     264,984   (564,062)  29,845   42,195   5,493   37,000   (1,800,151)  431,568   (165,743)  265,825  

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  -     -     -     -     -     (5,101)  170,160   -     -     165,059   -     165,059  

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุม  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     54,940   54,940  

เงินรับลว่งหน้าค่าหุ้น  -     185   -     -     -     -     -     -     -     185   -     185  

รำยกำรกับผู้ถือหุ้น  -     185   -     -     -     (5,101)  170,160   -     -     165,244   54,940   220,184  

ขาดทนุส าหรับปี  -     -     -     -     -     -     -     -     (272,672)  (272,672)  (317,910)  (590,582) 

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับป ี  -     -     -     -     -     -     -     -     (272,672)  (272,672)  (317,910)  (590,582) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 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) 

             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563   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) 

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงนิลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม  -     -     -     -     -     -     684,591   -     -     684,591   (683,361)  1,230  

เงินรับลว่งหน้าค่าหุ้น  238   (124)  -     (77)  -     -     -     -     -     37   -     37  

คืนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น  -     (61)  -     -     -     -     -     -     -     (61)  -     (61) 

รำยกำรกับผู้ถือหุ้น  238   (185)  -     (77)  -     -     684,591   -     -     684,567   (683,361)  1,206  

โอนสว่นเกนิทนุจากการตรีาคาที่ดนิ  -     -     -     -     -     29,146   -     -     -     29,146   (29,146)  -    
ขาดทนุส าหรับปี  -     -     -     -     -     -     -     -     (299,065)  (299,065)  (334,456)  (633,521) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี  -     -     -     -     -     -     -     -     (4,748)  (4,748)  -     (4,748) 

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับป ี  -     -     -     -     -     29,146   -     -     (303,813)  (274,667)  (363,602)  (638,269) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  2,416,502   -     264,984  (564,139)  29,845   66,240   860,244   37,000  (2,376,636)  734,040  (1,475,676)  (741,636) 
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 (หน่วย : พันบำท)  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส่วนได้เสยีท่ี
ไม่มีอ ำนำจ

ควบคุม รวม 
  
งบกำรเงินรวม 

ทุนที่ออก
และช ำระ

แล้ว 

เงินรับ
ล่วงหน้ำ
ค่ำหุ้น 

ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น 

ส่วนต ่ำ
มูลค่ำหุ้น 

ส่วนเกิน
ทุนจำก

กำรลดทุน 

ส่วนเกิน
ทุนจำก

กำรตีรำคำ
ท่ีดิน 

ผลต่ำงจำกกำร
เปลี่ยนแปลง

สัดส่วนในบริษัท
ย่อยและบริษัท
ย่อยทำงอ้อม 

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม 

รวมส่วนของผู้ถือ
หุ้นของบริษัท 

ส ำรอง
ตำม

กฏหมำย 
ยังไม่ได้
จัดสรร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564   2,416,502   -     264,984   (564,139)  29,845   66,240   860,244   37,000   (2,376,636)  734,040   (1,475,676)  (741,636) 

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

โอนสว่นเกนิทนุจากการตรีาคาที่ดนิเป็นก าไรสะสม  -     -     -     -     -     (66,240)  -     -     66,240   -     -     -    

โอนผลต่างจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วนในบริษัทยอ่ยและ             -    

    บริษัทยอ่ยทางออ้มเป็นก าไรสะสม  -     -     -     -     -     -     (860,244)  -     860,244   -     -     -    

ส่วนได้เสยีที่ไมอ่ยู่ในอ านาจควบคุมในบริษัทยอ่ยลดลง 
   

 
       

 -    

    จากการขายเงนิลงทุนในบริษัทย่อย  -     -     -     -     -     -     -     -     (1,510,021)  (1,510,021)  1,510,021   -    

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

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  -     -     -     -     -     -     -     -     812,030   812,030   (34,345)  777,685  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับป ี  -     -     -     -     -     -     -     -     812,030   812,030   (34,345)  777,685  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564  2,998,399   -     300,957  (825,172)  29,845   -     -     37,000  (2,148,143)  392,886   -     392,886  
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งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : พันบำท) งบกำรเงินรวม 
  2564 2563 2562 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน     

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้     777,937       (737,143)       (640,412) 
รำยกำรปรับปรุงเพื่อกระทบก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้เป็น    
    เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน    

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  60,349   92,463   95,122  
 ค่าตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน  518   2,262   5,226  
 ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว - -  (2) 
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  828   1,884   173  
 ตัดจ าหน่ายค่าเช่าจา่ยล่วงหนา้  -     71   1,057  
 ขาดทุน (ก าไร) จากการขายและการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์  (2,228)  27,886   19,801  
 กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (2,748)  (39,608)  11,089  
 ขาดทุนจาก (กลับรายการ) การด้อยค่าของสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (106)  713,609   458,520  
 ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  11,062   2,944   (2,975) 
 ขาดทุนจาก (กลับรายการ) ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมคุณภาพ  6,495   23,372   9,386  
 ค่าเผ่ือการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่  -     428  - 
 กลับรายการดอกเบีย้จ่าย - -  (43,834) 
 ขาดทุนจากการจ าหนา่ยบริษัทย่อย  6,931   -    - 
 ส่วนต่างจากการถอดงบการเงินของบริษัทย่อยออกจากงบการเงินรวม  (559,356)  -    - 
 ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สินผลประโยชน์พนกังาน  4,511   (1,390)  5,972  
 ดอกเบี้ยรับ  (649)  (680)  (8,261) 
 ดอกเบี้ยจา่ย  48,385   70,553   77,146  

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง    

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน  351,929   156,651   (11,992) 
   สินทรัพยด์ ำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)    

 ลูกหนี้การค้า - ลกูค้าทั่วไป   41,046   (57,694)  165,768  
                 - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง  (234)  (16)  (219) 
 ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทัว่ไป   -     479   (200) 
             - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง     -     200   4,275  
 สินค้าคงเหลือ  (150,656)  143,654   29,939  
 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า  4,083   5,479   7,920  
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (21,215)  5,079   (8,687) 
 เงินประกันสัญญาเช่า  -     12,562   (4,361) 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  460   (391)  457  
   หนี้สินด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)    

 เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป   (93,153)  76,303   (99,931) 
                  - บริษัทที่เกี่ยวข้อง   (12,673)  (288)  (15,836) 
 เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย ์- ผู้ค้าทัว่ไป  -     (249) - 
 เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง  (67,340)  13,274   24,279  
 รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัตแิละรับล่วงหน้าจากลกูค้า  5,850   (141)  3,438  
 ค่านายหนา้ค้างจ่าย  (2,993)  4,312   (253) 
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(หน่วย : พันบำท) งบกำรเงินรวม 
  2564 2563 2562 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น   1,751   48,850   50,794  
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (97)  (2,669)  (694) 

เงินสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำน  56,758   405,395   144,697  
 จ่ายดอกเบี้ย  (38,176)  (58,995)  (48,342) 

 จ่ายภาษีเงินได้  (69,522)  (24,559)  (56,972) 
 จ่ายผลประโยชน์พนกังาน  (2,032)  (6,183)  (4,406) 

เงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  (52,972)  315,658   34,977  

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน    

       เงินลงทุนชั่วคราวลดลง  148   -    - 
 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (73,989)  6,480   (55) 
 ซ้ือสินทรัพย์  (20,157)  (16,113)  (51,867) 
 ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (8,300)  (6,448)  (958) 
 รับจากการขายอุปกรณ์  7,515   12,358   1,553  
 รับดอกเบี้ย  649   680   6,550  
 เงินสดรับจากการจ าหน่ายบริษัทยอ่ย  2,039   -    - 
 จ่ายช าระหนี้สินในส่วนของบริษัทย่อย  (8,970)  -    - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (101,065)  (3,043)  (44,777) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน    

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)   36,915   (106,960)  (46,200) 
 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอืน่ ๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)   -     (481)  16,172  
 จ่ายช าระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - -  (3,055) 
 จ่ายช าระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า  (10,864)  (11,590)  -    
 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกจิการที่เกี่ยวขอ้งเพิ่มขึ้น (ลดลง)   (10,780)  12,907   (6,000) 
 จ่ายช าระหนี้สินที่เกิดจากภาระค ้าประกนั  (41,088)  -    - 
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง  (380,675)  (225,411)  (216,031) 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกัน  80,759   -    - 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น  242,286   -    - 
 เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  - -  185  
 รับจากการเพิ่มทุน  356,837   37   220,000  
 คืนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น  -     (61) - 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน  273,390   (331,559)  (34,929) 
     

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สทุธ ิ  119,353   (18,944)  (44,729) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดลดลงจำกกำรขำยบริษัทย่อย  (449)  -     -    
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วันต้นปี  15,444   34,388   79,117  

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วันสิ้นปี  134,348   15,444   34,388  
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(หน่วย : พันบำท) งบกำรเงินรวม 
  2564 2563 2562 
รำยกำรที่ไม่กระทบกระแสเงินสด 
 ลูกหนี้ที่ถูกอายัด  -     18,967  - 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า  15,015   -    - 

 จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน  322,833   -    - 
 หักกลบเงินให้กู้ยืม - บริษัทยอ่ยกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  -     268,000  - 
 หักกลบเจา้หนี้การค้ากับเงินประกันสัญญาเช่า  3,134   2,250   4,567  

 
หักกลบเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้กับหนี้สินจากภาระ 
   ค ้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทอื่น     (13,231)                 -    - 

 เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -     5,552   4,914  
 รับรู้หนี้สินจากการค ้าประกันให้แก่บริษทัย่อย  -     209,861  - 
 รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า  -     71,761  - 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา  (14,799)  -    - 
 โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์  7,664   19,870  - 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม 

 2564 2563 2562 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร    
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 144.11 (56.52) (71.14) 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 51.14 (33.21) (19.72) 
  อัตราก าไรสุทธ ิ 35.70 (37.70) (29.62) 
  EBIT Margin 37.95 (39.53) (27.98) 
  อัตราก าไรขั้นต้น 33.58 32.28 30.19 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง    
  อัตราสว่นหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3.27  -   -  
  อัตราสว่นความสามารถช าระดอกเบี้ย 16.91 (9.12) (6.77) 
  อัตราสว่นสภาพคล่อง 1.54 0.52 0.55 
  อัตราสว่นสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.76 0.28 0.25 
อัตรำส่วนแสดงกำรด ำเนินงำน    
  อัตราสว่นหมุนเวยีนสินทรัพย์ถาวร 6.70 5.33 5.40 
  อัตราสว่นหมุนเวยีนสินทรัพย์รวม 1.35 0.84 0.70 
  อัตราสว่นหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ 3.12 2.27 2.20 
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน) 117  160  166  
  อัตราสว่นหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้า 4.16 2.92 3.01 
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 88 125 121 
  อัตราสว่นหมุนเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า 2.73 1.62 1.92 
  ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ย (วัน) 134 226 190 
  วงจรเงินสด (วัน) 71 60 97 
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บริษัท อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกัด (มหำชน)  
งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 2564 % 2563 % 2562 % 

(หน่วย: พันบำท) จ ำนวนเงิน สินทรัพย์ จ ำนวนเงิน สินทรัพย์ จ ำนวนเงิน สินทรัพย์ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    131,853  8%     11,869  1%      24,111  2% 

ลูกหนี้การค้า - ลกูค้าทั่วไป   430,481  27%  469,909  36%  407,343  28% 

ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง  480  0%  484  0%  263  0% 

ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง  40  0%  44  0%  41  0% 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบีย้ค้างรับ - บริษัทยอ่ย  -    0%  -    0%  3,045  0% 

เงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อยที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  -    0%  -    0%  268,000  19% 

สินค้าคงเหลือ   429,464  27%  304,163  23%  418,932  29% 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  5,306  0%  6,345  0%  8,638  1% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  63,987  4%  6,906  1%  2,347  0% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,061,611  66%  799,720  61%  1,132,720  78% 
       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า  4,802  0%  -    0%  3,186  0% 

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้  72,021  5%  21,263  2%  15,745  1% 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  59,391  4%  59,391  5%  59,391  4% 

เงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อย  -    0%  -    0%  100,000  7% 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  -    0%  253,133  19%  -    0% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   321,157  20%  80,662  6%  104,241  7% 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  38,952  2%  53,042  4%  -    0% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  17,974  1%  22,957  2%  20,266  1% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  19,879  1%  16,169  1%  10,159  1% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  1,058  0%  1,238  0%  1,006  0% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  535,234  34%  507,855  39%  313,994  22% 

       

รวมสินทรัพย ์ 1,596,845  100% 1,307,575  100%  1,446,714  100% 
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งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 2564 % 2563 % 2562 % 

(หน่วย : พันบำท) จ ำนวนเงิน สินทรัพย์ จ ำนวนเงิน สินทรัพย์ จ ำนวนเงิน สินทรัพย์ 

หนี้สิน       

หนี้สินหมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  63,225  4%  330,910  25%  413,103  29% 

เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป   236,120  15%  333,418  25%  245,854  17% 

                 - บริษัทที่เกี่ยวข้อง  62,793  4%  79,980  6%  76,343  5% 

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง  54,328  3%  125,880  10%  114,934  8% 

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย       

     - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วขอ้ง  31,767  2%  51,809  4%  45,926  3% 

รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัตติามสัญญาและ       

    รับล่วงหน้าจากลกูค้า  24,889  2%  19,039  1%  19,699  1% 

หนี้สินส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี       

    - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

0% 
 

0%  8,088  1% 

    - หนี้สินตามสัญญาเช่า  7,282  0%  7,438  1%  -    0% 

    - เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  11,964  1%  -    0%  -    0% 

    -  เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถอืหุ้นและบุคคลอื่น  35,856  2%  -    0%  -    0% 

    -  หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยมืของบริษัทย่อย  -    0%  140,144  11%  -    0% 

    - หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกูย้ืมของบริษัทอื่น  32,838  2%  -    0%  -    0% 

    -  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  62,400  4%  220,197  17%  409,996  28% 

    - ภาระผกูพันผลประโยชน์พนกังาน  4,810  0%  1,748  0%  -    0% 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  -    0%  22,349  2%  5,826  0% 

ค่านายหนา้ค้างจ่าย  17,151  1%  19,295  1%  17,218  1% 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  63,523  4%  78,095  6%  49,895  3% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  708,946  44%  1,430,302  109%  1,406,882  97% 
       

หนี้สินไม่หมุนเวียน       

หนี้สินตามสัญญาเช่า  33,824  2%  47,032  4%  -    0% 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกัน  68,795  4%  -    0%  -    0% 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น  206,430  13%  -    0%  -    0% 

หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย  -    0%  25,517  2%  -    0% 

หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทอื่น  90,962  6%  -    0%  -    0% 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  100,473  6%  -    0%  -    0% 

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน  15,180  1%  15,315  1%  10,992  1% 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  613  0%  666  0%  269  0% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  516,277  32%  88,530  7%  11,261  1% 

       

รวมหนี้สิน  1,225,223  77%  1,518,832  116%  1,418,143  98% 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2564 % 2563 % 2562 % 

(หน่วย : พันบำท) จ ำนวนเงิน สินทรัพย์ จ ำนวนเงิน สินทรัพย์ จ ำนวนเงิน สินทรัพย์ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท       

- ทุนจดทะเบยีน 39,978,649,453 หุ้น   2,998,399  188%  3,181,555  243%  3,181,555  220% 

          (2563 : 42,420,730,804 หุ้น)       

          (2562 : 42,420,730,824 หุ้น)       

- ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับช าระแลว้        

          หุ้นสามัญ 39,978,649,453 หุ้น  2,998,399  188%  2,416,502  185%  2,416,264  167% 
          (2563 : 32,220,028,763 หุ้น)       
          (2562 : 32,216,851,992 หุ้น)       

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - 0% - 0% 185 0% 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  300,957  19%  264,984  20%  264,984  18% 

ส่วนต ่ามูลค่าหุ้น  (825,172) -52%  (564,139) -43%  (564,062) -39% 

ส่วนเกินทุนจากการลดทุน  29,845  2%  29,845  2%  29,845  2% 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม       

- จัดสรรเพื่อเป็นส ารองตามกฎหมาย  37,000  2%  37,000  3%  37,000  3% 

- ยังไม่ได้จัดสรร  (2,169,407) -136% (2,395,449) -183% (2,155,645) -149% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท - สุทธิ (ขำดทุนสะสมเกินทุน)  371,622  23%  (211,257) -16%  28,571  2% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธ ิ(ขำดทุนสะสมเกินทุน)  371,622  23%  (211,257) -16%  28,571  2% 
       

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,596,845  100%  1,307,575  100%  1,446,714  100% 
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งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 2564 % 2563 % 2562 % 
(หน่วย : พันบำท) จ ำนวนเงิน รำยได้รวม จ ำนวนเงิน รำยได้รวม จ ำนวนเงิน รำยได้รวม 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร       

รายได้จากการขายและบริการเครื่องมือแพทย์  1,949,068  100%  1,427,508  100%  1,518,926  100% 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  1,949,068  100%  1,427,508  100%  1,518,926  100% 

ต้นทุนขำยและบริกำร       
ต้นทุนขายและบริการเครื่องมือแพทย ์  (1,287,263) -66%  (901,830) -63%  (972,187) -64% 

รวมต้นทุนขำยและบริกำร (1,287,263) -66%  (901,830) -63%  (972,187) -64% 
 

      

ก ำไรขั้นต้น  661,805  34%  525,678  37%  546,739  36% 
รายได้เงินปันผล  10,000  1%  17,000  1%  15,000  1% 
รายได้อื่น  7,346  0%  4,799  0%  37,158  2% 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  (263,941) -14%  (244,228) -17%  (290,389) -19% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (139,162) -7%  (140,334) -10%  (219,509) -14% 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 0% - 0%  (10,200) -1% 
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้อื่น  (12,458) -1%  (220,637) -15% - 0% 
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บรษิัทย่อย  -    0%  (100,000) -7%  (350,230) -23% 
ขาดทุนจากการจ าหนา่ยบริษัทย่อย  (3,886) 0%  -    0% - 0% 
รวมค่ำใช้จำ่ย  (402,101) -21%  (683,400) -48%  (818,170) -54% 

       

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและภำษีเงินได้  259,704  13%  (157,722) -11%  (271,431) -18% 
ต้นทุนทางการเงิน  (37,372) -2%  (42,795) -3%  (50,497) -3% 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้  222,332  11%  (200,517) -14%  (321,928) -21% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  3,710  0%  (32,538) -2%  (36,229) -2% 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัป ี  226,042  12%  (233,055) -16%  (358,157) -24% 
       

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่นส ำหรบัปี       
รำยกำรที่ไม่ต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง      
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย       
    - สุทธิจากภาษ ี  -    0%  (3,704) 0%  -    0% 

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรบัปี  226,042  12%  (236,759) -17%  (358,157) -24% 

กำรแบง่ขำดทุนส ำหรับป ี       
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  226,042  12%  (233,055) -16%  (358,157) -24% 
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  -    0%  -    0%  -    0% 

  226,042  12%  (233,055) -16%  (358,157) -24% 

กำรแบง่ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรบัปี       
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  226,042  12%  (236,759) -17%  (358,157) -24% 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  -    0%  -    0%  -    0% 

  226,042  12%  (236,759) -17%  (358,157) -24% 

   ก าไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น)  0.0061    (0.0072)   (0.0111)  
   จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยถว่งน ้าหนกั (พันหุ้น) 36,871,939    32,219,256    32,216,852   
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     งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
  (หน่วย : พันบำท)  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  

  

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 

ทุนที่ออก
และช ำระ

แล้ว 

เงินรับ
ล่วงหน้ำ
ค่ำหุ้น 

ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น 

ส่วนต ่ำ
มูลค่ำหุ้น 

ส่วนเกิน
ทุนจำก

กำรลดทุน 

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม 

รวม 

ส ำรอง
ตำม

กฏหมำย 
ยังไม่ได้
จัดสรร 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562   2,416,264   -     264,984  (564,062)  29,845   37,000   (1,797,488)  386,543  

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น  -     185   -     -     -     -     -     185  

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้น  -     185   -     -     -     -     -     185  

ขาดทุนส าหรับป ี  -     -     -     -     -     -     (358,157)  (358,157) 

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรบัปี  -     -     -     -     -     -     (358,157)  (358,157) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  2,416,264   185   264,984  (564,062)  29,845   37,000  (2,155,645)  28,571  

         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563   2,416,264   185   264,984  (564,062)  29,845   37,000   (2,158,690)  25,526  

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น  238   (124)  -     (77)  -     -     -     37  

คืนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น  -     (61)  -     -     -     -     -     (61) 

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้น  238   (185)  -     (77)  -     -     -     (24) 

ขาดทุนส าหรับป ี  -     -     -     -     -     -     (233,055)  (233,055) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับป ี  -     -     -     -     -     -     (3,704)  (3,704) 

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรบัปี  -     -     -     -     -     -     (236,759)  (236,759) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  2,416,502   -     264,984  (564,139)  29,845   37,000  (2,395,449)  (211,257) 
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(หน่วย : พันบำท) ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  

 

ทุนที่ออก
และช ำระ

แล้ว 

เงินรับ
ล่วงหน้ำ
ค่ำหุ้น 

ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น 

ส่วนต ่ำ
มูลค่ำหุ้น 

ส่วนเกิน
ทุนจำก
กำรลด

ทุน 

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม 

รวม 
  
งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 

ส ำรอง
ตำม

กฏหมำย 
ยังไม่ได้
จัดสรร 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564   2,416,502   -     264,984  (564,139)  29,845   37,000   (2,395,449)  (211,257) 
เพิ่มทุนระหว่างป ี  581,897   -     35,973  (261,033)  -     -     -     356,837  

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

ก าไรส าหรับป ี  -     -     -     -     -     -     226,042   226,042  

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่นส ำหรบัปี  -     -     -     -     -     -     226,042   226,042  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564  2,998,399   -     300,957  (825,172)  29,845   37,000  (2,169,407)  371,622  
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งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : พันบำท) งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 
  2564 2563 2562 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน     

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  222,332   (200,517)  (321,928) 
รำยกำรปรับปรุงเพื่อกระทบก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้เป็น    
    เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน    
 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  54,259   72,712   62,796  
 ค่าตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน  518   2,262   5,226  
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  1,278   666   653  
 ขาดทุน (ก าไร) จากการขายและการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์  (2,237)  (2,601)  934  
 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 10,200 
 ขาดทุนจาก (กลับรายการ) การด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย  (3,045)  100,000   350,230  
 ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 24,379 - 
 ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  12,860   220,389   88,180  
 ขาดทุนจาก (กลับรายการ) ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมคุณภาพ  6,184   (841)  6,651  
 ขาดทุนจากการจ าหนา่ยบริษัทย่อย 6,931  -    - 
 ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สินผลประโยชน์พนกังาน  4,333   2,967   3,335  
 เงินปันผลรับ  (10,000)  (17,000)  (15,000) 
 ดอกเบี้ยรับ  (478)  (675)  (1,623) 
 ดอกเบี้ยจา่ย  36,854   40,533   45,271  

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง    

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน     329,789       242,274         234,925  
   สินทรัพยด์ ำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)    
 ลูกหนี้การค้า - ลกูค้าทั่วไป   39,026   (81,285)  143,174  
                 - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง  4   (221)  (36) 
 ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง     4   (5,043)  (64,734) 
 สินค้าคงเหลือ  (146,995)  95,889   44,657  
 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า  4,083   5,479   8,415  
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (17,006)  (4,559)  12  
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  180   (232)  (74) 
   หนี้สินด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
 เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป   (99,646)  87,501   (85,717) 
                  - บริษัทที่เกี่ยวข้อง   (17,187)  3,637   (22,290) 
 เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง  (71,552)  10,946   22,012  
 รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัตแิละรับล่วงหน้าจากลกูค้า  5,850   (660)  1,083  
 ค่านายหนา้ค้างจ่าย  (2,144)  2,077   (8,060) 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น   (9,218)  22,113   (6,361) 
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (53)  397   269  

เงินสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำน  15,135   378,313   267,275  
 จ่ายดอกเบี้ย  (33,170)  (36,237)  (44,656) 

 จ่ายภาษีเงินได้  (62,424)  (21,100)  (52,786) 
 จ่ายผลประโยชน์พนกังาน  (1,748)  (1,959)  (4,219) 
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(หน่วย : พันบำท) งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 
  2564 2563 2562 

เงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  (82,207)  319,017   165,614  

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน    
 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (63,989)  7,713   (55) 
 ซ้ือสินทรัพย์  (20,116)  (15,432)  (41,361) 
 ซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  -     (13,548) - 
 ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (8,300)  (6,448) - 
 รับจากการขายอุปกรณ์  5,370   3,395   49  
 รับดอกเบี้ย  478   675   1,623  
 รับเงินปันผล  10,000   17,000   15,000  
 รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแกบ่ริษัทย่อย  3,045   -     26,686  
 เงินสดรับจากการจ าหน่ายบริษัทยอ่ย  2,039   -    - 
 จ่ายช าระหนี้สินในส่วนของบริษัทย่อย  (8,970)  -    - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (80,443)  (6,645)  1,942  

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน    
 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)   55,151   (82,189)  11,304  
 จ่ายช าระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - -  (1,626) 
 จ่ายช าระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า  (9,636)  (10,140) - 
 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกจิการที่เกี่ยวขอ้งเพิ่มขึ้น (ลดลง)   (21,000)  4,000   2,500  
 จ่ายช าระหนี้สินที่เกิดจากภาระค ้าประกนั  (41,088)  (44,200) - 
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง  (380,675)  (192,061)  (211,198) 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกัน  80,759   -    - 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น  242,286   -    - 
 เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  - -  185  
 รับจากการเพิ่มทุน  356,837   37  - 
 คืนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น  -     (61) - 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน  282,634   (324,614)  (198,835) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สทุธ ิ  119,984   (12,242)  (31,279) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วันต้นปี  11,869   24,111   55,390  

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วันสิ้นปี  131,853   11,869   24,111  

รำยกำรที่ไม่กระทบกระแสเงินสด    

 ลูกหนี้ที่ถูกอายัด  -     18,967   26,555  

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า  7,846   -    - 

 จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน  322,833   -    - 
 หักกลบเงินให้กู้ยืม - บริษัทยอ่ยกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  -     268,000  - 

 
หักกลบเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้กับหนี้สินจากภาระ 
   ค ้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทอื่น     (13,231)                 -    - 

 เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -     5,552  - 
 รับรู้หนี้สินจากการค ้าประกันให้แก่บริษทัย่อย  -     209,861  - 
 รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า  -     61,497  - 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา  (6,363)  -    - 
 โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์  7,664   19,721  - 
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วิเครำะห์กำรด ำเนนิงำนและ

ฐำนะกำรเงิน 

 จากรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีส านัก
งานสอบบัญชี : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด ได้แสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกตต่องบการเงิน ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้

 

 

 

1. ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.3 
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งด าเนินธุรกิจในการให้บริการด้าน
ความงาม และการด้อยค่าของเงินให้บริษัทย่อยและ
บริษ ัทย่อยทางอ้อมกู ้ย ืม  อย่ างไรก็ตาม บร ิษัทได้
ด าเนินการขายเงินลงทุนในหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยใน
กลุ่มธุรกิจให้บริการด้านความงาม ซึ่งได้มีการตั้งค่าเผื่อ
การด้อยค่าไว้ เต็มจ านวนแล้ว  นอกจากนี ้  บริษัทยัง
สามารถเพิ่มทุนของบริษัทจนมีเงินทุนหมุนเวียนส าหรับ
การด าเนินงานที่เพียงพอ และสามารถด าเนินการโดยมี
ผลก าไรอย่างมาก ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทจึงเชื่อว่า
จะสามารถล้ างผลขาดทุนสะสมได้ ในอนาคตและ
สามารถน าพาให้บริษัทสามารถด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ต่อไปได้ 

บริษัทขอช้ีแจงว่าบริษัทมีแผนออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิจะท าให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการสั่งซื้อ
สินค้า และมีเงินทุนรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต   

2. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39 บริษัทถูก
ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้แพ้คดีความ แต่บริษัทยังไม่ได้
บันทึกค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  เนื่องจากบริษัท
อยู่ระหว่างด าเนินการยื่นฎีกาโต้แย้งค าตัดสินของศาล
อุทธรณ์ ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีความเห็นว่า
บริษัทมีหลักฐานที่ส าคัญที่จะโต้แย้งค าตัดสินของศาล
อุทธรณ์ ท าให้บริษัทมีโอกาสสูงที่จะชนะคดี 

บริษัทขอช้ีแจงว่าบริษัทมีความเช่ือมั่นว่า จะสามารถชนะ
คดีได้ เนื่องจากกระบวนการขั้นตอนในการเสนอขายหุ้น
บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง ได้ด าเนินการอย่างถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์และประกาศให้สาธารณชนรู้โดยทั่วไป 
อีกทั้งเชื่อว่ามีหลักฐานเพียงพอ ครบถ้วนที่จะสามารถ
ชนะคดีได้ 
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3. ข้าพเจ้าได้เคยแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขส าหรับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับปี  2563 เนื่องจาก
ไม่สามารถประเมินมูลค่าที ่คาดว่าจะได้รับคืนและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เกี่ยวกับรายการของกลุ่มบริษัท
ย่อยซึ่งด าเนินธุรกิจในการให้บริการการด้านความงาม 
เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ได้รวมรายการของกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าว ดังนี้ 

• เงินให้กู ้ยืมแก่บริษัทอื่นและดอกเบี้ยค้างรับรวม

จ านวน 103.28 ล้านบาท ที่ เกินก าหนดรับช าระ

แล้ว และลูกหนี ้อ ื ่นจ านวน  4.80 ล้านบาท ซึ ่ ง

บันทึกรวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

• รายการโอนสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์อื่น  ไปให้

ผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ ภายหลังจากการท าสัญญาซื้อ

ขายแฟรนไชส์ จ านวนรวม 91.34 ล้านบาท 

• ภาระผูกพันจากการรับเงินล่วงหน้าจ านวน  92.00 

ล้านบาท ส าหรับบริการที่ยังไม่ได้ส่งมอบที่รวมอยู่

ในสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรัพย์  ซึ่ง

ยังไม่ได้มีการปรับปรุงหักกลบกับค่าใช้จ่ายหรือถูก

ต ัดจ  าหน่ ายเป็นรายได ้  เน ื ่ องจากบริษ ัทย ่อย

ทางอ้อมไม่สามารถระบุต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้

ปันส่วนราคาส าหรับภาระที่ต้องรับผิดชอบได้  

ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ใน
เดือนมิถุนายน 2564 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ ้น
ทั้งหมดของบริษัท ดับบลิว ซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
(ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทย่อยที่ให้บริการด้านความงาม) 
ให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทได้รับค่าตอบแทนจาก
การขาย และได้โอนหุ้นให้แกผู้ซื ้อแล้ว  จึงได้ถอดงบ
การเงินของกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าวออกจากงบการเงิน
รวมของบริษัทตั้งแต่ไตรมาสสามของปี 2564 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขส าหรับ
เรื่องนี้ 

ตามความเห็นของผู้สอบบัญชี (3) บริษัทขายเงินลงทุนใน
กลุ่มธุรกิจความงามทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ให้บุคคลภายนอก
ตั ้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ดังนั ้น งบการเงินของกลุ่ม
บริษัทดังกล่าวจึงถูกถอดจากงบการเงินรวมของบริษัท
ตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2564 
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1. ผลประกอบกำรประจ ำปี 2564 ของ บรษิัท อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) 
(“บริษัท”) และบริษัทย่อย   
ตารางแสดงผลประกอบการปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี ้

(หน่วย : พันบำท) งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 
 2564 ∆% 2563 ∆% 2562 2564 ∆% 2563 ∆% 2562 
รายได้จากการขายและบริการ 2,165,329 30% 1,666,909 -13% 1,921,477 1,949,068 37% 1,427,508 -6% 1,518,926 
รายได้อื่น 13,304 -1% 13,453 -81% 72,604 17,346 -20% 21,799 -58% 52,158 
รวมรำยได้ทั้งหมด 2,178,633 30% 1,680,362 -16% 1,994,081 1,966,414 36% 1,449,307 -8% 1,571,084 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนดอกเบี้ย
และภำษี 

 
826,840 

 
224% 

 
(664,328) 

 
-19% 

 
(558,040) 

 
259,704 

 
265% 

 
(157,722) 

 
42% 

 
(271,431) 

อัตราก าไร 38%  -40%  -28% 13%  -11%  -17% 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 777,685 223% (633,521) -7% (590,582) 226,042 197% (233,055) 35% (358,157) 
อัตราก าไร 36%  -38%  -30% 11%  -16%  -23% 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี ส่วนที่
เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 
812,030 

 
372% 

 
(299,065) 

 
-10% 

 
(272,672) 

 
226,042 

 
197% 

 
(233,055) 

 
35% 

 
(358,157) 

อัตราก าไร 37%  -18%  -14% 11%  -16%  -23% 

 

ผลประกอบกำรประจ ำปี 2564 

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมในปี 2564 จ านวน 2,179 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 498 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 
2563 เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ส่งผลให้สินค้าเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์มีความต้องการจ านวนมาก ส่งผลเชิงบวกต่อ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นมาจากธุรกิจหลัก
ซึ่งท าธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื ่องมือแพทย์ปี 2564 
จ  านวน  2,163 ล ้ านบาท  เพ ิ ่ ม ข ึ ้ น ร ้ อยละ  32 เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน รายได้จากกลุ่มธุรกิจความงามในปี 
2564 จ านวน 3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 27 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 91 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19  

 

ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 บริษัทขายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยกลุ ่มธุรกิจความงามทั ้งหมด ได้แก่ บริษัท 
ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท สยาม
สเนล จ ากัด ให้กับบุคคลภายนอก ดังนั้นงบการเงินของทั้ง
สองบริษัทได้ถูกถอดออกจากงบการเงินรวมของบริษัท
ตั้งแต่ไตรมาสดังกล่าว 
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2. สรุปผลประกอบกำรจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

รำยได้ตำมกลุ่มธุรกจิ       
หน่วย : พันบำท  2564 ∆%  2563 ∆%  2562 ∆%  

ตัวแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองมือ 2,162,565 32% 1,636,968 -9% 1,798,286 -2% 
และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์       
ก าไรขั้นต้น 726,467 22% 597,543  -8% 649,023 0% 

บริกำรควำมงำม 2,764 -91% 29,941 -76% 123,191 -47% 

ก าไร/(ขาดทุน)ขัน้ต้น 657 101% (59,421) 14% (68,909) 200% 

ธุรกิจตัวแทนจ ำหน่ำยเครื ่องมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์  

ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ด าเนินการโดยบริษัทและบริษัท สเปซเมด จ ำกัด (บริษัท
ย่อย)  

ในปี 2564 รายได้จากธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ มีจ านวน 2,163 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 
ของรายได้รวม เพิ่มขึ ้นจากปีก่อนร้อยละ 32 เนื ่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ท าให้มีความ
ต้องการเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทซึ่งเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตชั้นน าที่
เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกจึงได้รับผลกระทบเชิงบวกจาก
ความต้องการสินค้าท่ีจ าเป็นดังกล่าว จนสามารถมียอดขาย
สูงสุด หรือ New High Revenue เมื่อเทียบกับหลาย ๆ ปี 
ที่ผ่านมา   

โดยสินค้าท่ีลูกค้าต้องการในช่วงปี 2564 ได้แก่ 

1. เครื่องช่วยหายใจ 

2. เครื่องติดตามสญัญาณชีพ  

3. เครื่องดมยาสลบ 

 ก าไรขั้นต้นส าหรับธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในปี 2564 จ านวน 726 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22   

 

ธุรกิจบริกำรด้ำนควำมงำม 

 ธุรกิจบริการความงาม ด าเนินการโดย บริษัท วุฒิ
ศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด (“วุฒิศักดิ์ คลินิก”) ถือหุ้น
โดยบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (“WCIH”, 
บริษัทย่อย) และบริษัท สยามสเนล จ ากัด (บริษัทย่อย) มี
รายได้จากการขายและบริการปี 2564 จ านวน 3 ล้านบาท 
ลดลงร ้อยละ 30 เม ื ่อเปร ียบเท ียบก ับป ีก ่อน จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (“COVID-19”) ท าให้ธ ุรกิจความงามหยุดด าเนิน
กิจการด้านคลินิกความงามอย่างถาวรตั้งแต่ปี  2563 เป็น
ต้นมา อีกทั้งในไตรมาส 3 บริษัทขายเงินลงทุนทั้งหมดใน
กลุ่มธุรกิจความงามให้กับบุคคลภายนอก รายได้ในปี 2564 
จึงถูกรับรู้เพียง 2 ไตรมาส  

บริษัทได้ด าเนินการขายเงินลงทุนในหุ ้นทั้งหมดในกลุ่ม
บริษัทย่อยในธุรกิจความงามทั้งหมด โดย 

• บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
101,849,993 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงิน
จ านวน 1,018,499.93 บาท   

• บริษัท สยามสเนล จ ากัด จ านวน 1,020,000 หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 1,020,000 บาท   

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทไม่รวมงบการเงินของกลุ่ม
ธุรกิจความงามตั้งแต่ไตรมาส 3 
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3. รำยกำรหลักในงบก ำไรขำดทุนส ำหรับผลประกอบกำรปี 2564 เปรียบเทียบปี 2563 
และ 2562 

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 

 ส าหรับปี 2564 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขาย
และบริการจ านวน 2,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื ่องจากความ
ต้องการสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที ่เพิ ่มมากขึ้นจาก
ผลกระทบสถานะการณ์การแพร่ระบาดโควิด- 19 

 

ก ำไรขั้นต้น  

ก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2564 เท่ากับ 727 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน อัตราก าไรขั ้นต้นส าหรับปี 2564 เท่ากับร้อยละ 
33.58 เพิ ่มข ึ ้นร ้อยละ 1.30 เม ื ่อเปร ียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน   

 

(หน่วย : พันบาท)
2564 ∆%  2563 ∆%  2562 2564 ∆%  2563 ∆%  2562

ร ายไ ด้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการเคร่ืองมือแพทย์ 2,162,565 32% 1,636,968 -9% 1,798,286 1,949,068 37% 1,427,508 -6% 1,518,926

รายได้จากการขายและให้บริการด้านความงาม 2,764 -91% 29,941 -76% 123,191 - - -

รวมรายไ ด้จากการขายและบริการ 2,165,329 30% 1,666,909 -13% 1,921,477 1,949,068 37% 1,427,508 -6% 1,518,926

ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขายและบริการเคร่ืองมือแพทย์ (1,436,098) -38% (1,039,425) 10% (1,149,263) (1,287,263) -43% (901,830) 7% (972,187)

ต้นทุนขายและให้บริการด้านความงาม (2,107) 98% (89,362) 53% (192,100) - - -

รวมต้นทุนขายและบริการ (1,438,205) -27% (1,128,787) 16% (1,341,363) (1,287,263) -43% (901,830) 7% (972,187)

ก าไร ข้ันต้น 727,124 35% 538,122 -7% 580,114 661,805 26% 525,678 -4% 546,739

รายได้อ่ืน 13,304 -1% 13,453 -81% 72,604 17,346 -20% 21,799 -58% 52,158

ค่าใช้จ่ายในการขาย (291,368) -4% (280,824) 36% (440,230) (263,941) -8% (244,228) 16% (290,389)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (168,051) 24% (221,470) 30% (314,967) (139,162) 1% (140,334) 36% (219,509)

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - 100% (10,200)

ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหน้ีอ่ืน (6,594) -100% - - (12,458) 94% (220,637) 0

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - - - 100% (100,000) 71% (350,230)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 100% (713,609) -57% (455,561) - - -

ขาดทุนจากการจ าหน่ายบริษัทย่อย (6,931) -100% - - (3,886) - -

ส่วนต่างจากการถอดงบการเงินของบริษัทย่อย

ออกจากงบการเงินรวม 559,356 100% - - - - -

ก าไร  (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการ เงินและ

ภาษีเงินไ ด้ 826,840 224% (664,328) -19% (558,040) 259,704 265% (157,722) 42% (271,431)

ต้นทุนทางการเงิน (48,903) 33% (72,815) 12% (82,372) (37,372) 13% (42,795) 15% (50,497)

ก าไร  (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไ ด้ 777,937 206% (737,143) -15% (640,412) 222,332 211% (200,517) 38% (321,928)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (252) -100% 103,622 108% 49,830 3,710 111% (32,538) 10% (36,229)

ก าไร  (ขาดทุน) ส าหรับปี 777,685 223% (633,521) -7% (590,582) 226,042 197% (233,055) 35% (358,157)

งบการ เงินรวม งบการ เงินเฉพาะของบริ ษัท
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ส าหรับปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารจ านวน 459 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการขาย 291 
ล ้านบาท และค่าใช้จ ่ายในการบริหาร 168 ล ้านบาท 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2564 ลดลงร้อยละ 
8.54 เมื ่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเนื ่องจากงบ
การเงินรวมในปีก่อนยังรับรู้ผลขาดทุนตา่ง ๆ  ของกลุ่มธุรกิจ
ความงามไว้ด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้
รวม เท่ากับร้อยละ 21.22 ลดลงร้อยละ 8.92 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน 

ส่วนต่ำงจำกกำรถอดงบกำรเงินของบริษัทย่อยออกจำก
งบกำรเงิน  

ในไตรมาส 3 ของปี 2564 บริษัทจ าหน่ายเงินลงทุน
ทั้งหมดในบริษัทย่อย 2 บริษัทในกลุ่มธุรกิจความงาม ได้แก่ 
บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท 
สยามสเนล จ ากัด ซึ ่งกลุ ่มบริษัทย่อยดังกล่าวมีหนี ้สิน
มากกว่าสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อถอดงบการเงินทั้งสองบริษัทออก
จากงบการเงินรวมของบริษัท ผลต่างจากทางบัญชีท่ีเกิดขึ้น
จะถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุน   

หน่วย: พันบำท บริษัท ดับลิวซีไอ  
โฮลดิ้ง จ ำกัด 

(มหำชน) 

บริษัท สยำม 
สเนล จ ำกัด 

รวม 

สินทรัพย์ 219,790 1,622 221,412 
หนี้สิน (760,268) (20,500) (780,768) 
มูลค่ำตำมบัญชี
สุทธิ 

(540,478) (18,878) (559,356) 

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำลูกหนี้อื่น – บุคคลและบริษัทที่
เกี่ยวข้อง และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2563 ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าลูกหนี้อื ่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องจ านวน 
221 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่
บริษัทย่อยจ านวน 100 ล ้านบาท เกิดจากบริษัทย่อย
ประสบผลขาดทุนจากผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม
คาดท าให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี 
จึงพิจารณาตั้งส ารองการด้อยค่าทางบัญชใีนบริษัทย่อย  

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย ์

งบการเงินรวม ส าหรับปี 2563 ขาดทุนจากการด้อย
ค่าสินทรัพย์ทั้งหมดจ านวน 714 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่
เป็นการรับรู้การด้อยค่าทางบัญชีในส่วนของเครื่องหมาย
การค้า   

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ปี 2564 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 49 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 33 เมื ่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากมีการจ่ายช าระหนี้ 

ก ำไรสุทธิ 

ส าหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 
778 ล้านบาท ก าไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 223 จากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน อัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 35.92 และก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 812 ล้านบาท   
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 กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของบริษัทและบรษิทัย่อย 
งบกำรเงินรวม (พันบำท) ปี 2564  ปี 2563  ปี 2562 

ตัวเลขทำงกำรบัญชีที่ส ำคัญ  จ ำนวนเงิน Δ% จ ำนวนเงิน Δ% จ ำนวนเงิน 

รวมสินทรัพย ์ 1,677,188  8% 1,556,618  -36% 2,443,685  
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป  451,876  -9% 497,372  8% 461,589  
ลูกหนี้อ่ืน - ลูกค้าท่ัวไป             -    -100%      91,340  -1%      91,819  
เงินให้กู้ยืม - บริษัทอ่ืน             -    -100% 100,000  0% 100,000  
สินค้าคงเหลือ  518,572  29% 402,900  -32% 589,796  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  322,268  11% 289,468  -15% 340,566  

 
สินทรัพย์  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562-2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 
2,444 ล้านบาท 1,557 ล้านบาท และ 1,677 ล้านบาท ตามล าดับ   

ณ สิ้นปี 2564 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 121 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบ
กับสิ้นปีก่อน เนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น โดยเกิดจากความต้องการเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ ท าให้บริษัทสั่งสินค้า
จากผู้ผลิตมาเพื่อตอบตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ณ สิ้นปี 2563 สินทรัพย์รวมลดลง 887 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36 เมื่อเทียบ
กับสิ้นปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการด้อยค่าสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน 714 ล้านบาท โดย
เป็นการด้อยค่าเครื่องหมายการค้าของบริษัทและบริษัทย่อยทางอ้อม  

ณ สิ้นปี 2562 สินทรัพย์รวมลดลง 773 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24 เมื่อเทียบ
กับสิ้นปีก่อน (ปี 2561: สินทรัพย์รวม มีจ านวน 3,217 ล้านบาท) สาเหตุหลักเกิด
จากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการลดลงของลูกหนี้การค้าเนื่องจากรายได้
ลดลงและบริษัทพยายามจัดเก็บหนี้ให้เร็วข้ึน  

ลูกหนี้กำรค้ำ 

 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 452 
ล้านบาท ลดลง 45 ล้านบาท หรือร้อยละ 9   

 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 497 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท หรือร้อยละ 8  

 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 462 
ล้านบาท ลดลง 162 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 เป็นการ
ลดลงจากยอดขายท่ีลดลง  

 

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นสถานพยาบาลภาครัฐ ซึ่ง
จะมีโอกาสน้อยที่บัญชีลูกหนี้การค้าจะเป็นหนี้สูญ จะมี
เฉพาะส่วนลูกค้าที่เป็นภาคเอกชนเท่านั้น แต่ลูกค้าของ
ภาครัฐนั ้นจะมีระยะเวลาการเก็บหนี ้ค่อนข้างใช้ระยะ
เวลานาน เนื่องจากการจ่ายเงินของภาครัฐต้องมีขั้นตอน
และกฎระเบียบ ซึ ่งอาจใช้เวลานานหลังจากขายสินค้า 
ดังนั ้นบัญชีลูกหนี้ค้างช าระมากกว่า 12 เดือนของธุรกิจ
เคร ื ่องม ือแพทย ์น ั ้น ถ ือเป ็นจ  านวนที่ ปกต ิและเป็น
ลักษณะเฉพาะของธุรกิจด้านตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 



บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56–1 One Report 

 
77 

 บริษัทได้มีนโยบายด้านการก าหนดค่าเผื่อส ารองหนี้สูญ
ไว้ดังน้ี  

การก าหนดค่าเผ่ือส ารองหนี้สูญ 

1. ล ูกหน ี ้ภาคร ัฐ ร ัฐว ิสาหก ิจ ได ้แก ่  โรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ เป็นต้น 

ให้ก าหนดค่าเผื่อส ารองหนี้สูญจากอายุลูกหนี้เกินกว่า 

18 เดือน นับจากวันที่ในใบก ากับภาษี 

2. ลูกหนี้ภาคเอกชน ให้ก าหนดค่าเผื่อส ารองหนี้สูญจาก

อายุลูกหนี้เกินกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ในใบก ากับ

ภาษี 

3. ข้อยกเว้นจากข้อ 1 ข้อ 2 กรณีอายุลูกหนี ้เกินกว่า

ก าหนด แต่มีหลักฐานการติดตามหนี้เพียงพอว่าหนี้

ดังกล่าวสามารถจัดเก็บหนี้ค่าสินค้าได้ ให้พิจารณา

ก าหนดระยะเวลาเฉพาะกรณี โดยให้มีการลงนามจาก

ผู้จัดการ 

ปี 2562-2564 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเท่ากับ 
3.01, 2.92 และ 4.16 เท่า ตามล าดับ   

ลูกหนี้อื่น - ลูกค้ำทั่วไป 

 ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
จ านวน 91.34 ล้านบาท เป็นลูกหนี้เกี ่ยวกับสัญญาขาย
สิทธิแฟรนไชส์ของบริษัทย่อยทางอ้อม (บริษัท วุฒิศักดิ์ 
คลินิก อินเตอร์กรุ ๊ป จ ากัด หรือ WCIG) โดยในปี 2560 
WCIG ท าสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรัพย์ 
ธุรกิจ “ร้านวุฒิศักดิ์ คลินิก” และมีรายการโอนสินค้า เงิน
มัดจ า และสินทรัพย์อื่น ไปให้ผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ ภายหลัง
จากการท าสัญญาซื้อขายแฟรนไชส์ ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการ
เจรจาของผู้บริหารของบริษัทย่อยทางอ้อมกับผู้รับสิทธิให้
ช าระเงินคืน ซึ่งรายการดังกล่าวถูกบันทึกเป็น ลูกหนี้อื่น 
จ านวน 91.34 ล้านบาท 

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้น
ทั้งหมดของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
ให้กับบุคคลภายนอก บริษัทจึงได้ถอดงบการเงินของกลุ่ม
บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมดออก
จากงบการเงินรวมของบริษัท  

เงินให้กู้ยืม   - บริษัทอ่ืน 

 เงินให้กู้ยืม - บริษัทอ่ืน เป็นรายการทางบัญชีที่เกิดจาก
กลุ่มบริษัทย่อยทางอ้อม โดยในระหว่างปี 2561 บริษัท วุฒิ
ศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ให้
เงินกู้ยืมกับบริษัทแห่งหนึ่งจ านวน 100 ล้านบาท ในรูปตั๋ว
สัญญาใช้เงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี ก าหนด
ช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
โดยระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยทางอ้อมได้รับช าระหนี้ใน
ส่วนของดอกเบี้ย และเพิ่มเงื่อนไขให้กรรมการของบริษัท
ดังกล่าวเป็นผู ้ค  ้าประกันตั ๋วสัญญาใช้เงิน ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการด าเนินคดีอยู่ในศาลช้ันต้น   

เดือนมิถุนายน 2564 บริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้น
ทั้งหมดของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
ให้กับบุคคลภายนอก บริษัทจึงได้ถอดงบการเงินของกลุ่ม
บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมดออก
จากงบการเงินรวมของบริษัท  

สินค้ำคงเหลือ 

 สินค้าคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 519 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้
มีความต้องการเครื ่องมือแพทย์ทั ่วโลก เช่น เครื ่องช่วย
หายใจ บริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่มี
แบรนด์ชั ้นน าจากต่างประเทศ จึงจัดเตรียมสินค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า   เมื ่อพิจารณาอัตรา
หมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2562-2564 มีค่าเท่ากับ 2.20 
2.27 และ 3.12 เท่า ตามล าดับ   

 



บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56–1 One Report 

 
78 

บริษัทมีนโยบายการตั้งส ารองมูลค่าของสินค้าดังต่อไปนี้ 

1. สินค้าประเภท เครื่องมือแพทย์และเครื่องมือห้องชันสูตรโรค รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ต่าง ๆ  

อายุเกิน  3 – 5 ปี   ให้ส ารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 20 
อายุเกิน 5 – 10 ปี   ให้ส ารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 50 
อายุเกิน 10 ปี    ให้ส ารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 100 

2. สินค้าประเภท ของใช้สินเปลือง (Medical Supply, Consumable) 

อายุเกิน  3 – 5 ปี   ให้ส ารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 20 
อายุเกิน 5 – 10 ปี   ให้ส ารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 50 
อายุเกิน 10 ปี    ให้ส ารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 100 

3. สินค้าประเภท อะไหล่ (Spare Part) 

อายุ   5 ปี    ให้ส ารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 20 
อายุเกิน 5 - 8 ปี   ให้ส ารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 35 
อายุเกิน 8-12 ปี   ให้ส ารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 75 
อายุเกิน 12 ปี    ให้ส ารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 100 

4. สินค้าประเภท กลุม่ I-Health 

อายุเกิน 3 – 5 ปี   ให้ส ารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 20 
อายุเกิน 5 ปี    ให้ส ารองมูลค่าลดลงของสินค้า สะสมร้อยละ 100 

5. สินค้าช ารุดไมส่ามารถใช้งานไดแ้ละไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย  ให้ส ารองมูลค่าลดลงของสินค้า ในอัตราร้อยละ 100 

6. กลุ่มสินค้าท่ีมีการก าหนดวันหมดอายุจากผู้ผลิต ถ้าหมดอายุแล้ว  ให้ส ารองมูลค่าลดลงของสินค้า ในอัตราร้อยละ 100 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  

 ณ วันที ่  31 ธ ันวาคม 2564 ที ่ด ิน อาคารและ
อุปกรณ์ จ านวน 322 ล้านบาท ประกอบด้วย ที่ดินและ
อาคารของบริษัทท่ีรับโอนมาจากการรับช าระหนี้ของบริษัท
ย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมตั้งแต่ปี 2563 ที ่ดินและอาคาร
ดังกล่าวเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินแห่งหนึ่ง  
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งบกำรเงินรวม (พันบำท) ปี 2564  ปี 2563  ปี 2562 
ตัวเลขทำงกำรบัญชีที่ส ำคัญ จ ำนวนเงิน Δ% จ ำนวนเงิน Δ% จ ำนวนเงิน 
หนี้สินรวม 1,284,302  -44% 2,298,254  -10% 2,548,258  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 100,432  -81%         516,277  -37% 821,026  
เจ้าหนี้การคา้ผู้ค้าทั่วไป  249,595  -53%         529,659  16% 455,551  
เจ้าหนี้การคา้ บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 61,608  -17%           74,281  0% 74,569  
เจ้าหนี้อ่ืนบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 54,370  -59%         132,927  11% 119,653  
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย 31,767  -42%           54,602  41% 38,763  
ภาระผูกพันการให้บริการรับล่วงหน้า - -100%           91,589  0% 91,589  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 70,221  -76%         297,946  23% 243,009  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกันส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

          
11,964  100%                 -                       -    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

          
35,856  100%                 -      - 

หนี้สินจากภาระค า้ประกันเงินกู้ยมืของบริษัทอ่ืน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

          
32,838  100%                 -      - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

          
62,400  -83%         360,341  -12% 

        
409,996  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกัน 68,795  100%                 -                      -    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น 206,430  100%                 -                      -    
หนี้สินจากภาระค า้ประกันเงินกู้ยมืของบริษัทอ่ืน  90,962  100%                 -                      -    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 100,473  294%           25,517  100% -    

 

หนี้สิน หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564 มีจ านวน 
2,548 ล้านบาท 2,298 ล้านบาท และ 1,284 ล้านบาทตามล าดับ โดยจะเห็นได้ว่า
หนี้สินรวมลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษทัมีการ
จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 

 อัตรำดอกเบี้ย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 
หน่วย: พันบำท ร้อยละต่อป ี 2564 2563 2562 2564 2563 2562 

เงินเบิกเกินบัญช ี 7.12 - 4,654 1,492 - 3,193       - 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 6.5-6.12 - 10,000 10,000 - -       - 
หนี้สินภายใต้สญัญาทรสัตร์ีซีท 2.00 - 4.00 100,432 386,719 500,681 63,225 327,717 413,103 
ตั๋วแลกเงิน 5.00 - 15.00 - 114,904 308,853 - -       - 

 รวม  100,432 516,277 821,026 63,225 330,910 413,103 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินกู ้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน จ านวน 100 ล้านบาท ลดลงจ านวน 416 
ล้านบาท หรือร้อยละ 81 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนเนื่องจาก 

• บริษัทเข้าท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จากกับสถาบัน
การเงิน โดยแปลงหนี้จากหนี้ทรัสต์รีซีท และ แพ็คกิ้ง
เครดิต เป็นเงินกู้ระยะยาว จ านวน 322.83 ล้านบาท 
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ต่อปี โดยตกลงผ่อน
จ่ายช าระเงินต้นเป็นเวลา 84 งวด งวดละ 3.86 ล้าน
บาท และช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน 

 ต่อมาบริษัทได้กู ้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น 
และบุคคลที่เกี ่ยวข้องกัน รวมเป็นเงินจ านวน 335 ล้าน
บาท อัตราดอกเบี้ย MLR - 0.25 ต่อปี เป็นเวลา 84 งวด 
และช าระต้นพร้อมดอกเบี ้ยส่วนที ่เหลือทั ้งจ านวนงวด
สุดท้าย ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2571    

• และลดลงจากการจัดประเภทตั๋วแลกเงินไปอยู่ในบัญชี
หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทอ่ืน  

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัท ที่
ปรากฏในส่วนของหนี้สินระยะสั้นในรูปแบบหนี้สินภายใต้
สัญญาทรัสต์รีซีท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ส าหรับการซื้อสินค้า  
ค ้าประกันโดยจดจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์
ของบุคคลอื่น และจดจ านองเพิ่มเติมโดยที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างของบริษัท 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 จ านวน 250 ล้านบาท ลดลง 280 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 53 จากสิ้นปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีการจ่าย
ช าระค่าสินค้าจากเงินเพิ่มทุนในปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามการ
ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน     

เจ้ำหนี้อ่ืน – บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ ้าหนี ้อ ื ่น – บริษัทที่
เกี่ยวข้อง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 54 ล้านบาท 
ลดลง 79 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 59 จากสิ้นปีก่อน เกิด
จากกการจ่ายช าระหนี้ค่าเช่าเครื่องมือทางการแพทย์กับ
บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  

ภำระผูกพันกำรให้บริกำรรับล่วงหน้ำ 

 ภาระผูกพันการให้บริการรับล่วงหน้า ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 จ านวน 92 ล้านบาทเป็นบัญชีที ่แสดง
รายได้รับล่วงหน้าค่าแฟรนไชส์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายสิทธิ
สัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์ของบริษัทย่อยทางอ้อม (บริษัท 
วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด หรือ WCIG)  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นทั้งหมดของ
บร ิษ ัท ด ับบล ิวซ ีไอ โฮลด ิ ้ง จ  าก ัด (มหาชน ) ให ้กับ
บุคคลภายนอกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 บริษัทจึงได้ถอด
งบการเงินของกลุ ่มบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ ้ง จ ากัด 
(มหาชน) ทั้งหมดออกจากงบการเงินรวมของบริษัท 
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หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 

(หน่วย : พันบำท) 2564 2563 2562 2564 2563 2562 

เจ้าหนี้อ่ืน 19,221 36,577  64,185  16,701  29,370  15,815  
ภาษีขายที่ไมไ่ด้ช าระตามก าหนด - 57,797  50,992          -          -          -  
ประมาณการหนี้สินจากการรบัประกันรายได้แฟรนไชส ์ - 49,077  32,077   -   -  - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 847 80,382  27,227  782  11,182  1,466  
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย -   20,730        8,413  - -         -  
โบนัสค้างจ่าย 25,552 14,773  14,773  22,177  12,794  12,794  
ค่าส่งแสริมการขายค้างจ่าย 15,920 15,538  14,018  15,920  15,538  13,889  
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายทีไ่ม่ได้ช าระตามก าหนด - 6,037  5,423          -          -          -  
อื่นๆ 8,681 17,035  25,901  7,943  9,211  5,931  
รวม 70,221  297,946  243,009  63,523  78,095  49,895  

 หนี้สินหมุนเวียนอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  มียอดคงเหลือจ านวน 70 ล้านบาท ลดลง 
228 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นของธุรกิจความงามถูกถอดออกจากงบการเงินของบริษัท 
เนื่องจากบริษัทขายเงินลงทุนในธุรกิจความงามท้ังหมดออกไป  

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ เงินกู้ยืมระยะยำวจำกผู้ถือหุ้นและบุคคลอ่ืน 

หน่วย : พนับาท งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 
 เงินกู้ยืมระยะยำวจำก

บุคคลที่เกี่ยวข้องกนั 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำก 
ผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น 

เงินกู้ 83,750 251,250 
จ่ายช าระระหว่างปี (2,991) (8,964) 
ยอดคงเหนือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 80,759 242,286 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใจหนึ่งปี (11,964) (35,856) 
สุทธิ 68,795 206,430 

 

ในระหว่างปี 2564 บริษัทเข้าท าสัญญาเงินกู้ยืมเงินจาก
บุคคลภายนอกจ านวน 4 ราย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1 
ราย รวม 5 ราย เป็นเงินจ านวน 335 ล้านบาท เพื่อปรับ
โครงสร้างหนี้ของบริษัท มีอัตราดอกเบี้ย: MLR-0.25 ต่อปี 
ผ่อนจ่ายช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 84 งวด รวมงวดละ 
3.98 ล้านบาท และช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ
ทั้งจ านวนงวดสุดท้าย ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2571 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท โดยน าไป
ช าระหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่งก่อนครบก าหนด เพื่อลด

ภาระดอกเบี้ยเงินกู้เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ไดร้ับ
เป็นอัตราดอกเบี ้ยที ่ต ่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินกู ้สถาบัน
การเงิน ตลอดจนเป็นการลดภาระหนี้สินที่มีกับสถาบัน
การเงินหลักของบริษัท เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการมี
สถาบันการเงินเพียงรายเดียว และด้วยสัญญามีเงื่อนไขที่
ผ่อนปรนกว่าเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ของสถาบันการเงิน 
ซึ่งเป็นการช่วยลดข้อจ ากัดในการจัดหาแหล่งเงินทุน และ/
หรือ เงินกู้ยืมจากแหล่งอื่น เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจ
ต่อไปในอนาคต 
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เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  

 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากธนาคาร และ หนี้สินจ่ายช าระบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน
แห่งหนึ่ง เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินสุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชีในปี 2562 – 2564 มียอดดังนี ้

หน่วย: ล้ำนบำท 2564 2563 2562 

เงินกู้ยืมธนำคำร    
วงเงินกู้ 1,400 ล้านบาท   163 215 288 
วงเงินกู้ 494 ล้านบาท - 5 96 
วงเงินกู้ 290 ล้านบาท - - 26 
หนี้สินจำกภำระค ้ำประกนัเงินกู้ยมืของบริษัทอื่น  
(ปี 2563 บริษัทย่อย)    
วงเงิน 105 ล้านบาท  54 71 - 
วงเงิน 150 ล้านบาท 69 95 - 
รวม 286 386 410 
หัก ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (95) (360) (410) 
เงินกู้ยืมระยะยำว – สุทธิ 191 26 0 

 

รำยละเอียดวงเงินสินเชื่อของบริษัทท่ีมีกับสถำบันกำรเงิน 

 อัตรำดอกเบีย้
ต่อป ี เงื่อนไขกำรช ำระคืนเงินต้น    หลักประกันเพื่อค ้ำประกัน 

วงเงินกู้ 1,400 ล้านบาท  MLR ลบ 
ร้อยละ 1 

ณ วันที ่ 30 กันยายน 2564 บริษัทท าสัญญาขยาย
ระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้เป็นรายเดือนๆละ 5.2 
ล้านบาท ตั้งแต่ มีนาคม 2564 จนถึงเดือนกรกฎาคม 
2024 และช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้ง
จ านวนในเดือนสิงหาคม 2567 
(เดิม - เดิมผ่อนช าระหนี้เป็นรายเดือนๆ ละ 5.2 ล้าน
บาทจนถึงเดือนกันยายน 2563 และเดือนละ 17.32 
ล้านบาทจนถึงเดือนตุลาคม 2564 และช าระเงินต้น
พร ้อมดอกเบี ้ยส ่วนท ี ่ เหล ือท ั ้ งจ  านวนในเดือน
พฤศจิกายน 2564) 

- ค ้าประกันร่วมโดยบริษัท เค แอนด์ ดับบลิว (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
- ค ้าประกันโดยกรรมการสองท่าน 

 

วงเงินเบิกเกินบัญชี และ 
เลตเตอร์ออฟเครดิต
และทรัสต์รีซีท 

- - - ค ้าประกันโดยจดจ านองที ่ด ินและสิ ่งปลูกสร้าง 
กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น  
- จดจ านองเพิ ่มเติมโดยที ่ด ินและสิ ่งปลูกสร้างของ

บริษัท 

หนังสือค ้าประกัน - - - จดจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท 
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หนี้สินจำกภำระค ้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทบริษัทอ่ืน 

หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทอื่น  (2563: 
หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย) เดิมเป็น
การค ้าประกันเงินกู้ยืมบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อย (เดิม) ผิด
นัดช าระหนี ้ตราสารหนี ้ประเภทตั ๋วแลกเงินกับบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน จึงถูกบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนดังกล่าวฟ้องร้องให้ช าระหนี้ โดยบริษัทถูกฟ้องใน
ฐานะผู้ค ้าประกันตั๋วแลกเงินที่ผิดนัดช าระจ านวน 2 ฉบับ 
คิดเป็นเงิน 255.0 ล้านบาท  

 

เมื ่อวันที ่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทท าบันทึกข้อตกลง
เปลี ่ยนแปลงเงื ่อนไขการช าระหนี้กับบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนดังกล่าว เพื่อขยายระยะเวลาช าระหนี้ โดย 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีภาระเงินต้นจ านวน 
139.6 ล้านบาท โดยตกลงผ ่อนจ่ายช าระเง ินต ้นและ
ดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 43 งวด งวดที่ 1 - 10 จ่ายช าระ
งวดละ 3.4 ล้านบาท งวดที่ 11 - 22 จ่ายช าระงวดละ 3.8 
ล้านบาท งวดที่ 23 - 42 จ่ายช าระงวดละ 4.2 ล้านบาท 
และช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้งจ านวนงวด
สุดท้าย ภายใน วันท่ี 31 มกราคม 2568 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 -2564  งบการเงินรวมของกลุ่ม
บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท (ก่อนส่วนได้เสียผู้ไม่มี
อ านาจควบคุม) จ านวน 324 ล้านบาท และ 734 ล้านบาท 
และ 393 ล้านบาทตามล าดับ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 -2563  งบการเงินรวมของกลุ่ม
บริษัท แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเป็นลบ หรือ เป็นขาดทุน
สะสมเกินทุน 105 ล้านบาท และ 742 ล้านบาท และ ณ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเป็นบวก 
393 ล้านบาท ตามล าดับ 
ณ สิ้นปี 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 382 ล้านบาท ร้อย
ละ 138 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าทางบัญชี 

ณ สิ้นปี 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 637 ล้านบาท ร้อย
ละ 609 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าทางบัญชี 

ณ สิ้นปี 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น 1,135 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 153 เนื่องจากบริษัทออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) เป็นเงินจ านวน 357 ล้านบาท และผลบวก
ทางบัญชีที่เกิดจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในธุรกิจ
ความงามออกไป   
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กำรวิเครำะห์งบกระแสเงินสด 

 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดและรายการเทยีบเท่า
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 134 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 119 ล้านบาท  

 

งบกำรเงินรวม  (พันบำท) 2564 2563 2562 

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (52,972) 315,658  34,977  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (101,065) (3,043) (44,777) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 273,390 (331,559) (34,929) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 119,353 (18,944) (44,729) 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง 

 ผลลัพธ์ที่ได้สามารถชี้ถึงฐานะการเงินระยะสั้นของ
กลุ่มบริษัทที่ดีขึ้น โดยปี 2564 สภาพคล่องของกลุ่มเท่ากับ
ร้อยละ 1.54 ขณะที่ปี 2563 มีสภาพคล่องเท่ากับร้อยละ 
0.52  

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร 

 ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีผลก าไรสุทธิ ในขณะที่ปี 
2562 และ 2563 มีผลขาดทุนสุทธิเนื่องการถูกตั้งส ารอง
ทางการบัญชี  

 หากพิจารณาอัตราก าไรขั้นต้น ที่ไม่ได้รับผลกระทบ
จากการตั้งส ารองในดังกล่าว กลุ่มบริษัทมีอัตราก าไรขึ้นต้น
ในปี 2564, 2563 และ 2562 เท่ากับร้อยละ 33.58, 32.28 
และ 30.19 ตามล าดับ   

อัตรำส่วนแสดงกำรด ำเนินงำน 

 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าในปี 2564 2563 
และ 2562 เท่ากับ 4.16, 2.92 และ 3.01 แสดงว่าบริษทัมี
ประสิทธิภาพในเก็บหนี้ดีขึ้น 
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 

5.1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) 

ชื่อย่อในตลำดหลักทรัพย ์ EFORL 

ประเภทธุรกิจ  เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์  
เลขทะเบียนบริษัท  0107551000142 
ที่ต้ังส ำนักงำนใหญ ่  432 ถนนรำชวิถี แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700 
โทรศัพท์   02-8830871-9, 02-4342748-9, 02-1148151 
โทรสำร  02-4338695   
เว็บไซต์  https://www.eforl-aim.com/ 
ทุนจดทะเบียน  2,998,398,708.975 บำท 
ทุนช ำระแล้ว  2,998,398,708.975 บำท ประกอบด้วย  
  หุ้นสำมัญ 39,978,649,453 หุ้น  
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น 0.075 บำท 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บริษัท สเปซเมด จ ำกัด 

ประเภทธุรกิจ  ตัวแทนจ ำหน่ำยเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
เลขทะเบียนบริษัท   0105548031031 
ที่ต้ังส ำนักงำน  160 ถนนงำมวงศ์วำน ต ำบลบำงเขน  
  อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์   02-1143023 
โทรสำร  02-8835060 
เว็บไซต์  https://www.spacemed.co.th/ 
ทุนจดทะเบียน  50,000,000.00 บำท 
ทุนช ำระแล้ว  50,000,000.00 บำท ประกอบด้วย  

หุ้นสำมัญ 500,000 หุ้น  
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น  100.00 บำท 
สัดส่วนกำรลงทุนโดยบริษัท  ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว 
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ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิง 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 เลขท่ี 93 ช้ัน 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
 โทรศัพท์ : 02-0099999 
 เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd 

ผู้สอบบัญช ี นำยสมคิด เตียตระกูล 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2785 
 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ำกัด 
 เลขท่ี 87/1 อำคำรแคปปิตอลทำวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ช้ัน 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 
 โทรศัพท์ : 02-2058222 
 โทรสำร :  02-6543339 
    เว็บไซด์ https://www.grantthornton.co.th/ 

5.2 ข้อมูลส ำคัญอื่น 

ในปี 2564 บริษัทขำยเงินลงทุนส่วนของบริษัททั้งหมดในหุ้นสำมัญของบริษัท ดับบลิว ซีไอ โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) และ 
บริษัท สยำมสเนล จ ำกัด ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้นเป็นดังนี ้
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5.3 ข้อพิพำททำงกฎหมำย 

ข้อพิพำททำงกฎหมำย ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพำทที่ยังไม่
สิ้นสุดและเป็นคดีที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท อย่ำงมีนัยส ำคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 มี
รำยละเอียดดังนี้ :- 

1) ในระหว่ำงปี 2558 บริษัทถูกฟ้องเป็นจ ำเลยที่ 9 
และบริษัทวุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัดถูกฟ้องเป็น
จ ำเลยที่ 4 ในคดีแพ่งข้อหำละเมิด, เรียกค่ำเสียหำย   

โจทก์ฟ้องเรียกค่ำเสียหำยจำกบริษัทเป็นเงินจ ำนวน 
5,199,600.39 บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 15 ต่อปี 
จำกต้นเงินจ ำนวน 4,479,769 บำท โจทก์อ้ำงว่ำโจทก์เป็น
ผู้รับโอนสิทธิจำกจ ำเลยที่ 1 ฟ้องเรียกค่ำเสียหำยจำก
บริษัทในฐำนะนำยจ้ำงของจ ำเลยที ่ 10 ซึ ่งเป็นอดีต
พนักงำนของบริษัทช่วงระยะ 1 - 2 ปีและจ ำเลยที่ 10 
ลำออกจำกบริษัทก่อนมูลเหตุคดีนี ้เกิดและเป็นเพียง
พนักงำนระดับล่ำง มิได้เป็นกรรมกำรบริษัท ไม่มีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีอ ำนำจหน้ำที่
ในกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง หรือท ำสัญญำว่ำจ้ำงแต่อย่ำงใด  

โจทก์ฟ้องเรียกค่ำเสียหำยจำกบริษัท วุฒิศักดิ ์ คลินิก 
อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด ในฐำนะนำยจ้ำงของจ ำเลยที่ 5 และ
จ ำเลยที่ 6 เป็นเงินจ ำนวน 12,667,094.35 บำท พร้อม
ด อ ก เ บ ี ้ ย อ ั ต ร ำ ร ้ อ ย ล ะ  15 ต ่ อ ป ี  จ ำ ก ต ้ น เ งิ น 
10,913,465.00 บำท   

เดือนเมษำยน 2564 ศำลฎีกำมีค ำพิพำกษำยืนตำมค ำ
พิพำกษำศำลช้ันต้นและศำลอุทธรณ์ โดยพิพำกษำยกฟ้อง
โจทก์ กล่ำวคือจ ำเลยในคดีทั้ง 13 คน ไม่ต้องรับผิดตำม
ฟ้องโจทก์ คดีถึงที่สุดแล้ว  

2) ในระหว่ำงปี 2560 บริษัทและบริษัท ดับบลิวซี
ไอ โฮลดิ้ง จ ำกัด มหำชน เมื่อวันที่ 23 ถูกบริษัทจัดกำร
กองทุนแห่งหนึ่งฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งฐำนผิดนัดช ำระหนี้
ตำมตั๋วแลกเงินและค ้ำประกันกำรออกตั๋วแลกเงิน รวม 3 
คดี ดังนี ้

คดีที่ 1 บริษัทถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งในฐำนะผู้ค ้ำประกัน
กำรออกตั๋วแลกเงินของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ำกัด  
จ ำนวนทุนทรัพย์ตำมค ำฟ้อง 153,589,041.11 บำท ศำล
อุทธรณ์มีค ำพิพำกษำยืนตำมค ำพิพำกษำศำลชั้นต้น ให้
บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ ้ง จ ำกัด ช ำระเงินจ ำนวน 
150,125,000 บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 5 ต่อปี 
ของต้นเงินจ ำนวน 150,000,000 บำท นับแต่วันที่ 17 
มีนำคม 2560 เป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่โจทก์  
หำกบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ำกัด  ไม่ช ำระให้บริษัท
จ ำเลยที่ 2 ช ำระ 

คดีที่ 2 บริษัทถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งในฐำนะผู้ค ้ำประกัน
กำรออกตั๋วแลกเงินของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ำกัด  
จ ำนวนทุนทรัพย์ตำมค ำฟ้อง 107,677,739.73 บำท ศำล
อุทธรณ์มีค ำพิพำกษำยืนตำมศำลช้ันต้น ให้บริษัท ดับบลิว
ซีไอ  โฮลดิ้ง จ ำกัด ช ำระเงินจ ำนวนข้ำงต้นแก่โจทก์ พร้อม
ดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 105,000,000 
บำท นับแต่วันที่ 27 กันยำยน 2560 เป็นต้นไปจนกว่ำจะ
ช ำระเสร็จแก่โจทก์ หำกไม่ช ำระให้บริษัทซึ่งเป็นจ ำเลยที่ 2 
ช ำระ 

คดีที่ 3 บริษัท ดับบลิว ซีไอโฮลดิ้ง จ ำกัด ถูกฟ้องร้องเป็น
คดีแพ่งฐำนผิดนัดช ำระหนี ้ตำมตั ๋วแลกเงินทุนทรัพย์
จ ำนวน 100,166,666.67 บำท ศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำ
ยืนตำมศำลชั้นต้น  ให้บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ำกัด 
ช ำระเงินจ ำนวน 100,166,666.67 พร้อมดอกเบี้ยอัตรำ
ร้อยละ 5 ต่อปี ของต้นเงิน 100,000,000 บำท นับแต่
วันที่ 1 สิงหำคม 2561 เป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่
โจทก์ โดยให้น ำเงินที่จ ำเลยที่ 1 ช ำระแก่โจทก์แล้วไปหัก
ช ำระหนี้ที่ค้ำงในส่วนดอกเบี้ยแล้วให้น ำไปหักช ำระเงินต้น 
เมื่อวันท่ี 26 มิถุนำยน 2562  

ส ำหรับคดีที่ 1 และคดีที่ 2 บริษัทในฐำนะผู้ค ้ำประกันท ำ
บันทึกข้อตกลงช ำระหนี้ให้แก่โจทก์ตกลงผ่อนช ำร 45 งวด 
นับจำกวัน วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เพื ่อยุติปัญหำข้อ
พิพำทระหว่ำงกันและมีกำรบันทึกบัญชีในรำยกำรหนี้สิน
จำกภำระค ้ำประกันเงินกู้ยืมในงบกำรเงินของบริษัทแล้ว 
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ทั้งนี้ ในระหว่ำง ปี 2564 บริษัทขำยเงินลงทุนทั้งหมดใน
หุ้นสำมัญของบริษัท ดับบลิว ซีไอ โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
ท ำให้โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปจำก
เดิมรำยละเอียดโครงสร้ำงกำรถือหุ้นตำมที่ได้ชี้แจงไว้แล้ว
ใน ข้อ 5.2 ข้อมูลส ำคัญอื่น คดีที่ 3 จึงไม่มีผลกระทบเชิง
ลบกับบริษัทอีกต่อไป 

บริษัทมีควำมเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินคืนจำกบริษัท ดับบลิว
ซีไอโฮลดิ้ง จ ำกัด แต่เนื่องจำกบริษัทพิจำรณำตั้งส ำรอง
หนี้ดังกล่ำวไว้แล้วทั้งจ ำนวน ดังนั้นแม้บริษัทจะไม่ได้รับ
เงินคืนจำกบริษัท ดับบลิวซีไอโฮลดิ้ง จ ำกัด ก็จะไม่มี
ผลกระทบในเชิงลบต่องบกำรเงินของบริษัทอีกต่อไป  

3) ในระหว่ำงเดือนกันยำยน 2560 นักลงทุนรำย
หนึ่งซึ่งตกลงซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง 
จ ำกัด เมื่อปี 2558 เป็นโจทก์ฟ้องบริษัทเป็นจ ำเลยที่ 1 
และบุคคลอื่นอีก 5 คนรวม 6 คนในคดีแพ่งข้อหำ/ฐำน
ควำมผิด กำรซื้อขำยเป็นโมฆะ เพิกถอนกำรโอนหุ้นที่เป็น
โมฆะ  ร ่ วมก ันค ืน เ ง ิ นท ั ้ งหมดจ  ำนวนท ุนทร ัพย์  
385,769,233 บำท ซึ่งกำรฟ้องร้องคดีดังกล่ำวบริษัทใน
ฐำนะจ ำเลยที่ 1 ท ำสัญญำซื้อขำยหุ้นสำมัญของบริษัท 
ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ำกัด จ ำนวน 4,400,000 หุ้น รำคำ
ซื้อขำยรวมทั้งสิ ้น 242,000,000 บำท ให้แก่โจทก์ตำม
ค ำแนะน ำของจ ำเลยที่ 2 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทด ำเนินกำร
ตำมข ั ้นตอนที ่ เก ี ่ยวข ้อง ได ้ร ับเง ินตำมสัญญำและ
ด ำเนินกำรโอนหุ้นให้แก่โจทก์ครบถ้วนถูกต้อง โดยเจตนำ
สุจริตตำมหลักกำรท ำสัญญำซื้อขำย 

ศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำให้กำรซื้อขำย
และกำรโอนหุ ้นเป็นโมฆะ ให ้โจทก ์ค ืนห ุ ้นจ  ำนวน 
4,400,000 หุ ้น แก่บริษัทและให้บริษัทคืนเงินพร้อม
ดอกเบี ้ยถ ึงว ันฟ้องจ  ำนวน 275,275,000 บำท และ
ดอกเบี้ยร้อยละ7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 242,242,000 บำท 
นับจำกวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 15 ส.ค.2560) จนกว่ำช ำระ
เสร็จแก่โจทก์ บริษัทไม่เห็นด้วยกับค ำพิพำกษำของศำล
ชั้นต้นและศำลอุทธรณ์ จึงยื่นค ำร้องขออนุญำตฎีกำและ

ค ำฟ้องฎีกำ คัดค้ำนค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ เนื่องจำก
ผู้บริหำรของบริษัทเชื่อมั่นว่ำกำรซื้อขำยหุ้นดังกล่ำวไม่มี
กำรกระท ำใดเป็นกำรกระท ำที่ไม่สุจริตหรือไม่ถูกต้องตำม
หลักกฎหมำย อีกทั้งมีหลักฐำนที่ชัดเจนในกำรต่อสู้คดี 
บริษัทจึงไม่มีกำรบันทึกหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ ้นจำกคดี
ดังกล่ำวในงบกำรเงินแต่อย่ำงใด  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 โจทก์บังคับคดีกับบริษัทโดย
กำรอำยัดเงินในบัญชีเงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 72.02 ล้ำน
บำท แต่โจทก์ด ำเนินกำรขอโอนหุ ้นสำมัญของบริษัท 
ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ำกัด คืนให้แก่บริษัทเพียงบำงส่วน 
ไม่ครบตำมจ ำนวนที่ศำลมีค ำพิพำกษำ บริษัทจึงคัดค้ำน
กำรบังคับคดีและขอให้ศำลมีค ำสั่งเพิกถอนกำรบังคับคดี
ของโจทก ์

จำกรำยละเอียดข้อเท็จจริงและหลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
บริษัทเช่ือว่ำบริษัทจะชนะคดีนี้ได้ในที่สุด 
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กำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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6. นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

6.1 ภำพรวมของนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบ มกีระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยก าหนดนโยบายการปฏิบัติ
ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อผลักดันให้บริษัทมีการจัดการแบบมอือาชีพ โปร่งใส มีมาตรฐานในระดับสากล 
สามารถแข่งขันได้รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

6.1.1 นโยบำยและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับกรรมกำร 

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ฝ่ายบริหารสรรหาและกรรมการที่ครบ
วาระหรือบุคคลทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง รวมถึงผู้บริหารระดับสูงสุด โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

กำรสรรหำกรรมกำร 

1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาพรวมให้กับ
คณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ข้อกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี ้

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 

1.2 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง กรรมการออกจากต าแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปี
แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็น
กรรมการใหม่ได้ 

2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติเฉพาะคุณสมบัติของกรรมการอิสระ พิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้านประกอบกัน เช่น 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ความช านาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และก าหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหาและ
คัดเลือกเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทและให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้วจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณา เมื่อผ่านการเห็นชอบแล้วจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยใช้เสียงข้างมากตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน
รวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มี
อยู่ท้ังหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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2.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในท่ีประชุมเป็นผู้
ออกเสียงช้ีขาด 

2.4 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในกา รประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าว
แทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการ
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

2.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ี
ถือโดยผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดย
พิจารณาบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน เช่น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบทาน
ความเชื่อถือของงบการเงินบริษัท 

กำรสรรหำผู้บริหำร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารโดยค านึงถึงคุณสมบัติบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถและมีความ
เชีย่วชาญในการบริหารงานในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้างระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรม
เดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยค านึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมส าหรับการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารจะสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละ
ท่าน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสม
และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี 

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนผู้บริหำรบริษัทและบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยมีนโยบายและวัตถุประสงค์การ
ก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทสะท้อนถึงการ
ปฏิบัติงาน เพื่อดึงดูดจูงใจ และรักษาผู้บริหารที่ส าคัญต่อความส าเร็จของบริษัทไว้ในระยะยาว 
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กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัท 

 ผู้บริหำร พนักงำน รูปแบบกำรจ่ำย หลักกำรค่ำตอบแทน 

เงินเดือน (Base Salary) / / เงินสด แก่พนักงานทุกคน จ ูงใจและร ักษาพน ักงานท ี ่ม ีความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ  แ ล ะ ต อบ แ ทน ก า ร
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ตามต าแหน่งงาน 

ผลประโยชน์ (benefits) / / กองทุนส ารองเลี้ยงชีพและ
ค่ารักษาพยาบาล 

สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน 

เงินโบนัสตามผลงาน / / เงินสด แก่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคน ยกเว้น
พนักงานขาย 

เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความส าเร็จ
ของผลงานท่ีได้ก าหนดไว้ประจ าแต่ละปี 

คอมมิชช่ัน  / เงินสด แก่พนักงานขาย ผลักดันให้เกิดผลงาน และสร้างรายได้ที่
เป็นรากฐานของบริษัท  

กำรประเมินผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มี
การพิจารณาททบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ  ในระหว่างปีท่ีผ่านมาและเพิ่มประสทิธิผลการท างานของคณะกรรมการ
ตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

กระบวนกำรในกำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรทั้งคณะและรำยบุคคล 

เลขานุการบริษัท จะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล เมื่อกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จ จะน าส่งแบบประเมินให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อ
รวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในปี 2564 มีการประเมินผลงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
17/2564 เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ  

หากคะแนนถึง 4 = มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม คะแนน 3 = มีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี คะแนน 2 = เห็นมีการ
ด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร คะแนน 1 = มีการด าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย คะแนน 0 = ไม่มีการด าเนินการในเรื่องนั้น 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร จัดท ำเป็นลักษณะ ดังนี้ 

(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  17/2564 เมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2564 โดยประเมินด้านต่าง ๆ คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท/
หน้าท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการ 4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร และ 5) การพัฒนาตนเอง 
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินด้านต่าง  ๆ คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
กรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 3) บทบาท/หน้าท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร 
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประเมินความเป็นผู้น า การก าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การ
บริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดต าแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว ซึ่งการ
ประเมินนั้นผลการประเมินจะเป็นส่วนหน่ึงของการก าหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในแต่ละปีด้วย 
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กำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการบริษัทย่อยรวมถึงก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจโดยใช้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตาม
มาตรฐานเดียวกับบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพ 

การก าหนดนโยบายเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงโดยการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการใน บริษัทย่อยด าเนินการโดยฝ่ายจัดการ 
ก าหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอช่ือและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทได้ก าห นดให้บุคคลที่
ได้รับการแต่งตั้งน้ัน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมตหิรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องส าคัญในระดับเดียวกบั
ที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการด าเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัท
ย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 

นอกจากน้ี บริษัทได้ก าหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทน้ัน ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการรายการ
เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการท ารายการส าคัญอื่นใดของบริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงมีการก ากับดูแลให้มีการ
จัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท างบการเงินรวมได้ทันตามก าหนด 

นโยบำยกำรลงทนุของบริษัทและบริษัทย่อย 

1. ฝ่ายบริหารจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเบื้องต้น คณะกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
กลั่นกรองการลงทุนแล้ว จึงน าเสนอผลการประเมินพร้อมทั้งสรุปภาวการณ์ลงทุน เพื่อน าเสนอยังคณะกรรมการบริษัทหรือท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งจะต่อเนื่องถึงการพัฒนาโครงการ การขยายการลงทุน และการอนุมัติงบลงทุน 

2. หากต้องมีการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือยกเลิกบริษัทย่อย เพื่อการบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 

3. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติรายการลงทุนที่มีลักษณะเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

4. บริษัทย่อยต้องรายงานการด าเนินงานของธุรกิจที่ส าคัญ ผลการประกอบการรายไตรมาสทุก ๆ ไตรมาส ต่อบริษัทภายใน
ระยะเวลาที่ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยตกลงร่วมกันและประเมินผลโดยเปรยีบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความ
คิดเห็น หรือข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการของแต่ละบริษัทย่อย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายหรือ
ปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทในเครือมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

นโยบำยกำรควบคุมภำยในและนโยบำยกำรบริหำรงำนส่วนกลำง 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้สายงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อการท าหน้าที่อย่าง
อิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส  ส าหรับการบริหารงานในบริษัท
ย่อยได้บริหารตามสัดส่วนการลงทุนและคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งผู้บริหารที่จะไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการในบริษัทต่าง ๆ 
เพื่อให้มีทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์ ทั้งนี้โดยพิจารณาจากความรู้ มีความเชี่ยวชาญในการ
บริหารงานในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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นโยบำยด้ำนงบประมำณ 

การท างบประมาณลงทุนและด าเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทย่อยที่สอดคล้องกับระเบียบ
งบประมาณของบริษัท การจัดท าและทบทวนงบประมาณต้องด าเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการของบริษัท 

6.1.2 นโยบำยและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการน าหลักปฏิบัติตาม Corporate Governance มาปรับใช้กับธุรกิจของบริษัท โดย
ก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยหลักการ 5 หมวด ได้แก่ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิพ้ืนฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ 
เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งผล
ก าไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของ
บริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส าคัญและมีผลตอ่
ทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอ านวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ 
และทันเวลา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอค าอธิบายหรือตั้งค าถามได้อย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทมีนโยบายจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก าหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่
บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2564 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราช
ก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM  โดยด าเนินการถ่ายทอดสดจาก
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง ประกอบกับ
ภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจ านวนมาก และอาจมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของภาครัฐได้ บริษัทมีความห่วงใยต่อ
สุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ที่เข้าร่วมประชุม และผู้ร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุม
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โรคกระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐ ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ได้ ตลอดจนเป็นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมด้วย โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2564 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบท้ัง 7 คน  

บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.eforl-aim.com ก่อนวันประชุม 14 วัน รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นในปี 2564 ได้น าไปเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.eforl-aim.com หลังวันประชุม 14 วันหลังจากที่ได้
เปิดเผยในเว็บไซต์แล้ว บริษัทได้ด าเนินการประกาศวิธีการเปิดเผยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบ 

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมท้ังจัดส่ง
หนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดและลงประกาศ
หนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนท่ีจะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็น
ของคณะกรรมการด้วย  

ส าหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทมีการ
ด าเนินการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเรื่องระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.eforl-aim.com ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการ
พิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี ้

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใด แบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัด
ประชุม 

2. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผ่านอีเมล์แอดเดรสของเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ 

3. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ 
อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบ
ค าถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม 

4. ภายหลังการประชุมบริษัทจะจัดท ารายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถื อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ 

(2) กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน
เพียงพอและทันเวลาเพื่อการตัดสินใจบริษัทไดจ้ัดสง่หนังสือนัดประชุมพร้อมท้ังข้อมูล ประกอบการประชุมตามวาระตา่ง ๆ ให้ผู้ถือ
หุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมจ านวน 7 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วย จัดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระ
จากส านักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย 
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ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัท และ
สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอค าอธิบาย
เกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดท ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 14 วันนับจากวันประชุม 

วันประชุมผู้ถือหุน้ 

ในปี 2564 มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2564 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใตพ้ระ
ราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM  โดยด าเนินการถ่ายทอดสด
จากห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  และมีกรรมการ
ครบทั้ง 7 คน เข้าร่วมประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม
ทั้งหมดเป็นจ านวน 37 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 15,964,350,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.43275 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดจ านวน 33,656,810,372 หุ้น 

(3) กำรค ำนึงถึงบทบำทของมีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท 
หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี 

นอกจากน้ีบริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตาม
แนวทาง ดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงการ
เจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเช่ือถือได้ 

พนักงำน : บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัท บริษัทจึงมุ่งให้การสนับสนุนใน
การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการท างานเป็นทีม บริษัทด าเนินการตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการท างาน รวมทั้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามนโยบาย
ค่าตอบแทนพนักงานตามผลการด าเนินงานของบริษัทท้ังในระยะสั้นระยะยาวโดยค านึงถึงอัตราค่าตอบแทนในอัตราตลาด 

คู่แข่ง : บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยรักษาบรรทัด
ฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน 

คู่ค้ำ : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริตเป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและ
ค ามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 

ลูกค้ำ : บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะตอบสนองและให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า โดยการส่งมอบ
สินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน บริษัทจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติไว้
ดังนี ้

1)  มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการท างานและการบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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2)  ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันการณ์ ไม่บิดเบือนหรือปิดบังข้อเท็จจริง 
รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน 
3)  ให้การรับประกันสินค้า การให้บริการหลังการขายและบริการอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไขและกรอบเวลาที่เหมาะสม 
4)  จัดเตรียมและพัฒนาระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า การให้บริการ และการด าเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้
ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างตรงจุดและอย่างรวดเร็ว 
5)  ไม่ค้าก าไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกันและไม่ก าหนดเง่ือนไขการค้า
ที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า 
6)  ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขได้ ต้องรีบ
แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหรือทันทีท่ีทราบว่าไม่สามารถปฏิบัติได้ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสมร่วมกัน 
7)  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือ
จากผู้มีอ านาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย 
8)  ไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ท้ังด้านสินค้าและบริการ 

เจ้ำหนี้ : บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นภาระที่ ต้องปฏิบัติควบคู่ไป
กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีต่อเจ้าหนี้ไว้ ดังนี้  

1)  บริษัทยึดมั่นในสัญญาข้อตกลง รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าและทางการ เงิน ทั้งในการช าระค่าสินค้า 
การช าระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลทรัพย์สินหลักประกันและเงื่อนไขอื่น ๆ  
2)  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหา  
3)  มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทาง การเงินและความสามารถใน
การช าระหนี ้

ชุมชนและสังคม : บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และถือเป็นนโยบายของบริษัทท่ีจะยึด
มั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นท่ีจะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง
ที่จะด าเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ด าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ นอกจากนี้
บริษัทได้ด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) เช่น การก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้
เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอันเป็นผลมาจากการด าเนินงานของบริษัท ที่จะเกิดต่อพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม บริษัทได้ด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility CSR) โดยบริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมที ่มีส่วน
สร้างสรรค์สังคมอย่างสม ่าเสมอ และได้จัดสรรงบประมาณส่วนหน่ึงจากรายได้ของบริษัท เพื่อใช้ด าเนินกิจกรรม CSR ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้
ได้รับการดูแลอย่างดี 
(4) กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

กำรเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทตระหนักดีถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มี
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ส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อ
การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.eforl-aim.com 

บริษัทมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ( Investor Relations) ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และ
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้
มีส่วนได้เสีย และมีส่วนงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญของบริษัทผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี เป็นต้น โดยการสื่อสาร
ข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลจะยึดหลักตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและนโยบายการก า กับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ 
ช่องทางในการติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์และส่วนงานการกับดูแลการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

โทรศัพท์ (66) 2883 0871 และ (66) 2114 8151 
E-mail: ir@eforl-aim.com 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน 

นโยบำยต่อต้ำนกำรให้หรือรับสินบนและกำรคอร์รัปชั่น 

บริษัทยึดมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการให้หรือรับ
สินบนและการคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่าการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่นนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่ท าลายการ
แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้
ตระหนักถึงความส าคัญและพิจารณาก าหนดนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางใน
การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ และเพื่อป้องกันมิให้มีการ
คอร์รัปช่ัน 

บริษัทรวมไปถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ฝ่าฝืนกฎหมาย ต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รปัช่ันโดยได้
เผยแพร่นโยบายไว้ในเว็บไซต์บริษัท www.eforl-aim.com 

คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing) โดยก าหนดวิธีการแจ้งเบาะแสให้
พนักงานทราบ มีการจัดกล่องรับข้อความการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดให้พนักงานใช้เป็นช่องทางการแจ้งข่าวแจ้งเบาะแสการ
กระท าความผิดให้ประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบโดยตรง ซึ่งมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้น าส่งถึง
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001: 2015 จาก BUREAU VERITAS อย่างเป็นทางการ 1) การน าเข้า การจัด
จ าหน่าย และการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องมือแพทย์ (วิสัญญีวิทยา โรคหัวใจและหลอดเลือดห้องปฏิบัติการทางคลินิก สถานบริการ
สุขภาพ กุมารเวชศาสตร์ แพทย์ทางเดินหายใจ และรังสีวิทยา) และ 2) คลังสินค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างเป็น
ทางการ โดยการรับรองนี้ มีผลตั้งแต่วันท่ี 4 เมษายน 2560 

  

http://www.eforl-aim.com/
http://www.eforl-aim.com/
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กำรป้องควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ 

บริษัทก าหนดให้เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์เป็นนโยบายส าคัญที่จะไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการ
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน บริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยก าหนดแนวปฏิบัติให้หลีกเลี่ยงการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการดังกล่าวต้องกระท า
โดยมีราคาและเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรือพนักงานท่ีมีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่
มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติหากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี ่ยวกับรายการที่เกี ่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย 

(5) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและภาพรวม
ขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนท่ี
วางไว้อย่างเป็นอิสระ   

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง  ๆ เพื่อติดตามและดูแล
การด าเนินงานของบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนด โดยทั้งสองต าแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้น า ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและก ากับดูแล
การด าเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด 

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ด้านกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 
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6.2 จรรยำบรรณธุรกิจ 

บริษัทมีหลักการอันเป็นจรรยาบรรณ อันเป็นภาระผูกพันที่ท าขึ้นโดยสมัครใจ ซึ่งก าหนดมาตรฐานและหลักการส าหรับ
การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท คือ 

“การท าสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 
ด้วยคนที่เหมาะสม...จะน ามาซ่ึงผลลัพธ์ที่ถูกต้อง” 

Doing the right thing…In the right way… 
With the right people…and the results will come 

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานน าหลักการข้างต้น มาเป็นหลักในการท างาน รวมถึงการด าเนินชีวิต
จนติดเป็นนิสัย เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทและชีวิตส่วนตัวอย่างยั่งยืนได้ต่อไป ด้วย วิสัยทัศน์ “เรามุ่งมั่นเป็นผู้น าด้าน
การจัดจ าหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพ เพ่ือการด ารงชีวิตที่ดีของประชาชน”  

โดยเชื่อมั่นว่าสิ่งส าคัญที่จะท าให้เราประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ จะต้องท าให้บรรลุผลทั้งทางด้าน
การเงินและการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายมีความพึงพอใจ รวมทั้งการมีจริยธรรมทางธุรกิจ อันน าไปสู่การด ารงชีวิตที่ดีของ
ประชาชน ซึ่งมีการจ าแนกอย่างชัดเจน ว่าสิ่งไหนคือการกระท าท่ีถูกและสิ่งไหนคือการกระท าท่ีผิด ซึ่งครอบคลุมในสิ่งท่ีเราพูดและ
ปฏิบัติ น่ีคือพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์และความเป็นมืออาชีพ ผนวกกับการมีค่านิยมองค์กรของบริษัท  คือ 

• การเคารพตนเอง (Self-Respect) 

• การส านึกรับผดิชอบ รับผิดรับชอบ (Accountability) และ 

• ความซื่อสัตย์ ความครบถ้วน บูรณภาพ ความซื่อตรง ความมั่นคง ความสมบรูณ์ การรวมเป็นหนึ่ง (Integrity) 
ด้วยคุณลักษณะและบรรทัดฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะของบริษัท และส่งผลต่อพฤติกรรม อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนั้น จะน ามาพัฒนาเป็นหลักการค่านิยมมาตรฐานหรือกฎของพฤติกรรมอันเป็นแนวทางใน
การตัดสินใจ  

กำรตัดสินใจอย่ำงถูกต้อง 

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่ไมไ่ด้ก าหนด
ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทแล้วนั้น บริษัทได้ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติงานไว้ดังปรากฎในจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

กำรจัดกำรและกำรรักษำจรรยำบรรณ 

บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการจัดการและการรักษาจรรยาบรรณทางธุรกิจไวด้ังนี้  
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่การฝ่าฝืน หรือกระท าการใด ๆ 

ที่ขัดต่อจรรยาบรรณ มผีลท าให้เกดิความเสียหายต่อช่ือเสียง และสถานะทางการเงินของบริษัท จนกลายเป็นความผดิทาง
อาญา บริษัทสามารถด าเนินการฟอ้งร้องตามกฎหมายต่อผู้กระท าความผิด หรือตามดุลพินิจของบริษทั 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ เมื่อเข้าด ารงต าแหน่ง และหรือเป็นพนักงาน 
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

3. ผู้บริหาร และผู้บังคับบญัชาต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลและส่งเสริม
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณที่ก าหนดนี ้

4. ก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการที่ดี ซึ่งมีอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบ โดย
แสดงไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ส าหรับจรรยาบรรณธรุกิจฉบับเตม็ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5  
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6.3 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญของ นโยบำย แนวปฏิบัติ และระบบกำรก ำกับดูแล
กิจกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
ส าหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการและกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย  โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 17/2564 พิจารณาและมีมติดังนี้ ดังนี ้
- กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท  

เห็นชอบใหค้งใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิมโดยไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
- กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เห็นชอบใหค้งใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับเดิมโดยไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
-  กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร  

เห็นชอบให้แก้ไขเพิ ่มกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร หัวข้อ วาระการด ารงต าแหน่ง โดยเพิ่มเหตุการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการบริหาร เมื่ออายุครบ 75 ปี บริบูรณ์  รายละเอียดอื่น ๆ ให้คงเดิม 
- กฎบัตรคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หัวข้อการพ้นจากต าแหน่ง โดยเพิ่มเหตุการพ้นจากต าแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่ออายุครบ 75 ปี บริบูรณ์  รายละเอียดอื่น ๆ ให้คงเดิม  และ 
- กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ดังนี ้
1. ข้อ 4 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1.1 เพิ่มเติมข้อความใน ข้อ 4.1.3 เป็นดังนี ้“…...พร้อมท้ังมีหน้าที่เสนอค่าตอบแทนแก่ผู้ที่เหมาะสมในการเป็นผูบ้ริหารสูงสดุ” 

1.2 เพิ่มอ านาจหน้าที่โดยก าหนดเป็นข้อ 4.1.4 ใหม่แทน 4.1.4 เดิม เป็นดังนี้ “4.1.4 พิจารณาคุณสมบัติกรรมการแต่ละท่าน โดย 
กรรมการบริษัท และรวมทั้งกรรมการอิสระ ควรผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) ส่วนกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ควร
ผ่านการอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors) 

1.3 แก้ไขโดยย้ายข้อความในข้อ 4.1.4 เดิม  เป็นข้อ 4.1.5  

ดังนี้ “4.1.5จัดท าและทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง  (Succession) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็น
แผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง” 

1.4 แก้ไขโดยย้ายข้อความในข้อ 4.1.5 เดิม เป็นข้อ 4.1.6  

ดังนี้ “4.1.6ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย” 

1.5 แก้ไขโดย ตัดข้อ 4.1.6 เดิมโดยให้ไปก าหนดอ านาจหน้าที่ข้อ 4.1.6 เดิมไว้ ข้อ 4.2 การก าหนดค่าตอบแทน กัวข้อย่อย 4.2.2 
เป็นดังนี้ “4.2.2ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท รวมทั้งรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
พนักงานในระดับรองลงมาหนึ่งระดับ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม” รายละเอียดอื่น ๆ ให้คงเดิม ทั้งนีเ้ป็นการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน  
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7. โครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำร และข้อมูลส ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำร 
พนักงำนและอื่น ๆ 

7.1 โครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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7.2 ข้อมลูเกี่ยวกับคณะกรรมกำร 

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ านวน 4 คน กรรมการที่
เป็นผู้บรหิารจ านวน 1 คน และกรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บรหิารจ านวน 2 คน กรรมการอสิระคิดเป็นร้อยละ 57.14 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บรหิารคิดเป็นร้อยละ 28.57 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ข้อมูลคณะกรรมกำรบริษัท 

ล ำดับ รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง  

1. ดร.ธัชพล กาญจนกลู1 ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 
2. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / อนุกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว2 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

4. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี3 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน / อนุกรรมการบริหารความเสีย่ง 

5. นายปรีชา นันท์นฤมิต กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร / กรรมการผู้จัดการ 

6. นายจักรกรสิน์ โลหะเจริญทรัพย ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร 

7. นางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย4 กรรมการ 
หมายเหตุ   

1. ดร.ธัชพล กาญจนกูล ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการ เมื่อวันที ่25 สิงหาคม 2564 แทนนายวิฑูรย์  

สิมะโชคดี ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2564 

2. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 แทนนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ ซ่ึงลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 

3. นายพิพัฒน ์ยิ่งเสรี ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 

4. นางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 แทนนายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต์ ซ่ึง

ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที ่13 พฤษภาคม 2564  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

คือ นายปรีชา นันท์นฤมิต และ นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการสองท่านนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญ
ของบริษัท 
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บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและประธำนกรรมกำร 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเป็นไปกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการ
ด าเนินงาน เช่น เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขาย
สินทรัพย์ที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ ก าหนด เป็นต้น 

2) ก ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดท านโยบายก ากับดูแลกิจการ คู่มือ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยให้ทราบ ก าหนดให้ปฏิบัติตามและติดตามให้มีการปฏิบัติ 

3) พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจ าปีของบริษัท 

4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป 

6) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบรหิาร โดยเลือกจากกรรมการบรษิัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอกพร้อมทั้งก าหนด
ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

8) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

9) พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทได้ 

10) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอ านาจ เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทอาจยกเลกิ เพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจน้ัน ๆ ได้ 

11) พิจารณาอนุมัติการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12) พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

13) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะท าเช่นนั้นและรายงาน
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

14) ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษ
เพิ่มตามความจ าเป็น 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรบริษัท 

1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 

2) ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท และควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

3) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

4) ดูแลติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้

5) ในการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรณีที่การประชุมมีการลงคะแนน และคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

7.3 ข้อมลูเกี่ยวกับคณะกรรมกำรชุดย่อย 

 คณะกรรมการชุดย่อยมีทั้งหมด 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง รายละเอียดดังต่อไปนี ้

7.3.1 ข้อมลูคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน โดยนายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล 
เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ   

เม.ย. 2563 – วันประชุมสามญัผูถ้ือ
หุ้นประจ าปี 2566 

2. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว 
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ 

เม.ย.2563 – วันประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2566 

3. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสร ี
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ 

เม.ย. 2563 – วันประชุมสามญัผูถ้ือ
หุ้นประจ าปี 2566 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงาน (หรือบริษัท) ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงาน (หรือบริษัท) ตรวจสอบภายใน  

3) มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายงานทางการเงินท่ีไม่เหมาะสมหรือประเด็นอ่ืน ๆ ด้วย 

4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

5) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

- ความเห็นเกีย่วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 

- รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.3.2 ข้อมลูคณะกรรมกำรบริหำร 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. นายปรีชา นันท์นฤมิต 
ประธาน
กรรมการบริหาร 

เม.ย. 2564 – วันประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2567 

2. นายจักรกรสิน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการบริหาร 
เม.ย. 2564 – วันประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2567 

3. นายศุภชัย พฤกษ์เมธากุล กรรมการบริหาร 21 มี.ค. 2562 – 21 มี.ค.2565 

4. นายปัญญา อยู่โต กรรมการบริหาร 21 มี.ค. 2562 – 21 มี.ค.2565 



บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56–1 One Report 

 
107 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 

1) ก าหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

2) ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และงบประมาณ
ประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้ค าปรึกษา
แนะน า การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง 

3) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดท าธุรกรรมการทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม 
จ าน า ค ้าประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ท่ีดินเพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายใต้
อ านาจวงเงนิท่ีได้ก าหนดไว้ 

4) ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง 
และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทท่ีเป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ รองกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของ
บริษัทเป็นผู้มีอ านาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน 

5) ก ากับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทและอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลาย

คนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก 

เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอ านาจนั้น ๆ ได้ 

6) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อน าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

7) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบ

อ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท หรือ บริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยาม

ไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดยกเว้นเป็นการอนุมัติรายงานที่มีเงื่อนไข

ปกติธุรกิจที่มีการก าหนดขอบเขตชัดเจน 

7.3.3 ข้อมลูคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน /กรรมการอสิระ 

พ.ค 2564 - วันประชุมสามญัผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2565 

2. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ 

เม.ย. 2563 - วันประชุมสามญัผู้ถอื
หุ้นประจ าปี 2565 
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รำยชื่อ ต ำแหน่ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

3. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสร ี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ 

เม.ย. 2563 - วันประชุมสามญัผู้ถอื
หุ้นประจ าปี 2566 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

1) กำรสรรหำ 

- ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของ
จ านวน โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

- พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทท่ีครบวาระ และ/หรือ มีต าแหน่งว่างลง 
และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม 

- พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ โดย
ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และน าปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส าคัญและ
เกี่ยวข้อง เช่นสภาพและแนวโน้ม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย 

- จัดท าและทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผน
ต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 

- ปฏิบัติการอื่นใดทีเ่กี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

2) กำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

- จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

- ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการ
ก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และ
เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกับการด าเนินงานโดยรวมของบริษัท เพื่อให้สามารจูง
ใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ 

- รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค าชี้แจง ตอบค าถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น 

- รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

- ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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- โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

7.3.4 ข้อมลูคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. นายชาย วัฒนสุวรรณ 
ประธานกรรมการอนุกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

27 กรกฎาคม 2562 – 27 กรกฎาคม 2565 

2. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล 
อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญการบรหิาร
ความเสีย่ง/ กรรมการอสิระ 

เม.ย 2563 - วันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น
ประจ าปี 2565 

3. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี  
อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญการบรหิาร
ความเสีย่ง/ กรรมการอสิระ 

มี.ค 2564 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2566 

4. นายศุภชัย พฤกษ์เมธากุล อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 14 สิงหาคม 2562 -14 สิงหาคม 2565 

5. นางสาวมัทธณา จุลนลิ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 27 กรกฎาคม 2562 – 27 กรกฎาคม 2565 

6. นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 27 กรกฎาคม 2562 – 27 กรกฎาคม 2565 

7. นางสาวสุนันทา มีระเบียบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 27 กรกฎาคม 2562 – 27 กรกฎาคม 2565 

8. นางสาวบังอร ปิยะทัต อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 27 กรกฎาคม 2562 – 27 กรกฎาคม 2565 

9. นางสาวหฤทัย ภู่เยี่ยม อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 27 กรกฎาคม 2562 – 27 กรกฎาคม 2565 

10. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 27 กรกฎาคม 2562 – 27 กรกฎาคม 2565 

11. นายธวัช แสงเถกิง1 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 27 กรกฎาคม 2562 – 27 กรกฎาคม 2565 

12. นายปัญญา อยู่โต1 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 14 สิงหาคม 2562 -14 สิงหาคม 2565 

หมายเหต:ุ 1 นายธวัช แสงเถกิง และนายปัญญา อยู่โต ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ 

2. พิจารณาและให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง มาตรการจัดการความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการ
ป้องกันความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

3. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรประสบความส าเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้
มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

4. ให้ค าแนะน าและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและคณะท างานบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรงุและพัฒนาระบบการบรหิารความเสีย่งภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
และสม ่าเสมอ 
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5. ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทานและทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจ าอย่างน้อยทุกปี 
เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการด าเนินธุรกิจในภาพรวม
และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

6. รายงานความเสี่ยงท่ีส าคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าและผลของ
การบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นประจ า 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหำร 

7.4.1 รำยช่ือและต ำแหน่งผู้บริหำร  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผู้บริหาร ตามรายละเอียดต่อไปนี:้- 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) 

1. นายปรีชา นันท์นฤมิต ต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

2. นายศุภชัย  พฤกษ์เมธากุล ต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดเครื่องมือแพทย์ 

3. นายอภิรักษ ์กาญจนคงคา  ต าแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุน 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน 

นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา (วันท่ีเริ่มต้น 21 พฤศจิกายน 2561) 

ผู้ควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี 

นางสาวสุนันทา มีระเบียบ (วันท่ีเริ่มต้น 1 เมษายน 2557) 

บริษัท สเปซเมด จ ำกัด 

นายจักรกริสน์  โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ  

หมายเหตุ : บริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมดในหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิว ซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) และ     

บริษัท สยามสเนล จ ากัด เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตามล าดับ 
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7.4.2 นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน กรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้างระบบการ

จ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรม
เดียวกันและสูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยค านึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมส าหรับการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารจะสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละ
ท่าน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสม
และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเปน็ประจ าทุกปี 

7.4.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร  

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำร  
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรปี 2564 ที่ได้รับจำกบริษัทย่อย บจก.สเปซเมด 

• นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ จ านวน 6,411,300 บาท 

ค่ำตอบแทนอ่ืนของกรรมกำรบริหำร  

• ไม่มีค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริหาร  

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร  

• ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน  

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนให้แก่ผู้บริหารจ านวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น  
23,019,247 บาท 

ค่ำตอบแทนอ่ืนของผู้บริหำร  

• เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ     

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี  
2564 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับผู้บริหาร 3 ราย รวมทั้งสิ้น 208,287.00 บาท 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารจ านวน 4 คน เท่ากับ 23,227,534.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 7.12 ของค่าตอบแทนบุคลากร
ทั้งหมดของบริษัท 

ล ำดับ รำยชื่อ ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน (บำท) 

1 นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานกรรมการบริหาร 90,000 
2 นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการบริหาร 60,000 
3 นายศุภชัย พฤกษ์เมธากุล กรรมการบริหาร 60,000 
4 นายปัญญา อยู่โต กรรมการบริหาร 60,000 
 รวม 270,000 
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงำน 

จ ำนวนบุคลำกรและค่ำตอบแทนบุคคลำกร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีจ านวนพนักงานท้ังสิ้นจ านวน 417 คน ซึ่งรวมผู้บริหาร 4 คน แล้ว  

ค่ำตอบแทนพนักงำนของบริษัท บริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหำร)   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  บริษัทและบริษัทย่อยมกีองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน (Provident Fund “PVD”) ดังนี ้

บริษัท PVD จ ำนวนพนกังำนที่เข้ำ
ร่วม PVD (คน) 

สัดส่วนพนกังำนเข้ำร่วม PVD/
พนักงำนทั้งหมด (%) 

บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม  มี  325 77.93 

บจ.สเปซเมด ไม่มี  - - 

7.6 ข้อมลูส ำคัญอื่น ๆ 

7.6.1 รำยชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี เลขำนุกำร
บริษัท หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในหรือผู้ตรวจสอบภำยในที่ว่ำจ้ำงจำกภำยนอก หัวหน้ำงำน
ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท (compliance) 

ผู้ได้รับมอบหมำยใหรั้บผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี 

นำงสำวสุนันทำ มีระเบียบ ข้อมูลและประวัติของนางสาวสุนันทา มีระเบียบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในหรือผู้ตรวจสอบภำยในที่ว่ำจ้ำงจำกภำยนอก ข้อมูลและประวัติของผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจาก
ภายนอก ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

หัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท (compliance)   -ไม่มี- 

เลขำนุกำรบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้นางสาวมัทธณา จุลนิล ท าหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู ้ถือหุ ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้ค าแนะน าแก่
คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนด ข้อมูลและประวัติของนางสาวมัทธณา จุลนิล ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

ค่ำตอบแทนพนักงำน ปี 2564 ปี 2563 

จ านวนพนักงาน (หน่วย:คน) 413 455 
เงินเดือนค่าตอบแทนอื่น ๆ (หน่วย:บาท) 302,791,849.00 293,925,586 
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7.6.2 หัวหน้ำงำนนักลงทุนสัมพันธ์  

บริษัทเห็นคุณค่าของความถูกต้องและโปร่งใสของข้อมูลบริษัทจึงก าหนดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนของบรษิัท
ในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายการให้ข้อมูล เช่น งบการเงินของบริษัทและข้อมูลทั่วไปกับผู้
ถือหุ้น นักลงทุนและสาธารณะชน อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลของบริษัทถูกเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ เช่น รายงานประจ าปี งบการเงินของบริษัท มติที่ประชุมและรายงานของคณะกรรมการบริษัท 
เว็บไซต์ของบริษัท  

บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ ให้ด ารงต าแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารประสานงานกับนักลงทุน 
นักวิเคราะห์ ผู ้ถือหุ้น ผู ้เกี ่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที ่เกี่ยวข้อง โดยนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู ้ถือหุ้น 
ผู้เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยตรง ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้  

โทรศัพท์ 02-1148151 ต่อ 111  

อีเมล์ IR@eforl-aim.com 

7.6.3 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายสมคิด เตียตระกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785  

2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549  

3. นายนรินทร์ จูระมงคล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8593  

4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9919 และ 

5. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10853  

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 และรอบระหว่าง
กาล 3 ไตรมาส  

โดยบริษัท บริษัทย่อยได้ช าระค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีเป็นเงินจ านวน 4,180,000 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

ล ำดับที ่        ชื่อบริษัท ค่ำสอบบัญชี (บำท) 

1 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 2,930,000 

2 บริษัท สเปซเมด จ ากัด    770,000 

3 บริษัท สยามสเนล จ ากัด     40,000 

4 บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  440,000 

    ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

หมำยเหตุ : บริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ดับบลิว ซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท สยามสเนล จ ากัด 

ในไตรมาสที่ 2/2564 จึงไม่ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในช่วง 2 ไตรมาสหลังของปี 2564 
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8. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส ำคัญดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

8.1 สรุปผลกำรปฏิบัตหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและ
ภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ 

 บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อติดตาม
และดูแลการด าเนินงานของบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง  ๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนด โดยทั้งสองต าแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
ความเหมาะสมที่สุด 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้น า ซึ่งเปน็ท่ี
ยอมรับ โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตาม
และก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด 

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

8.1.1 กำรสรรหำ พัฒนำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 

 คณะกรรมการมีการก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกเดือน และจะมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น 
โดยมีการก าหนดวาระที่ชัดเจน น าส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรอง
แล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามในปี 2564 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 17 ครั้ง 
ในการประชุม บริษัทมีนโยบายก าหนดองค์ประชุมขั้นต ่าโดยก าหนดให้องค์ประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ 

 ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการที่มี
ส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่
ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  
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 ในปี 2564 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 17 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง ประชุม
คณะกรรมการบริหาร 7 ครั้ง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 7 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6 
ครั้ง รวมทั้งสิ้น 44 ครั้ง ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ปี 2564 บริษัทด าเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม
ล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเข้า
ร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัท
พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บ
ข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง 

 กำรประเมินผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั ้ง เพื ่อช่วยให้
คณะกรรมการไดม้ีการพิจารณาททบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ  ในระหว่างปีท่ีผ่านมาและเพิ่มประสทิธิผลการท างาน
ของคณะกรรมการตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 กระบวนกำรในกำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรทั้งคณะและรำยบุคคล 

 เลขานุการบริษัท จะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าส่งแบบประเมิน
ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในปี 2564 มีการประเมินผลงานใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 17/2564 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2564 เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนน
เต็มในแต่ละข้อ  

 หากคะแนนถึง 4 = มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม คะแนน 3 = มีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี คะแนน 2 = 
เห็นมีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร คะแนน 1 = มีการด าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย คะแนน 0 = ไม่มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้น 

 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร จัดท ำเป็นลักษณะ ดังนี้ 

 (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  17/2564 เมื่อ
วันท่ี 27 ธันวาคม 2564 โดยประเมินด้านตา่ง ๆ คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิองกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ     3) 
บทบาท/หน้าท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการ 4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร และ 5) การพัฒนาตนเอง 
 (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินด้านต่าง ๆ คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ
บริหาร 
 (3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประเมินความเป็นผู้น า การก าหนดกลยุทธ์ การ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับ
ภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดต าแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะ
ส่วนตัว ซึ่งการประเมินนั้นผลการประเมินจะเป็นส่วนหน่ึงของการก าหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในแต่ละปีด้วย 

  

  



บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56–1 One Report 
 

 
116 

ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย 

ประจ ำปี 2564 

 ผลกำรประเมินตนเองของกรรมกำรทั้งคณะประจ ำปี 2564 

- คะแนนเฉลีย่ 3.73 (จากคะแนนเต็ม 4) 

- คะแนนตามหัวข้อประเมิน 
1) โครงสร้างและคณุสมบัติของกรรมการ ค่าเฉลีย่ 3.71 

2) การประชุมคณะกรรมการ เฉลี่ย 3.69 

3) บทบาท/หน้าท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการ ค่าเฉลี่ย 3.71  
4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ค่าเฉลี่ย 3.79 

 ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย แบบรำยคณะ ประจ ำปี 2564 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

- คะแนนเฉลีย่ 3.61 (จากคะแนนเต็ม 4)  

- คะแนนตามหัวข้อประเมิน  
1) โครงสร้างและคณุสมบัติของกรรมการ ค่าเฉลีย่ 3.71  
2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ค่าเฉลี่ย 3.56 
3) บทบาท/หน้าท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ ค่าเฉลี่ย 3.57 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

- คะแนนเฉลีย่ 3.40 (จากคะแนนเต็ม 4)  

- คะแนนตามหัวข้อประเมิน 
1) โครงสร้างและคณุสมบัติของกรรมการ ค่าเฉลีย่ 3.52 
2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ค่าเฉลี่ย 3.22 
3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนค่าเฉลี่ย 

3.44 
คณะกรรมกำรบริหำร 

- คะแนนเฉลีย่ 3.87 (จากคะแนนเต็ม 4)  

- คะแนนตามหัวข้อประเมิน 
1) โครงสร้างและคณุสมบัติของกรรมการ ค่าเฉลีย่ 3.93 
2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ค่าเฉลี่ย 3.88 
3) บทบาท/หน้าท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร ค่าเฉลี่ย 3.79 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

- คะแนนเฉลีย่ 3.58 (จากคะแนนเต็ม 4)  

- คะแนนตามหัวข้อประเมิน 
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1) โครงสร้างและคณุสมบัติของกรรมการ ค่าเฉลีย่ 3.63 
2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ค่าเฉลี่ย 3.47 
3) บทบาท/หน้าท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร ค่าเฉลี่ย 3.63 

ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย รำยบุคคลประจ ำปี 2564 

- คะแนนเฉลีย่ 3.60 (จากคะแนนเต็ม 4)  

- คะแนนตามหัวข้อประเมิน 

1) โครงสร้างและคณุสมบัติของกรรมการ ค่าเฉลีย่ 3.66 

2)  การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ค่าเฉลี่ย 3.53 

3) บทบาท/หน้าท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร ค่าเฉลี่ย 3.61 

กำรสรรหำและแต่งต้ังกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 

(1) กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 
 1. ดร.ธัชพล กาญจนกูล  กรรมการอิสระ 
 2. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล กรรมการอิสระ 
 3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว  กรรมการอิสระ 
 4. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี  กรรมการอิสระ 

 บริษัทก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละร้อยละ 0.50 จ านวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวม
หุ้นท่ีถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการ
บริหารงาน ทั้งในปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนเป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้แก่ 

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจควบคุม 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 

- เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ ให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็น
ต้น 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระและไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
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5. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการใด ๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง
บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ความมีจริยธรรม เป็นต้น 

 ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท  
โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสรร
หาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั ้ง เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูก
ให้ออกก่อนครบวาระ 

(2) กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุด 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ฝ่ายบริหารสรรหาและ
กรรมการที่ครบวาระหรือบุคคลทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง รวมถึงผู้บริหารระดับสูงสุด โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 กำรสรรหำกรรมกำร 

1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาพรวม
ให้กับคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ข้อกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี ้

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 

1.2 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง กรรมการออกจากต าแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่ง
ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็น
กรรมการใหม่ได้ 

2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติเฉพาะคุณสมบัติของกรรมการอิสระ พิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ  ด้านประกอบกัน เช่น 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ความช านาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จ และก าหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหาและ
คัดเลือกเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทและให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้วจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณา เมื่อผ่านการเห็นชอบแล้วจะเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยใช้เสียงข้างมาก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
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2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน
รวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มี
อยู่ท้ังหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

2.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในท่ีประชุมเป็นผู้
ออกเสียงช้ีขาด 

2.4 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกลา่ว
แทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการ
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

2.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ี
ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 
โดยพิจารณาบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน เช่น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบ
ทานความเชื่อถือของงบการเงินบริษัท 

 กำรสรรหำผู้บริหำร 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารโดยค านึงถึงคุณสมบัติบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ
และมีความเช่ียวชาญในการบริหารงานในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง 

8.1.2 กำรเข้ำร่วมประชุมและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรรำยบุคคล 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 17 ครั้ง จ านวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทมี
ดังนี ้

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
กำรประชุมคณะกรรมกำร 

(กำรเข้ำประชุม/สิทธิในกำรประชุม) 

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

(กำรเข้ำประชุม/สิทธิในกำรประชุม) 

1. ดร.ธัชพล กาญจนกูล ประธานกรรมการ 5/5 - 

2. นายปรีชา นันท์นฤมิต กรรมการ 17/17 1/1 

3. นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการ 17/17 1/1 

4. นางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย          กรรมการ 4/7 - 

5. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ 17/17 1/1 

6. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล กรรมการอิสระ 14/17 1/1 
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รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
กำรประชุมคณะกรรมกำร 

(กำรเข้ำประชุม/สิทธิในกำรประชุม) 

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

(กำรเข้ำประชุม/สิทธิในกำรประชุม) 

7. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี กรรมการอิสระ 17/17 1/1 

8. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการอิสระ 4/7 1/1 

9. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานกรรมการ 5/5 - 

หมายเหตุ : 1) ดร.ธัชพล กาญจนกูล ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2564 แทนนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี  ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564  

    2) นางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย ได้รับการแต่งตั ้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน เมื ่อวันที ่ 14 พฤษภาคม 2564 แทน           
นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ ซ่ึงลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564  

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้างระบบ
การจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมส าหรับกรรมการ 

 บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และสูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยค านึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทเปน็ผู้
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้อง
ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี 

(1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ส าหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 
30 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดดังนี้ 

ประเภท 
(บำท/เดือน/คน) 

กรรมกำรบริษัท กรรมกำร 
ตรวจสอบ 

อนุกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

*กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

*กรรมกำรบริหำร 

ประธำนกรรมกำร 50,000 30,000 20,000 20,000 15,000 

กรรมกำร 28,000 25,000 15,000 15,000 10,000 

หมายเหต ุ ส าหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ก าหนดจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมต่อ
ครั้ง    
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รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรป ี2564 (บำท) 

คณะกรรมกำร

บริษัท 

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรร

หำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร

บริหำร 

คณะอนุกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง 

รวม 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 200,000 - - - - 200,000 

นายวิฑูรย์ สิมะโชคด ี กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 371,667 - - - - 371,667 

นายปรีชา นันท์นฤมิต กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 336,000 - - 90,000 - 426,000 

นายจกัรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 336,000 - - 60,000 - 396,000 

นางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย กรรมการ 211,867 - - - - 211,867 

นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 336,000 189,166 60,000 - - 585,166 

 

นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

336,000 

 

360,000 

 

90,000 

 

- 

 

180,000 

 

966,000 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       

 อนุกรรมการบริหารความเส่ียง       

นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 122,833 110,833 40,000 - 66,500 340,166 

 อนุกรรมการบริหารความเส่ียง        

 

นายพิพัฒน ์ยิ่งเสรี 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

 

336,000 

 

300,000 

 

75,000 

 

- 

 

113,000 

 

824,000 

 อนุกรรมการบริหารความเส่ียงและ       

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบทน       

นายชาย วัฒนสุวรรณ ประธานอนกุรรมการบริหารความเส่ียง  - - - 240,000 240,000 

นายศุภชัย พฤกษ์เมธากุล กรรมการบริหารและอนุกรรมการบริหารความเส่ียง - - - 60,000 - 60,000 

นายปัญญา อยู่โต กรรมการบริหารและอนุกรรมการบริหารความเส่ียง - - - 60,000 - 60,000 

รวม 2,586,367 960,000 265,000 270,000 599,500 4,680,868 
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 (2) ค่ำตอบแทนอื่น 

 ไม่มีค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

8.1.3 กำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการบริษัทย่อยรวมถึงก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจโดยใช้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ตามมาตรฐานเดียวกับบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพ 

 การก าหนดนโยบายเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงโดยการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยด าเนินการ โดยฝ่าย
จัดการก าหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอช่ือและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคล
ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทได้ก าห นดให้
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องส าคัญในระดับ
เดียวกับท่ีต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการด าเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนใน
บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 

 นอกจากนี้ บริษัทได้ก าหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่อง
การรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการท ารายการส าคัญอื่นใดของบริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงมีการก ากับ
ดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท างบการเงินรวมได้ทัน
ตามก าหนด 

นโยบำยกำรลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย 

1. ฝ่ายบริหารจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเบื้องต้น คณะกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผู้
กลั่นกรองการลงทุนแล้ว จึงน าเสนอผลการประเมินพร้อมทั้งสรุปภาวการณ์ลงทุน เพื่อน าเสนอยังคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งจะต่อเนื่องถึงการพัฒนาโครงการ การขยายการลงทุน และการอนุมัติงบลงทุน 

2. หากต้องมีการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือยกเลิกบริษัทย่อย เพื่อการบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 

3. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติรายการลงทุนที่มีลักษณะเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

4. บริษัทย่อยต้องรายงานการด าเนินงานของธุรกิจที่ส าคัญ ผลการประกอบการรายไตรมาสทุก ๆ ไตรมาส ต่อบริษัทภายใน
ระยะเวลาที่ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยตกลงร่วมกันและประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดง
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการของแต่ละบริษัทย่อย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย
หรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทในเครือมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

นโยบำยกำรควบคุมภำยในและนโยบำยกำรบริหำรงำนส่วนกลำง 

 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้สายงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อการท า
หน้าท่ีอย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส 
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 ส าหรับการบริหารงานในบริษัทย่อยได้บริหารตามสัดส่วนการลงทุนและคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งผู้บริหารที่
จะไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการในบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้มีทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยทุธ์ ทั้งนี้โดยพิจารณา
จากความรู้ มีความเช่ียวชาญในการบริหารงานในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง 

นโยบำยด้ำนงบประมำณ 

 การท างบประมาณลงทุนและด าเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบรษิัทย่อยที่สอดคลอ้งกับระเบยีบ
งบประมาณของบริษัท การจัดท าและทบทวนงบประมาณต้องด าเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการของบริษัท 

8.1.4 กำรติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 บริษัทให้ความส าคัญในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมท้ังส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผูม้ีสว่น
ได้เสียทุกกลุ่ม 

 ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการก ากับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง 1) การดูแล
พนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ 2) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร 3) การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศ 4) การบริหารระบบคลังสินค้า ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ด าเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้
อย่างครบถ้วนแล้ว 

  (1) กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

 บริษัทได้ก าหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
กรณีที่บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องดังกล่าว และบุคคลดังกล่าวต้องไม่ร่วมพิจารณาการท าธุรกรรม
ดังกล่าว 

 ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้ตรวจสอบกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยมีข้อสรุปดังน้ี 

 การด ารงต าแหน่งของกรรมการในธุรกิจเดียวกัน: นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและ
บริษัท สเปซเมด จ ากัด (“สเปซเมด”) ซึ่งมีลักษณะธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งก่อนการเข้าด ารงต าแหน่ง นายจักรกริสน์ โลหะ
เจริญทรัพย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการด า รงต าแหน่ง
ในสเปซเมดไม่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากเครื่องมือทางการแพทย์ของสเปซเมดเป็นสินค้าคนละแบรนด์ คน
ละประเภท และลูกค้าคนละกลุ่มเป้าหมาย จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ เป็น
กรรมการของบริษัท ซึ่งท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว 

 (2) กำรใช้ข้อมูลภำยในเพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ 

 บริษัทมกีารดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก าหนดไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยสรุปนโยบายส าคัญดังนี้ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่า
เทียมกัน 
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2. การที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อ
ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตัว ถือเป็นการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณของบริษัท 

3. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ซื้อและ/หรือขายหุ้น 45 วันก่อนการ
เปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล ส าหรับสารสนเทศที่มีนัยส าคัญอื่น ๆ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูล และ 24 ชั่วโมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

4. การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ด าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

5. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุน โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมี
หน้าท่ีสนับสนุนข้อมูล 

6. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่ให้ความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่จะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับหน้าท่ีการงานท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท 

 ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 (3) กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม และเพื่อให้การ
ด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้นการคอร์รัปชั่น จะได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดท า 
“นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยบริษัทก าหนด และบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
เพื่อมุ่งมั่นที่จะผลักดันและรักษาวัฒนธรรมองค์กร อันเป็นค่านิยมหลัก โดยยึดมั่นในการเคารพตนเอง (Self-respect) ความ
รับผิดชอบและรับผิดรับชอบ (Accountability) และ ความซื่อสัตย์ ความครบถ้วน บูรณภาพ ความซื่อตรง ความมั่นคง ความ
สมบูรณ์ และการรวมเป็นหนึ่ง (Integrity) ขององค์กรไว ้

1. การบริจาคเพื่อการกุศลและเพื่อการสาธารณประโยชน์ 
บริษัทมีนโยบายบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์แก่โรงพยาบาล หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานอ่ืนหรือองค์กร โดย

อ านาจอนุมัติการบริจาคเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในตารางอ านาจด าเนินการ 
2. การรับบริจาค 

 บริษัทไม่มีนโยบายในการรับบริจาคที่ไม่เหมาะสม 
3. การให้เงินสนับสนุน 

 การให้เงินสนับสนุน หมายถึง เงินท่ีจ่ายให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้ร่วมทุน หรือบุคคลอื่น อย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่
ธุรกิจ ช่ือเสียงของบริษัท หรือช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมแก่โอกาส มีความโปร่งใส  

4. การรับเงินสนับสนุน 
 บริษัทไม่มีนโยบายในการรับเงินสนับสนุนท่ีได้มาโดยมิชอบ  
5. กระบวนการและการควบคุมในการพิจารณา การขออนุมัติการบริจาคและการให้เงินสนับสนุน 

• การบริจาคและการให้เงินสนับสนนุ ควรสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 

• มีการก าหนดวัตุประสงค์ที่ชัดเจนในการบริจาคและใหเ้งินสนับสนุนเหล่านั้น 

• มีการก าหนดระยะเวลา 
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• มีรายชื่อบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่เฉพาะเจาะจงในการรับบริจาค หรือรับการสนับสนุนเพื่อน าไปใช้ใน
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ  

• มีหลักฐานการรับสิ่งของหรือใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้องหรือหลักฐานการรับเงินอื่น เช่น หนังสือขอบคุณ เป็นต้น 

• อ านาจการอนุมัตเิป็นไปตามระเบยีบของบริษัท โดยใช้ “ตารางอ านาจด าเนินการ” เพื่อประกอบการพิจารณา 

6. การให้ของขวัญ หรือให้การรับรอง 
  บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้ของขวัญในรูปแบบใด ๆ กับผู้ที่ท าธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่การให้ของขวัญและให้การรับรอง
ตามประเพณีนยิมที่อยู่ในเกณฑ์สมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดกีับผู้ท าธุรกิจ โดยไม่หวังที่จะได้รบัการบริการหรือสิ่งตอบแทน
โดยเฉพาะเจาะจง ที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

การให้ของขวัญและให้การรับรอง ควรเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

1) ต้องเป็นไปตามประเพณีนยิม ซึ่งมธีรรมเนยีมปฏบิัติอยู่โดยจะต้องกระท าด้วยความโปร่งใส 

2) ต้องเป็นไปโดยประมาณตามสมควร และเหมาะสมกับโอกาส 

3) ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของบริษัท 

7. การรับของขวัญ หรือการรับการรับรอง 

1) การรับของขวัญที่มีมลูค่าเกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) ต้องปฏิเสธการรับ หากไม่สามารถปฏิเสธการรับได้ ผูร้ับ
ของขวัญจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาสูงสดุตามสายงาน โดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืน
ใด เพ่ือส่งมอบให้เป็นทรัพยส์ินของบริษัท หากของขวัญที่ได้รับนั้นเป็นเงินสด ให้ปฏเิสธทุกกรณ ี

2) การรับสิ่งของ อันเนื่องจากการส่งเสรมิการขาย จะต้องไม่ใช่การรับเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงในการท าธุรกิจร่วมกัน
และไม่เป็นการรับเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด โดยสามารถรับได้ในกรณีที่เป็นการให้และรับระหว่างบริษัทต่อ
บริษัท โดยไม่ขัดต่อนโยบายในการต่อต้านการคอรร์ัปชั่น และมเีอกสารการรับท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

3) การรับการรับรอง ควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี ้

• ต้องเป็นไปตามประเพณีนยิม ซึ่งมธีรรมเนยีมปฏบิัติอยู่โดยจะต้องกระท าด้วยความโปร่งใส 

• ต้องเป็นไปโดยประมาณตามสมควร และเหมาะสมกับโอกาส 

• ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของบริษัท 

8. การรับส่วนลดจากคู่ค้า 

 การรับส่วนลดจากคู่ค้าทั้งในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีมูลค่า ควรเป็นไปตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจทั่วไปและ
โปร่งใส  

9. การลงทุนและการค้า 

 บริษัทมีนโยบายการลงทุนที่ยึดมั่นในกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม  

10. การจัดซื้อ จัดจ้าง 

 บริษัทจัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและโปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องน าเสนอให้ผู้มีอ านาจ
อนุมัติตามตารางอ านาจด าเนินการของบริษัท และจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่บริษัทก าหนดไว้ 
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11. งานบัญชีการเงิน 

การรับ-จ่ายเงิน 

บริษัทมีข้อปฏิบัติในการรับหรือจ่ายเงิน ดังนี้ 

1) การรับเงินจากลูกค้า นิติบุคคลหรอืบุคคลอื่นใด 

1.1) ก่อนการรับเงิน ฝ่ายการเงินต้องทราบทุกครั้งว่าเป็นการรับเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใด และมีเหตุอันควรให้รับ
เงินจ านวนดังกล่าว 

1.2) ไม่เรียกหรือรับ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด จากผู้จ่ายเงินเพื่อที่จะชะลอการรับเงินของ
บริษัท หรือท าให้บริษัทเกิดความเสียหายจากการไมไ่ด้รับเงินหรือไดร้ับล่าช้าหรือไดร้ับไม่เตม็จ านวน 

2) การจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด 

2.1) ก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด และต้องผ่านการ
บันทึกบัญชีจากฝ่ายบญัชีและเป็นรายการที่ถูกต้องตามหลักการบญัชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 หากพบรายการที่ไม่ถูกต้องหรือไมเ่หมาะสม ให้รายงานให้ผู้บังคับบญัชาทราบและหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการบญัชีและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

2.2) ในการจ่ายเงินทุกครั้ง การอนุมตัิสัง่จ่ายให้เป็นไปตามตารางอ านาจด าเนินการ  

2.3) ให้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินในลักษณะทีเ่ท่าเทียมกัน โดยช าระเงินตามเง่ือนไขทางธุรกิจที่เหมาะสม ไม่
เลือกปฏิบตัิกับเจ้าหนีห้รือผูร้ับเงินรายใดด้วยความอคตหิรือล าเอียง 

2.4) ไม่เรียกหรือรับ ไมเ่สนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินในอัน
ที่จะท าให้บริษัทไดร้ับความเสยีหาย   

12. การป้องกันการฟอกเงิน 

บริษัทจะด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

13. การปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล 

กระบวนการบริหารงานบคุคลของบริษัท ได้ครอบคลุมถึงนโยบายตอ่ต้านการคอรร์ัปชั่น เริ่มตั้งแต่ การสรรหาว่าจา้ง 
การจ้างงาน การจ่ายคา่ตอบแทน และการจ่ายสวัสดิการ  

14. การสื่อสาร การอบรม และการเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทจะสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปช่ัน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ช่องทางที่เหมาะสม  

15. การบันทึกและการเก็บรักษาข้อมูล 

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามมาตรฐาน หลักการ รวมทั้งกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับรายงานข้อมูลบญัชแีละการเงิน 
รวมทั้งข้อมูลทางธุรกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

16. กระบวนการตรวจสอบ/การควบคุมภายใน 
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บริษัทได้จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุก ๆ ไตรมาสจากบริษัทท่ีให้บริการตรวจสอบภายในที่มี
รายชื่ออยู่ในทะเบียนบริษัทของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้ความเป็นอิสระและไม่จ ากดัขอบเขตแกผู่้ตรวจสอบในการปฏิบตัิงาน ซึ่ง
บริษัทท่ีให้บริการตรวจสอบภายในนี้ ได้ตรวจสอบตามตารางอ านาจด าเนินการ ค าสั่งต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมเรื่อง การต่อต้าน
คอร์รัปช่ันแล้ว นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบบญัชีโดยส านักงานตรวจสอบบัญชีรับอนญุาตทุกไตรมาสและทุกปี ตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร 

บริษัทก าหนดขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี ้

1) บริษัทท่ีให้บริการตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นที่พบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วน บริษทัท่ีให้บริการตรวจสอบภายในจะแจ้งตรงไปยังประธานกรรมการตรวจสอบทันที 

3) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูท้ าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

17. การติดตามและทบทวน 

บริษัทก าหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ันอย่างสม ่าเสมอ โดยผ่านกระบวนการ
การตรวจสอบภายใน และหากพบประเด็น หรือพบความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้น จะน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร เพื่อ
ทบทวนปรับปรุงคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันให้มคีวามเหมาะสมต่อไป 

 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.eforl-aim.com ภายใต้หัวข้อเอกสารการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 (4) กำรแจ้งเบำะแส (Whistleblowing) 

 บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียน
การกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร เพื่อใหก้าร
ด าเนินธุรกิจมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงก าหนดเป็นมาตรฐานในการแจ้งเบาะแส รวมทั้งจัดใหม้ี
กลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และผู้ถูกร้องเรียนและให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้
เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่าน้ัน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส 

 บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ที่ “กล่องรับแจ้งข้อ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระท าผิด” ณ บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม ส านักงาน เลขที่ 432  ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมีฝ่าย เลขานุการ
บริษัทท าหน้าท่ีกลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว 

 ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับเบาะแสและข้อร้องเรียน กรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกากับดูแล
กิจการของบริษัท 

  

http://www.eforl-aim.com/
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8.2 รำยงำนผลกำรปฏบิัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน โดยนายรุจพงศ์ ประภาสะ

โนบล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
จ ำนวนคร้ังท่ีเข้ำประชุม/
จ ำนวนกำรประชมุทั้งหมด 

1. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 6/7 

2. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสร ี กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 7/7 

3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 4/4 

 หมายเหตุ :นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2564 แทนนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง  

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ส านักงานตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ซึ่งมีการรายงานผล
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า ผลการปฏิบัติหน้าที่ท่ีส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจ าปี 2564 ของบริษัท ซึ ่งได้จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) โดยได้สอบทานประเด็นที ่เป็น
สาระส าคัญต่าง ๆ การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่ส าคัญ รวมทั้งข้อสังเ กตจากการ
ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยได้รับค าช้ีแจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ท า
ให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการจัดท างบการเงินของบริษัทเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน
และผู้ใช้งบการเงิน   

 2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบ
การควบคุมภายในตามที่ส านักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทเป็นรายไตรมาส การรายงาน
ครอบคลุมด้านบัญชี การเงิน การทุจริต การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การติดตามผลและการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับโดยสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ ส านักงานตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอิสระ มุ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งได้มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ผู้ตรวจสอบและงานตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพในระดับสากล ส านักงานตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบติดตามประเด็น
ส าคัญใหม่ๆ อย่างเท่าทันและสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 3. การก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท ารายการเกี่ยวโยงกันซึ่งช่วยให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ได้มี
การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย  หรือกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันโดยมีความมั่นใจได้ว่ารายการเหล่านั้นเป็นรายการที่ด าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 



บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56–1 One Report 

 
129 

 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตาม
แนวทางตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน
และสังคม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ า 

 4. การก ากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานและแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงระดับองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีนโยบายลดความเสี่ยงโดยการท าสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า และบันทึกบัญชีการน าเข้าสินค้าระหว่างทางจากต่างประเทศให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชี   
2) ความเสี่ยงจากการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ (Cash Collection) เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจตัวแทนจ าหน่าย
เครื่องมือมือแพทย์ ลูกค้าหรือลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ซึ่งบางโรงพยาบาลมีปัญหาในเรื่อง
การจัดเก็บเงินลูกค้า บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงด้วยการก าหนดระเบียบการจัดเก็บลูกหนี้โดยติดตามความ
คืบหน้าการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์และเฝ้าระวังมิให้ส่งผลกระทบต่อเงินหมุนเวียนของ
บริษัท 
3) ความเสี่ยงจากการบริหารคลังสินค้า  
4) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) ความเสี่ยงระบบการบริหารบุคลากร 

นอกจากนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทเกี่ยวกับบระบบงานที่เป็น
กระบวนการสร้างรายได้ของบริษัท โดยตรวจสอบ 5 กระบวนการ ดังน้ี  

1) การวางแผนการขาย การเสนอขาย จนถึงการท า Purchase request หรือการเบิกสินค้าเพื่อส่งมอบ 
2) การสั่งซื้อสินค้า การผ่านพิธีศุลกากร การตรวจรับสินค้าเข้าคลัง การบันทึกรายการสินค้าเข้า/ออกจากคลัง 
3) การจัดส่งสินค้าและการตรวจรับสินค้าของลูกค้า 
4) การออกใบแจ้งหนี้ การจัดเก็บเงินและการติดตามหนี้ (งานลูกหนี้) 
5) การด าเนินการทางกฎหมาย กรณีลูกหนี้ผิดนัดผิดสัญญา 

เพื ่อวิเคราะห์และก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและระบุความเสี ่ยงใหม่ๆ ให้
ครอบคลุมทุกความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัทและอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือทางการแพทย์และการให้บริการ
ทางการแพทย์ และผลักดันให้บริษัทใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อประกอบการตัดสินใจต่อความเสี่ยง
ต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคัดเลอืก
ผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัท ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบ
บัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้น าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 

 1. นายสมคิด เตียตระกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือ  
 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549 หรือ 
 3. นายนรินทร์ จูระมงคล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8593 หรือ 
 4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9919 หรือ 
 5. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10853 



บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56–1 One Report 

 
130 

 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2564 ด้วยค่า

สอบบัญชีจ านวนเงิน 2,930,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ าปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อยรวม

จ านวนเงิน 4,970,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยช าระค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น จ านวน 4,180,000 บาท  เนื่องจากในช่วง

ไตรมาสที่ 2/2564 บริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจความงามทั้งจ านวนจึงไม่ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในช่วง 2 

ไตรมาสหลังของปี 2564  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ด้วยความเป็นอิสระ มีความระมัดระวัง
และมีความรอบคอบ มีการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสยีอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ยึดถือนโยบายการก ากับดูแลที่ดีเป็น
ส าคัญ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอและ
สามารถตอบสนองอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และได้จัดท างบการเงินส าหรับปสีิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
อย่างถูกต้อง เช่ือถือได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

8.3 รำยงำนผลกำรปฏบิัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 

 คณะกรรมการบรหิารมจี านวนทั้งหมด 4 คน โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หลักของบริษัท 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
จ ำนวนคร้ังท่ีเข้ำประชุม/
จ ำนวนกำรประชมุทั้งหมด 

1. นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานกรรมการบริหาร 7/7 
2. นายจักรกรสิน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการบริหาร 7/7 
3. นายศุภชัย พฤกษ์เมธากุล กรรมการบริหาร 7/7 

4. นายปัญญา อยู่โต กรรมการบริหาร 7/7 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารได้ก าหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี และ
อ านาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั้งควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้ค าปรึกษาแนะน าการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง  การจัดท า
ธุรกรรมการทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จ าน า ค ้าประกันและการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบยีน
กรรมสิทธ์ิที่ดินเพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายใต้อ านาจวงเงินท่ีได้ก าหนดไว้ 
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8.4 รำยงำนผลกำรปฏบิัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจ านวนท้ังหมด 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
จ ำนวนคร้ังท่ีเข้ำประชุม/
จ ำนวนกำรประชมุทั้งหมด 

1. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 

3/3 

2. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 

6/6 

3. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสร ี
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 

5/6 

 หมายเหตุ: นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อ
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564  แทนนายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีต าแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม รวมทั้ง พิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งด้าน
การศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และน าปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง เช่น  สภาพและ
แนวโน้ม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย  

 ส าหรับการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการ
ก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอขออนุมัติ ต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

8.5 รำยงำนผลกำรปฏบิัติหน้ำที่ของคณะอนกุรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 คณะกรรมการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ านวนทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 2 คน 
กรรมการบริษัทย่อย 1 คน ผู้บริหาร 1 คน และพนักงาน 8 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของแผนกต่าง ๆ ที่ส าคัญของบริษัท และผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
จ ำนวนคร้ังท่ีเข้ำประชุม/
จ ำนวนกำรประชมุทั้งหมด 

1. นายชาย วัฒนสุวรรณ ประธานกรรมการอนุกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

6/7 

2. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  7/7 

3. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  5/5 

4. นางสาวมัทธณา จุลนลิ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/7 
5. นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/7 
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รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
จ ำนวนคร้ังท่ีเข้ำประชุม/
จ ำนวนกำรประชมุทั้งหมด 

6. นางสาวสุนันทา มีระเบียบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/7 

7. นางสาวบังอร ปิยะทัต อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/7 
8. นางสาวหฤทัย ภู่เยี่ยม อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/7 

9. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 7/7 
10. นายธวัช แสงเถกิง อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/7 
11. นายศุภชัย พฤกษ์เมธากุล อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 7/7 

12. นายปัญญา อยู่โต อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/7 

 หมายเหต:ุ 1. นายชาย วัฒนสุวรรณ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัทย่อย เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 
  2. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
              3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ ลาออกจากต าแหน่งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาและให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง มาตรการจัดการความเสี่ยง
และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการป้องกันความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้งดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรประสบความส าเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 ส าหรับปี 2564 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงติดตามการด าเนินงานเพื่อป้องกันและบริหารความเสี่ยง ของบริษัท
อย่างต่อเนื่อง ส าหรับระบบงาน 3 ระบบงาน ประกอบด้วย 1) ระบบบริหารสินค้าคงคลัง 2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ3) 
ระบบการบริหารบุคลากร ระบบงานจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ โดยให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายจัดการและคณะท างานบริหารความเสี่ยง และ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตามการจัดท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)  ซึ่งเป็นส่วน
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

นอกจากนี้ ในปี 2564 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการมอบหมายและก าหนดขอบเขตงานการตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริษัท เกี ่ยวกับบระบบงานที่เป็นกระบวนการสร้างรายได้ของบริษัท  โดยเสนอความเห็นให้ผู ้ตรวจสอบภายในตรวจสอบ
กระบวนการท างานของระบบงานของฝ่ายเครื่องมือแพทย์ด้านการจ าหน่ายเครื่องช่วยหายใจ และระบบงานของฝ่ายเฮลแคร์ ด้าน
การจ าหน่ายน ้ายาตรวจเลือด โดยตรวจสอบ 5 กระบวนการ ดังนี ้ 

1) การวางแผนการขาย การเสนอขาย จนถึงการท า Purchase request หรือการเบิกสินค้าเพื่อส่งมอบ 

2) การสั่งซื้อสินค้า การผ่านพิธีศุลกากร การตรวจรับสินค้าเข้าคลัง การบันทึกรายการสินค้าเข้า/ออกจากคลัง 

3) การจัดส่งสินค้าและการตรวจรับสินค้าของลูกค้า 

4) การออกใบแจ้งหนี้ การจัดเก็บเงินและการติดตามหนี้ (งานลูกหนี้) 

5) การด าเนินการทางกฎหมาย กรณีลูกหนี้ผิดนัดผิดสัญญา 
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ทั้งนี้ เพื่อการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงในระบบงานดังกล่าว ซึ่งมีการติดตามเสนอแนะแนวทางการแก้ไขการบริหาร
จัดการระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ  และให้มีการสอบทานและทบทวน
นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจ าอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท ยังคงสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการด าเนินธุรกิจในภาพรวมและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  และ
รายงานความเสี่ยงที่ส าคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าและผลของ
การบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นประจ า 
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9. กำรควบคุมภำยในและรำยกำรระหว่ำงกัน 

9.1 กำรควบคุมภำยใน 

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
จ ัดการความเส ี ่ยงท ี ่ เหมาะสมก ับการด  า เน ินธ ุรกิจ 
คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานการตรวจสอบประเมินความ
เพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในปี 
2564 เพื ่อให้มั ่นใจว่าบริษัทสามารถด าเนินงานอย่างมี
ประส ิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลรวมทั ้งการปฏิบ ัต ิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับที ่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทและกลุ่ม
บริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส มีคุณธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ สามารถลดหรือป้องกันความเสี ่ยงต่าง ๆ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีการก าหนดแนวทางระบบควบคุม
ภายในที ่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตาม
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) 

ในการประช ุมคณะกรรมการบร ิษั ท คร ั ้ งที่  
2/2565 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ ์2565 ซึ่งมีกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการสอบถาม
ข้อมูลจากฝ่ายบริหารและตรวจสอบเอกสารหลักฐานจาก
ฝ่ายจัดการของระบบงานคลังสินค้า ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบการบริหารบุคลากร โดยพิจารณาจาก
ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าภาพรวมระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 
โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการ
ตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการท าธุรกรรมกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
เพียงพอแล้ว มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและคู่มือ

การปฏิบัติงานของบริษัท แม้ยังคงพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
เช่น การก าหนดรายละเอียดของขั้นตอนและเนื้อหาการ
ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขาดความชัดเจน ขั้นตอนการปฏิบัติ (Work Procedure) 
ไม่ตรงกับการปฏิบัติงานจริง บริษัทยังไม่มีการจัดท า Work 
Flow ของบางระบบงาน ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้วในเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 

ผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทส าหรับปี 
2564 คือ บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากัด ซึ ่งเป็นบริษัทผู้
ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก เพื่อท าหน้าที่ในการ
ส ารวจและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท พร้อม
ทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการพิจารณาแต่งตั้งจัดจ้าง
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยบริษัท เจพี ทิพ ออดิท 
จ ากัด ได้มอบหมายให้นายทนงศักดิ ์ ประดิษฐาน เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ
ของ บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากัด และนายทนงศักดิ์ 
ประดิษฐานแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื ่องจากมีความเป็นอิสระและมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 
แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน  
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บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากัด ได้เข้าตรวจสอบ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2564 พร ้อมทั ้ งท  าการศ ึกษาและประเมิน

ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการ

ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานและระบบการควบคุม

ภายในที่มีอยู่ของบริษัทตามที่เห็นว่าจ าเป็น เพื่อประโยชน์

ในการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุม

และเหมาะสม โดยผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในมี

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ จึงได้เสนอข้อคิดเห็นพร้อมทั้ง

ข้อเสนอแนะเพื ่อให้บริษัทด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้

เหมาะสมและบริษัทได้ปฏิบัต ิตามข้อเสนอแนะของผู้

ตรวจสอบภายใน 

9.2 รำยกำรระหว่ำงกัน 

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 

สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ที่เป็นส่วน

หนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้อง

กัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งหมายถึง บุคคลหรือ

กิจการที ่อยู ่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถ

ควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่าง

เป ็นสาระส าค ัญในการตัดสินใจด้านการเง ินหร ือการ

ด าเนินงานของบริษัท 

ส าหรับขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันนั้น 

บริษัทพิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กัน ซึ่งบางกรณีอาจแตกต่างจากรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคล

หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทมีการก าหนดอ านาจ

ของผ ู ้ม ีส ิทธ ิอนุม ัต ิตามวงเง ินที ่ก  าหนด นอกจากนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบยังท าหน้าที่เป็นผู้สอบทานการท า

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่

เกี ่ยวโยง เพื ่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง

รอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส าคัญ 

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็น

รายการที่ด าเนินการที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับ

บุคคลที ่เกี ่ยวข้องกัน โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์

ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

ส าหร ับงบการเง ินส  าหรับปี ส ิ ้นส ุดว ันที ่  31 

ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่

เกี่ยวโยงกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ใน

หมาย เหต ุ ป ร ะกอบงบกา ร เ ง ิ นท ี ่ ต ร ว จสอบ แ ล ะ

คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที ่สอบทานแล้ว และมี

ความเห็นว่าฝ่ายจัดการได้ท ารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์

ของบริษัทเป็นส าคัญ รายการที่เกี่ยวโยงกันส าหรับปี 2564 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท 

ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562  

(พันบำท) 

ควำมสมเหตุสมผลของกำร
ท ำรำยกำรและนโยบำยกำร

ก ำหนดรำคำ 

งบกำรเงิน
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

1. บริษัท สเปซเมด 
จ ำกัด (“สเปซเมด”) 
ประกอบธุรกิจตัวแทน
จ าหน่ายเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
โดยบริษัทมีสัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 100.00 
- กรรมการบริษัทร่วมกัน 
1. นายจักรกรสิน์ โลหะ
เจริญทรัพย ์
2. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต ์ 

1.รายได้จากการขาย - 1,275 - 1,708 - 1,144 บริษัทมีรายได้จากการขาย
สินค้าให้สเปซเมด โดยขายใน
ราคาต้นทุนบวกก าไรส่วน
เพิ่ม 

2.รายได้ค่าบริการ 
 
 

- 810 - 750 - 
 

493 
 

บริษัทมีรายได้คา่บริการจาก
การรับจ้างสเปซเมดเก็บช าระ
เงินจากลูกหนี้การค้า และ
ให้บริการส่งสินค้า โดยอัตรา
ค่าบริการเป็นไปตามราคาที่
ตกลงกัน 

3.รายได้เงินปันผล - 10,000 - 17,000 - 15,000 บริษัทไดร้ับเงินปันผล
จากสเปซเมดตามที่ประกาศ
จ่าย 

4.ซื้อสินค้า - 9,137 - 3,248 - 18,269 บริษัทซื้อสินค้าจากสเปซเมด 
ในราคาต้นทุนบวกก าไรส่วน
เพิ่ม 

5.ค่าเช่า - - 
  

- - 
 

- 250 บริษัทเช่าอาคารส านักงาน
ของสปซเมด อัตราค่าเช่า
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท 

ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562  

(พันบำท) 

ควำมสมเหตุสมผลของกำร
ท ำรำยกำรและนโยบำยกำร

ก ำหนดรำคำ 

งบกำรเงิน
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

เดือนละ 50,000 บาท โดย
เดือนมิถุนายนปี 2562 
บริษัทได้ยกเลิกสัญญาเช่า
อาคารส านักงานของ      
สเปซเมด 

6.ขายสินทรัพย ์ - - - - - 20 บริษัทขายสินทรัพย์ให้    
สเปซเมด ในราคาตามทีต่ก
ลงกัน 

7.ซื้อสินทรัพย ์ - - 2 44 52 4 สเปซเมดซื้อสินทรัพย์จาก 
K&W ในราคาต้นทุนบวก
ก าไรส่วนเพ่ิม 

8.ดอกเบี้ยจ่าย - 166 - 514 - 237 บริษัทกู้ยืมเงินสเปซเมด คิด
อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 4.50 
ต่อป ี

9.ค่าใช้จ่ายอื่น - 22 - 258 - - บริษัทได้จ้างสเปซเมดในการ
สาธิตสินค้า ในราคาตามที่ตก
ลงกัน 
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท 

ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562  

(พันบำท) 

ควำมสมเหตุสมผลของกำร
ท ำรำยกำรและนโยบำยกำร

ก ำหนดรำคำ 

งบกำรเงิน
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

10.ลูกหนี้การค้า - 17 - 91 - 25 สเปซเมดซื้อสินค้าจากบริษัท
ในราคาต้นทุนบวกก าไรส่วน
เพิ่ม และยังไม่ครบ
ก าหนดการช าระเงิน 

11.ลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ - 40 - 44 - 41 สเปซเมดจ้างบริษัทในการ
จัดส่งสินคา้ ในราคาตามที่ตก
ลงกัน และยังไม่ครบ
ก าหนดการช าระเงิน 

12.เจ้าหนี้การค้า - 1,185 - 5,910 - 2,434 บริษัทซื้อสินค้าจากสเปซเมด 
โดยยังไม่ถึงก าหนดช าระเงิน 

13.เจ้าหนี้อื่น - - - 276 - - บริษัทได้จ้างสเปซเมดในการ
สาธิตสินค้า โดยยังไมค่รบ
ก าหนดการช าระ 

14.เงินกู้ยืมและดอกเบี้ย
ค้างจ่าย 

- - - 11,235 - 17,163 บริษัทกู้ยืมเงินบริษัทย่อย 
อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 4.50 
ต่อป ี
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท 

ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562  

(พันบำท) 

ควำมสมเหตุสมผลของกำร
ท ำรำยกำรและนโยบำยกำร

ก ำหนดรำคำ 

งบกำรเงิน
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

2. บริษัท ดับบลิวซีไอ 
โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
(“WCIH”) 
ประกอบธุรกิจด้านการ
ลงทุน โดยลงทุนในกลุม่
บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก 
อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ซึ่งใน
เดือนมิถุนายน 2564 
บริษัทได้ขายเงินลงทุนใน
หุ้นท้ังหมดของ WCIH 
ให้แก่บุคคลภายนอก 
 

1.รายได้อื่น   - - - 2,582 บริษัทมีรายไดเ้ป็น
ค่าธรรมเนียมจากการจดัหา
เงินกู้ยืมให้กับ WCIH 

2.ดอกเบี้ยรับ   - - - 18,071 บริษัทให้ WCIH กู้ยมืเงิน 
อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 5.25 - 
6.15 ต่อปี 

3.เงินให้กู้ยืม - บริษัท
ย่อยที่ครบก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งป ี

  - - - 268,000 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ WCIH 
อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 5.25 – 
6.15 ต่อปี 

4.เงินให้กู้ยืม - บริษัท
ย่อย 

  - - - 100,000 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ WCIH 
อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 5.25 – 
6.15 ต่อปี 

3. บริษัท วุฒิศักดิ์ 
คลินิกอนิเตอร์กรุ๊ป 
จ ำกัด (“WCIG”) 
ประกอบธุรกิจ บริการ
ด้านความงามและ
ธุรกิจแฟรนไชส์ ถือหุ้น

1.ซื้อสินทรัพย ์ - - - - - 10 บริษัทซื้อสินทรัพย์จาก 
WCIG ในราคาตามที่ตกลง 

2.ดอกเบี้ยจ่าย 595 - 902 - - - WCIG ยมืเงินจาก K&W 
จ านวน 10 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 12.00 ต่อปี 

3.ค่าใช้จ่ายอื่น - 61 - - - 7 บริษัทซื้อสินค้าของ WCIG 
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท 

ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562  

(พันบำท) 

ควำมสมเหตุสมผลของกำร
ท ำรำยกำรและนโยบำยกำร

ก ำหนดรำคำ 

งบกำรเงิน
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

โดย WCIH ในสดัส่วน
ร้อยละ 20.00  

ตามราคาตลาด 

4. บริษัท วุฒิศักดิ์ คอส
เมติก อินเตอร์ จ ำกัด 
(“WCI”)  
ประกอบธุรกิจ ซื้อมาขาย
ไปเครื่องส าอางและ
อาหารเสริม ถือหุ้นโดย 
WCIH ในสัดส่วนร้อยละ 
100.00  

1.ค่าใช้จ่ายอื่น - - - 47 - 398 บริษัทซื้อสินค้าของ WCI  
ในราคาตลาด 

        

5. บริษัท สยำมสเนล 
จ ำกัด (“สยำมสเนล”) 
ประกอบธุรกิจผลติและ
จ าหน่ายเมือกหอยทาก
และผลิตภัณฑ์ด้านความ
งามที่มีเมือกหอยทาก 
โดยมสีัดส่วนการถือหุ้น

1.ดอกเบี้ยรับ - - - - - 89 บริษัทให้สยามสเนลกู้ยืมเงิน 
อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 4.50 
ต่อป ี

2.ซื้อสินทรัพย ์   - - - 22 บริษัทซื้อสินทรัพย์จากสยาม
สเนล ในราคาตามที่ตกลง 

3.ค่าใช้จ่ายอื่น - 21 - 40 - 84 บริษัทซื้อสินค้าของสยาม
สเนล ในราคาตามที่ตกลงกัน 
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท 

ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562  

(พันบำท) 

ควำมสมเหตุสมผลของกำร
ท ำรำยกำรและนโยบำยกำร

ก ำหนดรำคำ 

งบกำรเงิน
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

ร้อยละ 51.00 ซึ่งในเดือน
กรกฏาคม 2564 บริษัท
ได้ขายเงินลงทุนส่วนของ
บริษัทท้ังหมดในหุ้น
สามัญของสยามสเนล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นอ่ืน 

4.เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
และดอกเบีย้ค้างรับ - 
บริษัทย่อย สุทธ ิ

  - - - 3,045 บริษัทให้สยามสเนลกู้ยืมเงิน 
อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 4.50 
ต่อป ี

6. บริษัท เค แอนด์ 
ดับบลิว (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (“K&W”) 
ประกอบธุรกิจจ าหน่าย
เครื่องมือแพทย์ ถือหุ้น
โดยญาติกรรมการ (นาย
จักรกรสิน์ โลหะเจริญ
ทรัพย์) โดยมสีัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 13.15  
สาเหตุของรายการ
ระหว่างกันเกิดจาก 2 
กรณ ี

1.รายได้จากการขาย 543 543 367 367 1,030 1,030 บริษัทขายสินค้าให้กับ K&W 
ในราคาต้นทุนบวกก าไรส่วน
เพิ่ม 

2.ซื้อสินค้า 7,515 7,445 13,262 11,762 18,647 18,492 บริษัทและสเปซเมดได้ซื้อ
สินค้าจาก K&W ในราคา
ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

3.ต้นทุนอ่ืน 7,538 7,199 12,243 11,914 18,718 18,290 บริษัทและสเปซเมดม ี
ต้นทุนจากการใช้บริการ
เครื่องมือแพทย์ของ K&W 
เพื่อขายน ้ายาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ ในราคาตามที่
ตกลงกัน 
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท 

ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562  

(พันบำท) 

ควำมสมเหตุสมผลของกำร
ท ำรำยกำรและนโยบำยกำร

ก ำหนดรำคำ 

งบกำรเงิน
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

1) บริษัทต้องใช้บริการ
ด้านโลจิสติกส์กับบริษัท 
เคแอนด์ ดับบลิว 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อ
น าสินค้าที่บริษัทได้รับ
แต่งตั้งเป็นตัวแทน
จ าหน่ายแล้ว แต่ยังอยู่
ระหว่างการขอใบอนุญาต 
(อ.ย.)  
2) กรณีที่บริษัท เค 
แอนด์ ดับบลิว (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ยังคงมีภาระ
ผูกพันกับลูกค้าตาม
สัญญาเรื่องการส่งมอบ
สินค้าจึงจ าเป็นต้องซื้อ

4.ค่าใช้จ่ายอื่น 2,710 2,710 2,128 2,128 2,362 2,274 บริษัทได้จ้าง K&W ในการ
น าเข้าสินค้า ขนส่งสินค้า 
เป็นต้น ในราคาตลาด 

5.ลูกหนี้การค้า 463 463 393 393 238 238 K&W ซื้อสินค้าจากบริษัท 
โดยยังไม่ครบก าหนดการ
ช าระ 

6.ลูกหนี้อ่ืน - - - - 200 - K&W ซื้อสินค้าจาก WCI โดย
ยังไม่ครบก าหนดการช าระ 

7.เจ้าหนี้การค้า 61,608 61,608 74,081 74,070 73,909 73,909 บริษัทและสเปซเมดซื้อสินค้า
จาก K&W โดยยังไม่ครบ
ก าหนดการช าระ 

8.เจ้าหนี้อ่ืน 54,370 54,328 128,163 125,604 115,001 114,934 บริษัทและสเปซเมดได้ใช้
บริการเครื่องมือแพทย์ และ
บริการการน าเข้าสินค้า และ
การขนส่งจาก K&W โดยยัง
ไม่ครบก าหนดการช าระ 
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท 

ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562  

(พันบำท) 

ควำมสมเหตุสมผลของกำร
ท ำรำยกำรและนโยบำยกำร

ก ำหนดรำคำ 

งบกำรเงิน
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

สินค้าจากบริษัท เพื่อ
น าส่งมอบให้ลูกค้า  

9.เงินกู้ยืมและดอกเบี้ย
ค้างจ่าย 

- - 11,003 - 10,000 - K&W ให้ WCIG กู้ยืมเงิน 
อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 12.00 
ต่อป ี

7. บริษัท อัลเทอร์เมด 
แคร์ จ ำกัด (“อัลเทอร์
เมด”)  
ประกอบธุรกิจจ าหน่าย
สินค้าเภสัชภณัฑ์และทาง
การแพทย์ ถือหุ้นโดย
กรรมการบริษัทย่อย คือ  
นางสาววัชราภรณ์ ภสิสา
สุนทร ถือหุ้นสัดส่วนร้อย
ละ 28.00 
 

1.รายได้ค่าบริการ 60 60 - - - - อัลเทอร์เมดเช่าอาคาร
ส านักงานของบริษัท อัตราค่า
เช่าเดือนละ 20,000 บาท 
โดยเริ่มเช่าอาคารส านักงาน
เมื่อเดือนตลุาคม 2564 

2.รายได้อื่น 22 22 44 44 44 44 ค่าสาธารณูปโภค 

3.ซื้อสินทรัพย ์   - - 237 237 บริษัทซื้อสินทรัพย์จากอลั
เทอร์เมด ในราคาต้นทุนบวก
ก าไรส่วนเพ่ิม  

4.ค่าเช่า 505 505 1,137 1,137 947 947 บริษัทเช่าอาคารส านักงาน
ของอัลเทอร์เมด อัตราค่าเช่า
เดือนละ 94,737 บาท โดย
เริ่มเช่าอาคารส านักงานเมื่อ
เดือนมีนาคม 2562 และ
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท 

ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562  

(พันบำท) 

ควำมสมเหตุสมผลของกำร
ท ำรำยกำรและนโยบำยกำร

ก ำหนดรำคำ 

งบกำรเงิน
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

สิ้นสุดสัญญาเดือนพฤษภาคม 
2564 

5.ค่าใช้จ่ายอื่น 12 12 21 21 129 129 กรรมการและพนักงานบริษัท
ใช้บริการรักษาพยาบาล
จากอัลเทอร์เมด ในราคา
ตามที่ตกลงกัน 

9. กรรมกำร 
1. นายปรีชา นันท์นฤมิต 
โดยมสีัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทร้อยละ 0.620 
2. นายจักรกรสิน์ โลหะ
เจริญทรัพย์ โดยมีสดัส่วน
การถือหุ้นของบริษัทร้อย
ละ 0.931 

1.ดอกเบี้ยจ่าย 1,847 1,847 1,811 1,811 1,746 1,746 บริษัทกู้ยืมเงินกรรมการใน
อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 4.50 - 
6.00 ต่อปี 

2.ลูกหนี้การค้า   - - 139 - กรรมการซื้อสินคา้จากสยาม
สเนลและ WCI โดยยังไม่ครบ
ก าหนดการช าระ 

3.เจ้าหนี้อื่น - - 4,764 - 4,652 - สยามสเนลยังไม่ช าระ
ค่าตอบแทนกรรมการ 

4.เงินกู้ยืมและดอกเบี้ย
ค้างจ่าย 

31,767 31,767 40,574 40,574 28,763 28,763 บริษัทกู้ยืมเงินจากกรรมการ 
อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 4.00 - 
12.00 ต่อปี 
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท 

ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562  

(พันบำท) 

ควำมสมเหตุสมผลของกำร
ท ำรำยกำรและนโยบำยกำร

ก ำหนดรำคำ 

งบกำรเงิน
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

10. กรรมกำรบริษัทย่อย 
1. นายสุพจน์ หารหนอง
บัว 
2. นางอัจฉรา เพียชวณิช 
3. นางสาววัชราภรณ์ ภิส
สาสุนทร 
 

1.รายได้จากการขาย 311 - 1,058 - 3,433 - สยามสเนลและ WCI ขาย
สินค้าให้กรรมการบริษัทย่อย 
ในราคาต้นทุนบวกก าไรส่วน
เพิ่ม 

2.ดอกเบี้ยจ่าย 66 - 49 - 47 - กรรมการบริษัทย่อย 
(นางสาววัชราภรณ์ ภสิสา
สุนทร) ให้สยามสเนลกู้ยมืเงิน 
อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 6.25 
ต่อป ี

3.เจ้าหนี้การค้า - - 200 - - - กรรมการบริษัทย่อย 
(นางสาววัชราภรณ์ ภสิสา
สุนทร) ช าระหนี้แทน WCIG 
เนื่องจาก WCIG ถูกฟ้องเป็น
คดีอาญาตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดอันเกดิจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2534 

4. เงินกู้ยืมระยะสั้นและ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

- - 3,025 - - - กรรมการบริษัทย่อย 
(นางสาววัชราภรณ์ ภสิสา
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง / ควำมสัมพันธ์
กับบริษัท 

ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563  

(พันบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
สำระส ำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562  

(พันบำท) 

ควำมสมเหตุสมผลของกำร
ท ำรำยกำรและนโยบำยกำร

ก ำหนดรำคำ 

งบกำรเงิน
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะบริษัท 

สุนทร และนายค าจร พัฒน
เชียร) ให้ WCIG กู้ยมืเงิน
จ านวน 2.56 ล้าน อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 - 6.25 
ต่อป ี

11. ญำติกรรมกำร 
นายชาครีย์ โลหะเจรญิ
ทรัพย ์

1. เงินกู้ยืมระยะยาว 80,759 80,759 - - - - บริษัทกู้ยืมเงินจากนาย 
ชาครีย์ โลหะเจริญทรัพย์ 
อัตราดอกเบีย้ร้อยละ MLR-
0.25 ต่อปี โดยไม่มี
หลักประกัน 
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นโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหว่ำงกัน  

 รายการระหว่างกันข้างต้น มีการพิจารณาก าหนด
ราคาที่เหมาะสม เป็นราคาที่ตกลงกันและสามารถ
เปรียบเทยีบได้กบัราคาที่ท ากับบคุคลภายนอก โดยม ี

 

 

เงื่อนไขทางการค้าเป็นปกติของการค้าทั่วไป และไม่มีการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท/บริษัทย่อย และบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายการบญัชี
ระหว่างกิจการทีเ่กี่ยวข้องกันได้ก าหนดขึ้นตามนโยบายการ
ก าหนดราคาระหวา่งกัน ดังนี ้

 รำยกำร   นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 รายได้จากการขายสินคา้ ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
 รายได้ค่าบริการ  ราคาตามที่ตกลงกัน 
 รายได้เงินปันผล  ตามที่ประกาศจ่าย 
 รายได้อื่น   ราคาตามที่ตกลงกัน 
 ซื้อสินค้า   ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
 ต้นทุนอ่ืน   ราคาตามที่ตกลงกัน 
 ขายสินทรัพย ์  ราคาตามที่ตกลงกัน 
 ซื้อสินทรัพย ์  ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม/ราคาตามที่ตกลง 
 ค่าเช่า   เดือนละ 94,737 บาท 
 ดอกเบี้ยจ่าย  บริษัทย่อย ร้อยละ 4.50 ต่อปี, บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ร้อยละ 12.00 ต่อปี,  
    กรรมการ ร้อยละ 4.50 - 6.00 ต่อปี และกรรมการบริษัทย่อย ร้อยละ 6.25 ต่อป ี
 ค่าใช้จ่ายอื่น  ราคาตามที่ตกลงกัน/ราคาตลาด 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

 รายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการ
จัดสรรทรัพยากรร่วมกันในกลุ่มบริษัท และบริษัทก าหนด
แนวปฏิบัติส าหรับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

 กรณีกู ้ย ืมเงินจากกรรมการหรือกรรมการของ
บริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยขาดสภาพคล่อง
และไม่มีหลักทรัพย์ค ้าประกันในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงิน จึงมีบางกรณีที ่บริษัทจ าเป็นต้องก าหนดอัตรา
ดอกเบ ี ้ยท ี ่ส ูงกว ่าอ ัตราดอกเบ ี ้ยของสถาบันการเงิน 
เนื่องจากกรรมการหรือกรรมการของบริษัทย่อยมีต้นทุนทาง
การเงินจากแหล่งเงินอื่น และเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้น เมื่อ
ค านวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วถือว่า
เป็นรายการขนาดเล็ก 

ขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

 บริษัทมีการก าหนดให้รายการระหว่างกันและ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท/
บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท หรือผ่านการอนุมัติ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ จะมีการ
ด าเนินการตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) 
 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) 
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ      ผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะของบริษัท และงบกระแส
เงินสดรวมและเฉพาะของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท รวมถึงสรุปนโยบาย
การบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทดังกล่าวข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท อี ฟอร์ แอล 
เอม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวมและเฉพาะของบริษัท และกระแสเงิน
สดรวมและเฉพาะของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  โดยระบุความรับผิดชอบของข้าพเจ้าไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในรายงานนี้  ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ ซึ ่งเป็นไปตาม
ข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่ควรทราบ 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตข้อมลูดังต่อไปนี้  

1. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก โดยมี
สาเหตุหลักมาจากขาดทุนการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งด าเนินธุรกิจในการให้บริการด้านความงาม และ
การด้อยค่าของเงินให้บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมกู้ยืม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ด าเนินการขายเงินลงทุนในหุ้น
ทั้งหมดในบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจให้บริการด้านความงาม ซึ่งได้มีการตั้งค่าเผื ่อการด้อยค่าไว้เต็มจ านวนแล้ว 
นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถเพิ่มทุนของบริษัทจนมีเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินงานที่เพียงพอ และสามารถ
ด าเนินการโดยมีผลก าไรอย่างมาก ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทจึงเชื่อว่าจะสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้ในอนาคต
และสามารถน าพาให้บริษัทสามารถด าเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ 

2. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39 บริษัทถูกศาลอุทธรณ์ตัดสินให้แพ้คดีความ แต่บริษัทยังไม่ได้บันทึกคา่เผื่อ
ผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการยื่นฎีกาโต้แย้งค าตัดสินของศาลอุทธรณ์ ซึ่งที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีหลักฐานที่ส าคัญที่จะโต้แย้งค าตัดสินของศาลอุทธรณ์ ท าให้บริษัทมีโอกาส
สูงที่จะชนะคดี 
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3. ข้าพเจ้าได้เคยแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขส าหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับปี  2563 เนื่องจากไม่
สามารถประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  เกี่ยวกับรายการของกลุ่มบริษัทย่อยซึ่ง
ด าเนินธุรกิจในการให้บริการการด้านความงาม เนื่องจากงบการเงินรวม ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้
รวมรายการของกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าว ดังนี ้

• เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นและดอกเบี้ยค้างรับรวมจ านวน 103.28 ล้านบาท ที่เกินก าหนดรับช าระแล้ว และ
ลูกหนี้อ่ืนจ านวน 4.80 ล้านบาท ซึ่งบันทึกรวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

• รายการโอนสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์อ่ืน ไปให้ผู้รับสิทธิแฟรนไชส ์ภายหลังจากการท าสญัญาซื้อขาย 
แฟรนไชส์ จ านวนรวม 91.34 ล้านบาท 

• ภาระผูกพันจากการรับเงินล่วงหน้าจ านวน 92.00 ล้านบาท ส าหรับบริการที่ยังไม่ได้ส่งมอบท่ีรวมอยู่ใน

สัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรัพย์ ซึ่งยังไมไ่ด้มีการปรับปรงุหักกลบกับค่าใช้จ่ายหรือถูกตดั
จ าหน่ายเป็นรายได้ เนื่องจากบริษทัย่อยทางอ้อมไม่สามารถระบุต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ปันส่วนราคา
ส าหรับภาระที่ต้องรับผดิชอบได้  

ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้น
ทั้งหมดของบริษัท ดับบลิว ซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทย่อยที่ให้บริการด้านความงาม) 
ให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการขาย และได้โอนหุ้นให้แกผู้ซื้อแล้ว จึงได้ถอดงบการเงิน
ของกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าวออกจากงบการเงินรวมของบริษัทตั้งแต่ไตรมาสสามของปี 2564 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขส าหรับเรื่องนี้ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทส าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี ้ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่มีเรื่องส าคัญที่สุด
ที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และเฉพาะของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าผู้บริหารจะจัดส่งส าเนารายงานประจ าปีให้
ข้าพเจ้าสอบทานภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ
ข้อมูลอื่น  

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท  คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่
ระบุข้างต้นเมื่อได้มีการจัดท าแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและเฉพาะของ
บริษัทหรือกับความเข้าใจท่ีข้าพเจ้าได้รับจากการตรวจสอบบัญชีของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลด าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในการจัดท างบการเงินของบริษัท 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบ
การเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดท างบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและตั้งข้อสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและเฉพาะของ
บริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏบิัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่านั้น เพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเสีย่งท่ีไม่พบข้อมลูที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเปน็ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่งท่ีเกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูว่างบ
การเงินรวมและเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
หรือไม่    

• รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ข้าพเจ้ารับผดิชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผูร้ับผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็น
ของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในที่
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผูม้ีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
เฉพาะของบริษัทในปีปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัที่สุด ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผู้สอบบญัชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจา้เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสม
เหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 
 
นำยสมคิด เตียตระกูล 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 2785 
 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพันธ ์2565  
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย     

งบแสดงฐำนะกำรเงิน      

 
    

(หน่วย : พันบำท) 
 

 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 

 หมำยเหต ุ   31 ธันวำคม 2564   31 ธันวำคม 2563   31 ธันวำคม 2564   31 ธันวำคม 2563 

สินทรัพย์      

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7          134,348              15,444            131,853              11,869  

เงินลงทุนชั่วคราว                       -                    148                     -                        -    

ลูกหนี้การค้า - ลกูค้าทั่วไป  8           451,876            497,372            430,481            469,909  

ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 6                463                  393                  480                  484  

ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทัว่ไป 10                     -                91,340                      -                        -    

ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง 6                     -                        -                     40                   44  

เงินให้กู้ยืม - บริษัทอื่น 9                     -              100,000  -                                           -    

สินค้าคงเหลือ  11           518,572            402,900            429,464              304,163  

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 18.3                6,632                 6,345                  5,306                  6,345  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 12               69,595               17,678                63,987                  6,906  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน            1,181,486            1,131,620            1,061,611              799,720  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า 18.3               10,645                       -                    4,802                       -    

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ 39               82,021                22,496                72,021                21,263  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  13                      -                          -                  59,391                59,391  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 16                      -                          -                          -                253,133  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  17             322,268              289,468              321,157                80,662  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 18.1               38,952                62,299                38,952                53,042  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19               17,974                23,369                17,974                22,957  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27.2              22,585                15,450                19,879                16,169  

เงินประกันสัญญาเช่า                       -                  10,106                       -                         -    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                  1,257                  1,810                  1,058                  1,238  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน              495,702              424,998              535,234              507,855  

รวมสินทรัพย ์            1,677,188            1,556,618            1,596,845            1,307,575  
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(หน่วย : พันบำท) 
 

 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 

 หมำยเหต ุ   31 ธันวำคม 2564   31 ธันวำคม 2563   31 ธันวำคม 2564   31 ธันวำคม 2563 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 20             100,432             516,277                63,225             330,910  

เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป               249,595             529,659              236,120             333,418  

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง 6               61,608              74,281                62,793              79,980  

เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย ์- ผู้ค้าทัว่ไป                         -                  4,665                        -                        -    

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง 6               54,370             132,927                54,328             125,880  

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย      

 เงิ - บุคคลและบริษัทอื่นๆ 21                       -                15,691                        -                        -    

 เงิ - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วขอ้ง 6               31,767              54,602                31,767              51,809  

รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัตติามสัญญาและ  
      รับลว่งหน้าจากลูกคา้ 

24               24,889              41,346                24,889              19,039  

ภาระผูกพันการให้บรกิารรับล่วงหนา้ 10                       -                91,589                        -                        -    

หนี้สินส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี      

    -  หนี้สินตามสัญญาเช่า 18.2                 7,282                8,784                  7,282                7,438  

    -  เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 6               11,964                      -                  11,964                      -    

    -  เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถอืหุ้นและบุคคลอื่น 22               35,856                      -                  35,856                      -    

    -  หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยมืของบริษัทย่อย 23                       -                        -                          -              140,144  

    -  หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยมืของบริษัทอื่น 23               32,838                      -                  32,838  -                          

    -  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23               62,400            360,341                62,400             220,197  

    -  ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 26                 4,941                2,032                 4,810                1,748  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                 1,002              23,062                        -                22,349  

ค่านายหนา้ค้างจ่าย               18,275              30,807               17,151              19,295  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 25               70,221             297,946               63,523              78,095  

รวมหนี้สินหมุนเวียน              767,440          2,184,009             708,946          1,430,302  

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

หนี้สินตามสัญญาเช่า 18.2              33,824              55,089               33,824              47,032  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกัน 6              68,795                      -                  68,795                      -    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น 22            206,430                      -                206,430                      -    

หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย 23                      -                        -                         -                25,517  

หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทอื่น 23               90,962                      -                  90,962                      -    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23            100,473              25,517             100,473                      -    

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 26               15,810              15,883                15,180              15,315  

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 27.2                      -                16,560                        -                        -    

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                    568                1,196                   613                  666  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน             516,862             114,245             516,277              88,530  

รวมหนี้สิน            1,284,302          2,298,254            1,225,223          1,518,832  
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(หน่วย : พันบำท) 
 

 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 

 หมำยเหต ุ   31 ธันวำคม 2564   31 ธันวำคม 2563   31 ธันวำคม 2564   31 ธันวำคม 2563 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
 

    

 
 

    

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท      

- ทุนจดทะเบยีน 39,978,649,453 หุ้น  28          2,998,399           3,181,555            2,998,399          3,181,555  

          (2563 : 42,420,730,804 หุ้น)      

- ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับช าระแลว้       

          หุ้นสามัญ 39,978,649,453 หุ้น 28          2,998,399           2,416,502            2,998,399          2,416,502  

          (2563 : 32,220,028,763 หุ้น)      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 28             300,957             264,984              300,957             264,984  

ส่วนต ่ามูลค่าหุ้น 28           (825,172)           (564,139)            (825,172)          (564,139) 

ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 28              29,845              29,845                29,845              29,845  

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน                       -                 66,240                        -                        -    

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย      

   และบริษัทยอ่ยทางอ้อม                       -               860,244                        -                        -    

ก าไร (ขาดทุน) สะสม      

- จัดสรรเพื่อเป็นส ารองตามกฎหมาย               37,000               37,000                37,000              37,000  

- ยังไม่ได้จัดสรร         (2,148,143)        (2,376,636)         (2,169,407)       (2,395,449) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท - สุทธิ  
(ขำดทุนสะสมเกินทุน) 

             392,886             734,040              371,622           (211,257) 

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุม 14                      -           (1,475,676)                       -                        -    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธ ิ(ขำดทุนสะสมเกินทุน)              392,886            (741,636)             371,622           (211,257) 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น           1,677,188           1,556,618            1,596,845          1,307,575  
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งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม      

 
    

 (หน่วย : พันบำท) 
 

 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 

 หมำยเหต ุ 2564 2563 2564 2563 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร      

รายได้จากการขายและบริการเครื่องมือแพทย์      2,162,565        1,636,968        1,949,068        1,427,508  

รายได้จากการขายและให้บริการด้านความงาม            2,764            29,941                    -                      -    

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 6, 34     2,165,329        1,666,909        1,949,068        1,427,508  
      

ต้นทุนขำยและบริกำร      

ต้นทุนขายและบริการเครื่องมือแพทย ์     (1,436,098)     (1,039,425)     (1,287,263)        (901,830) 
ต้นทุนขายและให้บริการด้านความงาม          (2,107)         (89,362)                   -                      -    

รวมต้นทุนขำยและบริกำร 6, 34    (1,438,205)     (1,128,787)     (1,287,263)        (901,830) 
      

ก ำไรขั้นต้น         727,124          538,122          661,805          525,678  

รายได้เงินปันผล 6, 13                  -                      -              10,000            17,000  
รายได้อื่น 32          13,304            13,453              7,346              4,799  
ค่าใช้จ่ายในการขาย       (291,368)        (280,824)        (263,941)        (244,228) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       (168,051)        (221,470)        (139,162)        (140,334) 

ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้อื่น 6         (6,594)                   -            (12,458)        (220,637) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บรษิัทย่อย 6                  -                      -                      -           (100,000) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพยแ์ละสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19                  -           (713,609)                   -                      -    
ขาดทุนจากการจ าหนา่ยบริษัทย่อย 13         (6,931)                   -              (3,886)                   -    

ส่วนต่างจากการถอดงบการเงินของบริษัทย่อยออกจากงบการเงินรวม 13       559,356                    -                      -      -    

รวมค่ำใช้จำ่ย          99,716     (1,202,450)       (402,101)        (683,400) 
      

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและภำษีเงินได้        826,840         (664,328)         259,704         (157,722) 
ต้นทุนทางการเงิน         (48,903)         (72,815)         (37,372)         (42,795) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้         777,937         (737,143)         222,332         (200,517) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27            (252)         103,622              3,710          (32,538) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัป ี        777,685         (633,521)         226,042         (233,055) 
      

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่นส ำหรบัปี      

รำยกำรที่ไม่ต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำ      

     ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง      

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย      

    - สุทธิจากภาษ ี 26, 27                  -             (4,748)                  -              (3,704) 

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรบัปี        777,685         (638,269)         226,042         (236,759) 
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 (หน่วย : พันบำท) 
 

 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 

 หมำยเหต ุ 2564 2563 2564 2563 

      

กำรแบง่ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับป ี  
    

    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท        812,030         (299,065)         226,042         (233,055) 

    ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุม 14        (34,345)        (334,456)                   -                      -    

  
      777,685         (633,521)         226,042         (233,055) 

  
    

กำรแบง่ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรบัปี  
    

    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท         812,030         (303,813)         226,042         (236,759) 

    ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุม 14       (34,345)        (334,456)                   -                      -    

  
      777,685         (638,269)         226,042         (236,759) 

  
    

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน      

    ก าไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น)          0.0211          (0.0093)           0.0061          (0.0072) 

    จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (พันหุ้น)  36,871,939     32,219,256  36,871,939      32,219,256  
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งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น            
 

 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม              

              

            
(หน่วย : พันบำท) 

  
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท   

        
ผลต่ำงจำก

กำร 
เปลีย่นแปลง 
สัดส่วนใน 
บริษัทย่อย

และ 
บริษัทย่อย
ทำงอ้อม 

     

        
 ก ำไร (ขำดทุน) สะสม     

   

เงินรับ 
ล่วงหน้ำ 
ค่ำหุ้น 

       

ส่วนได้เสยี 
ที่ไม่ม ี
อ ำนำจ
ควบคุม 

 
  

ทุนที่ออก 
และช ำระ

แล้ว  
ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น 

ส่วนต ่ำ 
มูลค่ำหุ้น 

ส่วนเกิน
ทุน 

จำกกำร
ลดทุน 

ส่วนเกินทุน
จำก 

กำรตรีำคำ
ที่ดิน 

 ส ำรอง
ตำม  

 กฎหมำย  
 ยังไม่ได ้ 
 จัดสรร  

รวมส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นของ

บริษัท 

 

 

หมำย
เหต ุ รวม 

งบกำรเงินรวม              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  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) 
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม 13            -            -            -              -             -                 -        684,591            -                  -       684,591    (683,361)     1,230  
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 28 238   (124) -     (77) -    -    -    -    -    37  -    37  

คืนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 28 -     (61) -    -    -    -    -    -    -     (61) -     (61) 

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้น  238   (185) -     (77) -    -    684,591  -    -    684,567   (683,361) 1,206  
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน  -    -    -    -    -    29,146  -    -    -    29,146   (29,146) -    

ขาดทุนส าหรับป ี  -    -    -    -    -    -    -    -     (299,065)  (299,065)  (334,456) (633,521) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับป ี  -    -    -    -    -    -    -    -     (4,748)  (4,748) -     (4,748) 

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรบัปี  -    -    -    -    -    29,146  -    -     (303,813)  (274,667)  (363,602) (638,269) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  2,416,502  -    264,984  (564,139) 29,845  66,240  860,244  37,000  (2,376,636) 734,040  (1,475,676) (741,636) 
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(หน่วย : พันบำท) 

  
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท   

        
ผลต่ำงจำก

กำร 
เปลีย่นแปลง 
สัดส่วนใน 
บริษัทย่อย

และ 
บริษัทย่อย
ทำงอ้อม 

     

        
 ก ำไร (ขำดทุน) สะสม     

   

เงินรับ 
ล่วงหน้ำ 
ค่ำหุ้น 

       

ส่วนได้เสยี 
ที่ไม่ม ี
อ ำนำจ
ควบคุม 

 
  

ทุนที่ออก 
และช ำระ

แล้ว  
ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น 

ส่วนต ่ำ 
มูลค่ำหุ้น 

ส่วนเกิน
ทุน 

จำกกำร
ลดทุน 

ส่วนเกินทุน
จำก 

กำรตรีำคำ
ที่ดิน 

 ส ำรอง
ตำม  

 กฎหมำย  
 ยังไม่ได ้ 
 จัดสรร  

รวมส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นของ

บริษัท 

 

 

หมำย
เหต ุ รวม 

              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564  2,416,502  -    264,984  (564,139) 29,845  66,240  860,244  37,000  (2,376,636) 734,040  (1,475,676) (741,636) 
เพิ่มทุนระหว่างป ี 28 581,897  -    35,973  (261,033) -    -    -    -    -    356,837  -    356,837  
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเป็นก าไรสะสม 13 -    -    -    -    -     (66,240) -    -    66,240  -    -    -    
โอนผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย 
      และบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นก าไรสะสม 13 

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

          
(860,244) 

                    
-    

          
860,244  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยลดลง             
                        

      จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 -    -    -    -    -    -    -    -    (1,510,021) (1,510,021) 1,510,021  -    

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้น  581,897  -    35,973  (261,033) -     (66,240)  (860,244) -     (583,537) (1,153,184) 1,510,021  356,837  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับป ี  -    -    -    -    -    -    -    -    812,030  812,030   (34,345) 777,685  

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่นส ำหรบัปี  -    -    -    -    -    -    -    -    812,030  812,030   (34,345) 777,685  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564  2,998,399  -    300,957  (825,172) 29,845  -    -    37,000  (2,148,143) 392,886  -    392,886  
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(หน่วย : พันบำท) 

       
 ก ำไร (ขำดทุน) สะสม   

   

เงินรับ 
ล่วงหน้ำ 
ค่ำหุ้น 

   

ส ำรองตำม 
 กฎหมำย  

  

  
ทุนที่ออก 

และช ำระแล้ว  
ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น 

ส่วนต ่ำ 
มูลค่ำหุ้น 

ส่วนเกินทุน 
จำกกำรลดทุน 

 ยังไม่ได ้ 
 จัดสรร  

 

 

หมำย
เหต ุ รวม 

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท          

          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  2,416,264  185  264,984   (564,062) 29,845  37,000   (2,158,690) 25,526  

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 28 238   (124) -     (77) -    -    -    37  

คืนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 28 -     (61) -    -    -    -    -     (61) 

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้น  238   (185) -     (77) -    -    -     (24) 

ขาดทุนส าหรับป ี  -    -    -    -    -    -     (233,055)  (233,055) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับป ี  -    -    -    -    -    -     (3,704)  (3,704) 

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรบัปี  -    -    -    -    -    -     (236,759)  (236,759) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  2,416,502  -    264,984   (564,139) 29,845  37,000   (2,395,449)  (211,257) 

          

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

เพิ่มทุนระหว่างป ี 28 581,897  -    35,973   (261,033) -    -    -    356,837  

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

ก าไรส าหรับป ี  -    -    -    -    -    -    226,042  226,042  

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปี  -    -    -    -    -    -    226,042  226,042  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564  2,998,399  -    300,957   (825,172) 29,845  37,000   (2,169,407) 371,622  
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งบกระแสเงินสด    
 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม     

   
  

(หน่วย : พันบำท) 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 

   2564 2563 2564 2563 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน      

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 777,937   (737,143) 222,332   (200,517) 
       

รำยกำรปรับปรุงเพื่อกระทบก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้เป็น     

    เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน     

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 60,349  92,463  54,259  72,712  
 ค่าตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 518  2,262  518  2,262  
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 828  1,884  1,278  666  
 ตัดจ าหน่ายค่าเช่าจา่ยล่วงหนา้ -    71  -    -    
 ขาดทุน (ก าไร) จากการขายและการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์  (2,228) 27,886   (2,237)  (2,601) 
 ขาดทุนจาก (กลับรายการ) การด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย -    -     (3,045) 100,000  
 กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (2,748)  (39,608) -    -    
 ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -    -    -    24,379  
 ขาดทุนจาก (กลับรายการ) การด้อยค่าของสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (106) 713,609  -    -    
 ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 11,062  2,944  12,860  220,389  
 ขาดทุนจาก (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมคุณภาพ 6,495  23,372  6,184   (841) 
 ค่าเผ่ือการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ -    428  -    -    
 ขาดทุนจากการจ าหนา่ยบริษัทย่อย 6,931  -    6,931  -    
 ส่วนต่างจากการถอดงบการเงินของบริษัทย่อยออกจากงบการเงินรวม  (559,356) -    -    -    
 ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สินผลประโยชน์พนกังาน 4,511   (1,390) 4,333  2,967  
 เงินปันผลรับ -    -     (10,000)  (17,000) 
 ดอกเบี้ยรับ  (649)  (680)  (478)  (675) 
 ดอกเบี้ยจา่ย 48,385  70,553  36,854  40,533  

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง     

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 351,929  156,651  329,789  242,274  
   สินทรัพยด์ ำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)     

 ลูกหนี้การค้า - ลกูค้าทั่วไป  41,046   (57,694) 39,026   (81,285) 
 ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง  (234)  (16) 4   (221) 
 ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทัว่ไป  -    479  -    -    
 ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง    -    200  4   (5,043) 
 สินค้าคงเหลือ  (150,656) 143,654   (146,995) 95,889  

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า 4,083  5,479  4,083  5,479  
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (21,215) 5,079   (17,006)  (4,559) 
 เงินประกันสัญญาเช่า -    12,562  -    -    
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 460   (391) 180   (232) 
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(หน่วย : พันบำท) 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 

   2564 2563 2564 2563 

      
   หนี้สินด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)     

 เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป   (93,153) 76,303   (99,646) 87,501  
 เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง   (12,673)  (288)  (17,187) 3,637  
 เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย ์- ผู้ค้าทัว่ไป -     (249) -    -    
 เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง  (67,340) 13,274   (71,552) 10,946  
 รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัตแิละรับล่วงหน้าจากลกูค้า 5,850   (141) 5,850   (660) 
 ค่านายหนา้ค้างจ่าย 2,993) 4,312   (2,144) 2,077  
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,751  48,850   (9,218) 22,113  
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (97)  (2,669)  (53) 397  

เงินสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 56,758  405,395  15,135  378,313  
 จ่ายดอกเบี้ย   (38,176)  (58,995)  (33,170)  (36,237) 
 จ่ายภาษีเงินได้  (69,522)  (24,559)  (62,424)  (21,100) 
 จ่ายผลประโยชน์พนกังาน  (2,032)  (6,183)  (1,748)  (1,959) 

เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน  (52,972) 315,658   (82,207) 319,017  
   

    

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน     

 เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 148  -    -    -    
 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (73,989) 6,480   (63,989) 7,713  
 ซ้ือสินทรัพย์   (20,157)  (16,113)  (20,116)  (15,432) 
 ซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -    -    -     (13,548) 
 ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (8,300)  (6,448)  (8,300)  (6,448) 
 รับจากการขายอุปกรณ์ 7,515  12,358  5,370  3,395  
 รับดอกเบี้ย  649  680  478  675  
 รับเงินปันผล  -    -    10,000  17,000  
 รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแกบ่ริษัทย่อย -    -    3,045  -    
 เงินสดรับจากการจ าหน่ายบริษัทยอ่ย 2,039  -    2,039  -    
 จ่ายช าระหนี้สินในส่วนของบริษัทย่อย  (8,970) -     (8,970) -    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (101,065)  (3,043)  (80,443)  (6,645) 
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(หน่วย : พันบำท) 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 

   2564 2563 2564 2563 

       

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน     

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  36,915   (106,960) 55,151   (82,189) 
 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอืน่ๆ (ลดลง)  -     (481) -    -    
 จ่ายช าระหนี้สินตามสัญญาเช่า  (10,864)  (11,590)  (9,636)  (10,140) 
 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกจิการที่เกี่ยวขอ้งเพิ่มขึ้น (ลดลง)   (10,780) 12,907   (21,000) 4,000  
 จ่ายช าระหนี้สินที่เกิดจากภาระค ้าประกนั  (41,088) -     (41,088)  (44,200) 
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง  (380,675)  (225,411)  (380,675)  (192,061) 
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกัน 80,759  -    80,759  -    
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น 242,286  -    242,286  -    
 รับจากการเพิ่มทุน 356,837  37  356,837  37  
 คืนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น -     (61) -     (61) 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 273,390   (331,559) 282,634   (324,614) 
       

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สทุธิ 119,353   (18,944) 119,984   (12,242) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดลดลงจำกกำรขำยบริษัทย่อย  (449) -    -    -    
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วันต้นปี 15,444  34,388  11,869  24,111  

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วันสิ้นปี 134,348  15,444  131,853  11,869  

  
     

รำยกำรที่ไม่กระทบกระแสเงินสด     

 ลูกหนี้ที่ถูกอายัด -    18,967  -    18,967  
 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า 15,015  -    7,846  -    
 จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 322,833  -    322,833  -    
 หักกลบเงินให้กู้ยืม - บริษัทยอ่ยกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -    268,000  -    268,000  
 หักกลบเจา้หนี้การค้ากับเงินประกันสัญญาเช่า 3,134  2,250  -    -    
 หักกลบเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้กับหนี้สินจากภาระค ้าประกัน    

 
 เงินกู้ยืมของบริษัทอื่น  (13,231) -     (13,231) -    
 เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -    5,552  -    5,552  
 รับรู้หนี้สินจากการค ้าประกันให้แก่บริษทัย่อย -    209,861  -    209,861  
 รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า -    71,761  -    61,497  
 สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา  (14,799) -     (6,363) -    
 โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ 7,664  19,870  7,664  19,721  
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทย และหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนให้ท าการ
ซ ื ้อขายได ้ในตลาดหลักทร ัพย์ เอ ็ม เอ ไอ ท ี ่อย ู ่ของบร ิษ ัทต ั ้งอย ู ่ เลขที่  432 ถนนราชว ิถ ี แขวงบางยี ่ขัน  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และมี
เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ 

ในระหว่างปี 2563 เจ้าหนี้ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งด าเนินการยึดทรัพย์บังคับคดีทรัพย์สินของบริษัทย่อยดังกล่าว โดย
ขายทอดตลาดหุ้นของบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงเพื่อช าระหนี้ ก่อให้เกิดการด้อยค่าในบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัท
ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าในเงินลงทุนไว้เต็มจ านวนแล้ว ต่อมาบริษัทได้ด าเนินการขายหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวออกจาก
กลุ่มบริษัทในระหว่างปี 2564 ปัจจุบัน บริษัทคงเหลือเพียงเงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีด าเนินกิจการด้านการขายอุปกรณ์
และเครื่องมือทางการแพทย์เพียงบริษัทเดียว 

การขายเง ินลงทุนในกลุ ่มบร ิษ ัทย่อยที ่ เก ิดการด้อยค่าทั ้งหมดออกจากกลุ ่มบริษ ัท ท าให ้บร ิษ ัทต้องถอด  
งบการเงินของกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าวออกจากงบการเงินรวม 

1.2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที ่เร ิ ่มตั ้งแต่ปี 2562 ได้ขยาย 
วงกว้างอย่างต่อเนื ่องท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่  
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบทางลบต่อธุรกิจของบริษัท 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

บริษัทจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและ
น าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดท าเป็นทางการเป็น
ภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นให้ยึดถืองบการเงินท่ีจัดท าขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทได้ถูกจัดท าขึ ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะเปิดเผย  
เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะในการจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้
ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญและใช้ดุลยพินิจตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ 
การเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยส าคัญต่อ 
งบการเงินรวมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 
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2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่บริษัทมีอ านาจควบคุม
หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้ 

  ประเทศที่  สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)   

บริษัทย่อย  จดทะเบียน  2564  2563  ลักษณะธุรกิจ 

         

บริษัทย่อยทำงตรง         

บริษัท สเปซเมด จ ากัด        ไทย  100.00  100.00  ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

บริษัท สยามสเนล จ ากัด  ไทย  -          51.00  ผลิตและจ าหน่ายเมือกหอยทากและผลิตภัณฑ์ด้าน 

     ความงามที่มีเมือกหอยทาก 

บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)   ไทย         -  56.00  ลงทุนในบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 

         

บริษัทย่อยทำงอ้อม         

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด  ไทย         -  99.99  บริการด้านความงามและธุรกิจแฟรนไชส์ 

บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ จ ากัด  ไทย         -  99.97  ซ้ือมาขายไปเครื่องส าอางและอาหารเสริม 

บริษัท วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซี  

         อินเตอร์ จ ากัด 

 ไทย         -  99.99  ซ้ือมาขายไปผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม  

     (หยุดด าเนินงาน) 

บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จ ากัด   ไทย         -  99.97  สถาบันฝึกอบรม (หยุดด าเนินงาน) 

บริษัท ดับบลิว. เอส. เซอร์จีรี่                    

         2014 จ ากัด 

 ไทย         -  99.98  ซ้ือมาขายไปและให้บริการเสริมความงามโดยการท า                                 

     ศัลยกรรมพลาสติกและตกแต่ง (หยุดด าเนินงาน) 

บริษัท ดับบลิว โกลบอล จ ากัด  ไทย         -  99.97  บริการด้านความงาม (ยังไม่ได้เริ่มด าเนินงาน) 

รายการบัญชีระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมที่มีสาระส าคัญได้ถูกหักกลบรายการในการท า             
งบการเงินรวมแล้ว 

งบการเงินรวมนี้ได้จัดท าขึ ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับรายการบัญชีที ่เหมือนกันหรือเหตุการณ์             
ทางบัญชีท่ีคล้ายคลึงกันส าหรับการจัดท างบการเงินของบริษัท 

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจความงามทั้งจ านวน  ตามที่เปิดเผยในหมาย
เหตุ 13 ส่งผลให้บริษัทต้องถอดงบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวออกจากงบการเงินรวมของบริษัทและจัดประเภท
รายการกับบริษัทย่อยดังกล่าวแสดงไว้เป็นรายการกับบริษัทอื่น เริ่มตั้งแต่ไตรมาสสามของปี 2564  

2.3 เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเนื่อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก โดยมีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนจาก
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งด าเนินธุรกิจในการให้บริการด้านความงาม และการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมในปีก่อนๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ด าเนินการขายเงินลงทุนในหุ้นทั้งหมดในกลุ่ม
บริษัทย่อยในธุรกิจความงาม ซึ่งได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าไว้เต็มจ านวนแล้วนอกเหนือจากนั้น บริษัทยังสามารถเพิ่ม
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ทุนของบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินการอย่างเพียงพอ และสามารถด าเนินการโดยมีผลก าไร
อย่างมาก ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทจึงเชื่อว่าจะสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้ในอนาคตและสามารถน าพาให้บริษัท
สามารถด าเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีที ่ประกาศใช้ใหม่และมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลบังคับใช้เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 

3.1.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 เรื่อง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 เรื่อง นโยบายการ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

ได้มีการปรับปรุงค านิยามของค าว่า ”ความมีสาระส าคัญ” ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการน าความมีสาระส าคัญไปประยุกต์ใช้ได้ชัดเจนขึ้นใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวยังท าให้มีการปรับปรุง TFRS ฉบับอื่น ได้แก่ TAS 8 
TAS 10 TAS 34 และ TAS 37 

3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ  

มาตรฐานฉบับนี้ มีการปรับปรุงข้อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 

- เพิ ่มทางเลือกให้กับกิจการในการท า  “การทดสอบการกระจุกตัว (Concentration Test)” เพื่อ
ประเมินว่ารายการที่่ซื้อมานั้นเป็นสินทรัพย์หรือการรวมธุรกิจ 

- ปรับปรุงค านิยามของค าว่า “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่งก าหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยน าเข้า
และกระบวนการที่ส าคัญเป็นอย่างน้อย ซึ่งเมื่อน ามารวมกันแล้วมีส่วนส าคัญท าให้เกิดความสามารถใน
การสร้างผลผลิต นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงค านิยามของค าว่า “ผลผลิต” โดยให้ความสนใจในตัว
ของสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้า และตัดเรื่องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกไป 

3.1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน  

มาตรฐานเหล่านี้ได้มีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะ เพื่อลดผลกระทบที่
อาจเกิดขึ ้นจากความไม่แน่นอนที ่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี ้ยอ้างอิง  รวมถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา หรือความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นแทน เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ก าหนดจากธุรกรรมการ
กู ้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงได้ก าหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ ่มเติม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น 

3.1.4 กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

กรอบแนวคิดนี้ได้ปรับปรุงค านิยามของสินทรัพย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในการรับรู้รายการสินทรัพย์และ
หนี้สินในงบการเงิน โดยมีการเพิ่มเติมหลักการและแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้ 

- การวัดมูลค่ารายการ ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า 
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- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่า ใช้จ่ายในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

- การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินออกจากงบการเงิน 

นอกจากน้ี กรอบแนวคิดนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามหน้าท่ี การใช้ความระมัดระวัง และความไม่
แน่นอนของการวัดมูลค่าในการจัดท าข้อมูลทางการเงิน โดยการปรับปรุงกรอบแนวคิดท าให้มีการปรับปรุง
การอ้างอิงกรอบแนวคิดใน TFRS หลายฉบับ 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 

3.1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานฉบับนี้ได้มีออกมาตรการชั่วคราวในการพิจารณา เรื่อง การยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่
ระบาดของ Covid-19 ซึ่งให้ทางเลือกแก่ผู้เช่าในการไม่ต้องประเมินว่าการได้รับการลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ 
Covid-19 ที่เข้าเง่ือนไขตามมาตรฐานน้ัน เป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า 

อย่างไรก็ตาม การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษัท  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง-ระยะที ่2 (การปรับปรุงระยะที่ 2)  โดยการปรับปรุงระยะที่ 2  นี้จัดการปัญหาที่อาจกระทบกับรายงานทางการ
เงินระหว่างการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา หรือ
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
อื่นแทน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท มีดังนี้  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ชื่อมำตรฐำน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท 
เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าไม่มี
ผลกระทบที่มีสาระส าคัญต่องบการเงินในปีที่ถือปฏิบัติ 

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ เมื่อลูกค้ามีอ านาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจ านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะมี
สิทธิได้รับ ที่ไม่รวมจ านวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สามและภาษีมูลค่าเพิ่ม และสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตาม
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ปริมาณ โดยมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ตามแต่ละลักษณะของรายได้ดังต่อไปนี้ 

รายได้จากการขายสินค้า 

รายได้จากการขายสินค้า รับรู้เมื่อลูกค้ามีอ านาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 
ในกรณีที่มีสัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะถูกรับรู้ในจ านวนที่มีความเป็นไปไดค้่อนข้างแน่ในระดับสูงวา่
จะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยส าคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม  

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการเครื ่องมือแพทย์ และบริการซ่อม
บ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ รายได้จากการให้บริการ รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการแล้ว 

ส าหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษัทบันทึกรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
แยกจากกัน หากสินค้าและบริการดังกล่าวแตกต่างกัน หรือ มีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงาน
ที่แตกต่างกัน สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปันส่วนให้กับสินค้าและบริการตามสัดส่วนของราคาขายที่เป็นเอกเทศของ
สินค้าและบริการนั้นๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในรายงานการก าหนดราคาสินค้า หรือบริการที่กลุ่มบริษัทขายสินค้าและบริการเปน็
เอกเทศแยกต่างหาก การปันส่วนราคาส าหรับการให้บริการรับรู้เป็นหนี้สินภายใต้ “รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้อง
ปฏิบัติ” ณ วันท่ีเกิดรายการเริ่มแรกและจะรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้บริการ 

ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างตามสัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ 

เงินปันผลรับ ถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่มี
ข้อจ ากัดในการใช้) และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดที่แน่นอนเมื่อครบก าหนด ซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าน้อย  

4.3 เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์
รับรู้ในงบก าไรขาดทุน 

4.4 ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อ่ืน 

ลูกหนี้ รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ได้รับจ านวนเงินของสิ่งตอบแทนตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า  

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด
อายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรูร้ายการ ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้จะถูก
จัดกลุ่มตามรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อัตราการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น ค านวณจากประวัติการช าระเงินส าหรับลูกหนี้แต่ละกลุ่ม ปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะของลูกหนี้ และ
ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในงบก าไรขาดทุน 
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4.5 สินค้าคงเหลือ 

กลุ่มบริษัทตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนค านวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น 
ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและอื่นๆ มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้
ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการขาย 

กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและสินค้าเสียหายโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตและ
ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

4.6 เครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงิน รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อก าหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น 

ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรกด้วยราคาทุนบวกหรือหักด้วยต้นทุนการท ารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ 
ยกเว้นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยส าคัญ ซึ่งกลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าวด้วยมูลค่า ณ วันท่ีเกิดรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่อง ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ 
หรือเมื่อกลุ่มบริษัทโอนสินทรัพย์ทางการเงิน และเป็นการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าในภายหลัง โดยพิจารณาจากโมเดลธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทาง
การเงิน  ดังนี้ 

- วิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย 

- วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

- วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

ในรอบระยะเวลารายงานนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดล
ธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อก าหนดตามสัญญา ซึ่งท าให้เกิดกระแสเงิน
สดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าว ค านวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลก าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ 
การเปลี่ยนแปลง และการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) 

สินทรัพย์ทางการเงินที่บริษัทไม่ได้ถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาหรือถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญาและเพื่อขาย วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) นอกจากนี้ หากไม่ค านึงตามโมเดล
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ธุรกิจ สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีข้อก าหนดตามสัญญาไม่ท าให้เกิดกระแสเงินสดซึง่เป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนดไว้ (SPPI) บริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน รวมถึงอนุพันธ์ทาง
การเงินทั้งหมดที่ไม่เข้าเงื่อนไขในการป้องกันความเสี่ยง สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยจะถูกรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่า
ยุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการทั่วไป (General Approach) ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน 
โดยร ับร ู ้ผลขาดทุนด ้านเครด ิตท ี ่คาดว่าจะเก ิดข ึ ้นด ้วยผลขาดทุนด้านเครดิตท ี ่คาดว ่าจะเก ิดขึ ้นในอีก  
12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้
รายการเมื่อเริ่มแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา  

ส าหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยส าคัญ กลุ่มบริษัทใช้วิธีอย่างง่าย 
(Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ  ตามที่กล่าวไว้ใน
นโยบายการบัญชีเรื่อง ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

หนี้สินทางการเงิน 

หนี ้ส ินทางการเงินของกลุ ่มบริษัท ประกอบด้วยเงินกู ้ย ืม เจ้าหนี ้การค้า เจ้าหนี ้อ ื ่น และตราสารอนุพันธ์  
ทางการเงิน 

หนี้สินทางการเงิน จะรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อก าหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเริ่มแรกส าหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการท ารายการ และจัดประเภท
หนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ใน
การค านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ าหน่าย กลุ่มบริษัทค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจ าหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยท่ีแท้จริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนทางการเงินในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน ยกเว้น หนี้สินอนุพันธ์ท่ีจะวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) 

หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพัน
นั้น หรือเมื่อภาระผูกพันนั้นสิ้นสุดลง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้ราย
เดียวกันซึ่งมีข้อก าหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อก าหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระส าคัญ จะถือ
ว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน 

4.7 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงตามวิธีราคาทุน บริษัทจะบันทึกผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายในงบก าไรขาดทุนในปีท่ีมีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้น กรณีที่เงินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษัทจะรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 

เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 
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4.8 บริษัทย่อย 

บริษัทย่อย เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของ
บริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุด
ลง  

นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจ าเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท            
ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม แม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะท าให้ส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 

4.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยรับรู้
รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุนบวกต้นทุนในการท ารายการ หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า  

ค่าเสื่อมราคาส าหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้
เป็นเวลา 20 ปี ท่ีดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา 

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระท าก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที ่กลุ่ม
บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่า
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน มูลค่าตามบัญชีของส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากต้นทุนเดิม 

4.10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

ที่ดิน แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน   จะถูก
รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ประเมินราคาอิสระประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าว ต้องอาศัยข้อสมมติฐานและ
การประมาณบางประการ 

อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคา ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน ดังนี้ 

อาคาร 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงพ้ืนท่ีเช่า 10 - 20 ปี 
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 5 ปี 
เครื่องมือและอุปกรณ ์ 5 ปี 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

รายจ่ายเกี ่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและ          
ค่าบ ารุงรักษา รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น 
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ก าไรและขาดทนุจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจากมูลค่าตามบัญชีกับราคาขาย 
และรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งมีอายุการใช้งานจ ากัดแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 
ค่าตัดจ าหน่าย บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์เป็นเวลา 5 ปี 

4.12 สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้ส าหรบัช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการ
แลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 

กลุ่มบริษัทประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของ
สัญญาเช่าที ่มีผลอยู ่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น โดยพิจารณาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว  

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยจ านวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น 
ประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์ จ านวนเงินที่จ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่า
เริ่มมีผลหรือก่อนวันท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วย
การวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริษัทประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้เมื่อมีข้อบ่งช้ี 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าหรือ
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้ 

อาคาร 20 ปี 
อุปกรณ์ส านักงาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก าหนดได้  กลุ่มบริษัท
คิดลดมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย
การกู้ยืมส่วนเพ่ิมอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่บริษัทคาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อกู้ยืมเงินจ านวนเดียวกันในระยะเวลา
ใกล้เคียงกันเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น 

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า จ านวนเงินที่คาดว่าจะ
จ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่
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กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่า
กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า  

หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตาม
สัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายช าระหนี้สินตามสัญญาเช่า  

นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การ
เปลี่ยนแปลงการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสทิธิเลือกซื้อสนิทรัพย์อ้างอิงผลกระทบ
จากการประเมินมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่จะส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้เปลี่ยนแปลง
ไป อย่างไรก็ตาม หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้มีมลูค่าลดลงจนเป็นศูนยแ์ล้ว ผลกระทบดังกล่าว จะถูก
รับรู้เข้าก าไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าที่มีอายุ
สัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า นับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า  จะ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน 
ณ วันท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าด้วยจ านวนที่
เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินท่ีจะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือ
ที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู ้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตรา
ผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าที ่ความเส ี ่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส ่วนใหญ่ไม ่ได ้โอนไปให้ก ับผ ู ้ เช ่าถ ือเป็น 
สัญญาเช่าด าเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจ านวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึ้นจากการได้มา ซึ่งสัญญาเช่าด าเนินงาน
รวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกบัรายได้
จากสัญญาเช่า 

4.13 เงินกู้ยืม 

เงินกู้ยืม รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท ารายการที่เกิดขึ้น 

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มา จะถูกรับรู้เป็นต้นทุนการจัดท ารายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้
วงเงินกู้บางส่วนหรือท้ังหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความ
เป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส าหรับการให้บริการ
สภาพคล่องและจะตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง 

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช าระหนี้ออกไปอีกเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากเงินกู้ยืมนั้นไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น จะจัด
ประเภทเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียน  

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
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เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรพัย์
ของกลุ่มบริษัท เงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  

กลุ่มบริษัทมีภาระต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทบันทึกหนี้สิน
ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้   

หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ และก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงาน จะถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

4.15 ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนท่ีเกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น
หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรือจะได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีที่
ต้องเสียภาษี ซึ่งแตกต่างจากก าไรขาดทุนที่ปรากฏในงบการเงิน คูณด้วยอัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีบังคับ
ใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สินและจ านวนท่ีใช้เพื่อการค านวณทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้
กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน 
ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 

4.16 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงิน
บาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศบันทึกเป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
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4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
ปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยก าหนดล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี ้

• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์ 

 หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน 

• ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถอ้างอิง 

 หรือเทียบเคียงได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 

• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถอ้างอิงได้ซึ่งน ามาใช้กับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 

4.18 การจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการได้อนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผล 

4.19 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่ออกจ าหนา่ย
และช าระแล้วในระหว่างปี 

4.20 ก าไรต่อหุ้นปรับลด 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด ค านวณโดยก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีหารด้วยจ านวนหุ้นสามัญ บวกจ านวนหุ้นสามัญเทียบเท่า
ของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในระหว่างปี 

4.21 ส่วนงานด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกดิขึ้น
จากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 

4.22 ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น 

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรือเป็นภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจท าให้บริษัทต้องช าระหรือ
ชดใช้ตามภาระผูกพันนั้น และจ านวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่า งสมเหตุสมผล สินทรัพย์ที่อาจ
เกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน  

5. ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ  

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่
เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสนิทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น           ซึ่งผล
ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากจ านวนที่ได้ประมาณการไว้ 

ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ มีดังนี้ 

5.1 การรับรู้รายได้ 
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การรับรู้รายได้ของบริษัทมีความซับซ้อนเนื่องจากบริษัทมีการขายเครื่องมือแพทย์พร้อมการให้บริการทางการแพทย์ 
สัญญามีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามแต่ละลูกค้า บริษัทจ าเป็นต้องใช้ดุ ลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและ
รายละเอียดของสัญญาที่ท ากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าการขายสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกัน
หรือไม่ และพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏบิัตินั้นเป็นภาระตลอดช่วงเวลาของสัญญาหรอืเสร็จสิน้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดย
บริษัทแยกรับรู้รายได้จากการขายสินค้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และรับรู้รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ตลอด
ช่วงเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการแล้ว 

5.2 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงประวัติการช าระเงินส าหรับลูกหนี้แต่ละกลุ่มที่มีลักษณะที่
แตกต่างกัน และความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้อันเกิดมาจากการที่
ไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้
บ่งบอกถึงการผิดนัดช าระของลูกหนี้ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต 

5.3 ค่าเผื่อส าหรับสินค้าเก่า และเสื่อมคุณภาพ 

กลุ่มบริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อส าหรับสินค้าเก่า และเสื่อมคุณภาพเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ 
โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมนุเวียนและการเสือ่มสภาพของสินค้าคงเหลือประเภทต่างๆ และขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

5.4 การด้อยค่าเงินลงทุน 

บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระส าคญั
และเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระส าคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

5.5 อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มี
ตัวตนของกลุ่มบริษัท โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือมีความ
แตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ท่ีเสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป 

5.6 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงต ่ากว่าทุน
อย่างมีสาระส าคัญหรือเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระส าคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

5.7 การก าหนดอายุสัญญาเช่า 

ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความตั้งใจอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะเลือกใช้สิทธิ
ในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยค านึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ท าให้
เกิดสิ่งจูงใจเชิงเศรษฐกิจในการเลือกหรือไม่เลือกใช้สิทธิ ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริษัทจะประเมินอายุ
สัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยส าคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที่จะเลือกใช้สิทธิ 

5.8 การก าหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า 

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถระบุอัตราดอกเบี้ยตามนัยในสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืม
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ส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จ าเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคยีง
กับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีคล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมที่ใกล้เคียงกัน 

5.9 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 

หนี ้ส ินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย           
ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จ านวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต 
อัตรามรณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริง
นั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว้ 

5.10 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการท าก าไรทางภาษีใน
อนาคตของบริษัทที่สามารถน ามาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวได้ นอกจากนั้น ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
ผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของกฏหมายภาษีอากร  

5.11 คดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามปกติธุรกิจ ซึ่ง
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของข้อพิพาทและคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจาก
ที่ได้มีการประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายที่มีนัยส าคัญเกิดขึ้น กลุ่ม
บริษัทจะไม่บันทึกประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

5.12 มูลค่ายุติธรรมและหนี้สินทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาดซื้อง่ายขายคล่องจะ        วัด
มูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าต่างๆ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทต้องมีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกเทคนิคการ
ประเมินมูลค่าและสมมติฐานจากประสบการณ์และข้อมูลในอดีต ในช่วงวันสิ้นปีบัญชี 

6. รำยกำรกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี ่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและหรือ
กรรมการร่วมกัน ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับ
บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมูลฐานที่ใช้บางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้ส าหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือ
บริษัทท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 

กลุ่มบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ 

ชื่อ ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ์

บริษัท เค แอนด์ ดับบลิว (ประเทศไทย) 
จ ากัด  

ตัวแทนจ  าหน่ายเคร ื ่องม ือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ 

ถือหุ้นโดยญาติกรรมการบริษัทและ 
กรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย 

บริษัท แดทโซ เอเชีย คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด บริการด้านความงาม ถือหุ้นโดยบริษัท 
บริษัท อัลเทอร์เมด แคร์ จ ากัด จ าหน่ายสินค้าเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทย่อย 
คุณจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ - กรรมการ 
คุณปรีชา นันท์นฤมิต - กรรมการ 
คุณวัชราภรณ์ ภิสสาสุนทร - กรรมการบริษัทย่อย 
คุณชาครีย์ โลหะเจริญทรัพย์ - ญาติกรรมการ 

รายการบัญชีที่มีสาระส าคัญกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563      มีดังนี้ 
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  (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 นโยบายการก าหนดราคา 2564 2563 2564 2563 

      
รายได้จากการขาย      

บริษัทย่อย ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม - - 1,275 1,708 
บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 543 367 543 367 
กรรมการ ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 311 1,058 - - 

รวม  854 1,425 1,818 2,075 

      
รายได้ค่าบริการ      

บริษัทย่อย ราคาที่ตกลงกัน - - 810 750 
บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน ราคาที่ตกลงกัน 60 - 60 - 

รวม  60 - 870 750 

      
รายได้เงินปันผล      

บริษัทย่อย ตามที่ประกาศจา่ย - - 10,000 17,000 

      
รายได้อื่น      

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน ราคาที่ตกลงกัน 22 44 22 44 

      
ซ้ือสินค้า      

บริษัทย่อย ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม - - 9,137 3,248 
บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 7,515 13,262 7,445 11,762 

รวม  7,515 13,262 16,582 15,010 

      
ต้นทุนอื่น      

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน ราคาตามที่ตกลงกัน 7,538 12,243 7,199 11,914 

      
ค่าเช่า      

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน เดือนละ 94,737 บาท 505 1,137 505 1,137 

       
ดอกเบี้ยจา่ย      
  บริษัทยอ่ย ร้อยละ 4.50 ต่อป ี - - 166 514 
  บริษัทที่เกีย่วขอ้งกัน ร้อยละ 12.00 ต่อป ี 595 902 - - 

   กรรมการ ร้อยละ 4.50 - 6.00 ต่อป ี 1,847 1,811 1,847 1,811 
   กรรมการบริษัทยอ่ย ร้อยละ 6.25 ต่อป ี 66 49 - - 

รวม  2,508 2,762 2,013 2,325 

ค่าใช้จ่ายอื่น      
   บริษัทย่อย ราคาตามที่ตกลงกัน - - 43 298 
   บริษัทที่เกีย่วข้องกัน ราคาตามที่ตกลงกัน 2,722 2,149 2,722 2,149 
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  (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 นโยบายการก าหนดราคา 2564 2563 2564 2563 

      
   บริษัทย่อยทางอ้อม ราคาตลาด - - 61 47 

รวม  2,722 2,149 2,826 2,494 

      
ค่าตอบแทนผู้บริหาร      

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน  15,096 15,224 8,764 8,882 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  1,067 1,749 1,067 155 

รวม  16,163 16,973 9,831 9,037 

ยอดคงเหลือกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันท่ีมีสาระส าคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี ้

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

        
ลูกหนี้การค้า – บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง        

บริษัทย่อย -  -  17  91 
บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน 463  393  463  393 

รวม 463  393  480  484 

        
ลูกหนี้อื่น – บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง        

บริษัทย่อย -  -  324,398  311,940 
บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน -  -  40  44 

รวม -  -  324,438  311,984 
หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า -  -  (324,398)  (311,940) 

สุทธิ -  -  40  44 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้อื่น – บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง มี
ดังต่อไปนี้ 

           (หน่วย : พันบาท) 
   งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   2564  2563 

      
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม   311,984  91,344 
บวก เพิ่มขึ้น   12,458  220,640 
หัก จา่ยช าระ   (4)  - 
หัก จัดประเภทเป็นลูกหนีอ้ื่น - ลูกค้าทัว่ไป   (324,398)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม   40  311,984 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนีอ้ืน่ 
- บุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง มีดังต่อไปนี้ 
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           (หน่วย : พันบาท) 
   งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   2564  2563 
      

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม   311,940  91,303 
บวก ตั้งค่าเผ่ือฯ เพิ่มขึ้น   12,458  220,637 
หัก   จัดประเภทเป็นค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทัว่ไป 
  

(324,398) 
  

- 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม   -  311,940 

  
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 
        

เงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อย        
บริษัทย่อย -  -  -  714,949 
หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า -  -  -  (714,949) 

สุทธิ -  -  -  - 

 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563 
    

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม  714,949  982,949 
หัก รับช าระ -  (268,000) 
หัก จัดประเภทเป็นเงินให้กู้ยืม - บริษัทอื่น (714,949)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม  -  714,949 

เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทรับโอนท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยทางอ้อมจากบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าตามราคา
ประเมิน จ านวน 268 ล้านบาท เพื่อหักกลบกับหนี้บางส่วนท่ีบริษัทย่อยดังกล่าวกู้ยืมจากบริษัท ซึ่งบริษัทบันทึกที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างดังกล่าวไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษัทแล้ว  

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมบริษัทย่อยจ านวน 100.00 ล้านบาท 
เนื่องจากคาดว่าบริษัทย่อยดังกล่าวไม่สามารถช าระหนี้ได้  

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้
กู้ยืม - บริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้ 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563 
    

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม  714,949  614,949 
บวก ตั้งค่าเผ่ือฯ เพิ่มขึ้น -  100,000 
หัก จัดประเภทเป็นเงินให้กู้ยืม - บริษัทอื่น (714,949)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม  -  714,949 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 
        

เจ้าหนี้การค้า – บริษัทที่เกีย่วข้อง        
บริษัทย่อย -  -  1,185  5,910 
บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน 61,608  74,081  61,608  74,070 
กรรมการ -  200  -  - 

รวม 61,608  74,281  62,793  79,980 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 
        

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง        
บริษัทย่อย -  -  -  276 
บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน 54,370  128,163  54,328  125,604 
กรรมการ -  4,764  -         - 

รวม 54,370  132,927  54,328  125,880 

        
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย 
    - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  

 

 

 

 

 

 
บริษัทย่อย -  -  -  11,235 
บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน -  11,003  -         - 
กรรมการ 31,767  40,574  31,767  40,574 
กรรมการบริษัทยอ่ย -  3,025  -  - 

รวม 31,767  54,602  31,767  51,809 

ในระหว่างปีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายการเคลื่อนไหวของเงินกู ้ยืมระยะสั้น - บุคคลและบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน (ไม่รวมดอกเบี้ย) มีดังต่อไปนี ้

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 
        

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม  47,907       35,000  46,000  42,000 
บวก  กู้เพิ่ม -  12,907  -  21,000 
หัก    จ่ายช าระ (10,780)  -  (21,000)  (17,000) 
หัก    ลดลงจากการจ าหนา่ยบริษัทย่อย (12,127)  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม  25,000  47,907  25,000  46,000 
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวอยู่ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อ
ปี (2563 : ร้อยละ 4.50 - 12.00 ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม โดยไม่มีหลักประกัน 

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563 
    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกัน    
ญาติกรรมการ 80,759  - 

ระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาว – บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ไม่
รวมดอกเบี้ย) มีดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563 

  

 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม  -  - 
บวก  กู้เพิ่ม 83,750  - 
หัก    จ่ายช าระ (2,991)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม  80,759  - 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลเกี่ยวข้อง มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – 0.25 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม โดยไม่มี
หลักประกัน 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 
        

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน - ผู้บริหารส าคัญ        
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2,818  1,751  2,818  1,751 

 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

        
เงินสด 287  509  268  269 
เงินฝากธนาคาร        

เงินฝากกระแสรายวัน    94,438   10,914  92,225  8,638 
เงินฝากออมทรัพย์    39,530   3,929  39,360  2,962 

เงินฝากประจ า          93   92  -  - 

รวม 134,348  15,444  131,853  11,869 
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8. ลูกหนี้กำรค้ำ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช าระได้ดังนี้ 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

        
ยังไม่ครบก าหนดช าระ    174,392   245,396      163,745  232,372 
เกินก าหนดช าระ                                 

น้อยกว่า 3 เดือน     200,688   162,644  193,579  154,080 
3 – 6 เดือน      31,712   59,301  28,416  56,071 
6 – 12 เดือน      38,438   25,260  38,154  22,889 
มากกว่า 12 เดือน        7,048   99,830  6,989  4,497 

รวม    452,278   592,431  430,883  469,909 
หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า      (402)   (95,059)  (402)  - 

สุทธิ    451,876   497,372  430,481  469,909 

  

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้
การค้า มีดังต่อไปนี ้

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

        
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม  95,059  92,115  -  248 
บวก ผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 402  3,192  402  - 
หัก    กลับรายการค่าเผ่ือผลขาดทุน (1,798)  (248)  -  (248) 
หัก    ลดลงจากการจ าหน่ายบริษัทย่อย (93,261)  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม  402  95,059  402  - 

9. เงินให้กู้ยืม – บริษัทอื่น 

เงินกู้ยืมนี้เป็นรายการลูกหนี้ของบริษัทซึ่งเคยเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้จ าหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจความงามทั้งจ านวน และได้ถอดงบการเงินรวมของบริษัทย่อยออกจากงบการเงินรวมของ
บริษัท ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 13 ดังนัน้รายการดังกล่าวจึงไม่มียอดคงเหลือในงบการเงินรวมของบริษัท 

10. สัญญำขำยสิทธิแฟรนไชส์ของบริษัทย่อย 

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจความงามทั้งจ านวน และได้ถอดงบการเงินรวมของ
บริษัทย่อยกลุ่มธุรกิจความงามออกจากงบการเงินรวมของบริษัท ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 13 รายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาขายสิทธิแฟรนไชน์บริษัทย่อยจึงไม่ปรากฎในงบการเงินรวมของบริษัท 
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11. สินค้ำคงเหลือ 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 
        

สินค้าระหว่างทาง 5,009  41  4,815  - 
สินค้าส าเร็จรูป        
    เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 548,176  423,572  449,938  321,704 
    ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 3,705  27,356  258  - 
งานระหว่างท า -  1,822  -  1,822 
วัสดุบรรจุภัณฑ์ -  11,429  -  - 

รวม 556,890  464,220  455,011  323,526 
หัก ค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมคุณภาพ (38,318)  (61,320)  (25,547)  (19,363) 

สุทธิ 518,572  402,900  429,464  304,163 

ในระหว่างปี รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ มีดังต่อไปนี ้

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

  
 

 
 

 
 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม  61,320  37,948  19,363  20,204 
บวก  ค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมคุณภาพ 6,695  27,299  6,184  - 
หัก    กลับรายการค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมคณุภาพ (200)  (3,927)  -  (841) 
หัก    ลดลงจากการจ าหนา่ยบริษัทย่อย (29,497)  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม  38,318  61,320  25,547  19,363 

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

        

ค่าใช้จ่ายจา่ยลว่งหน้า 27,454  7,156  23,346  5,420 

เงินมัดจ า -  5,410  -  - 

ภาษีซื้อยังไม่ถึงก าหนดช าระ -  1,882  -  - 

ภาษีซื้อรอขอคืน -  38  -  - 

ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหนา้ 26,355  -  26,355  - 

ภาษีถกูหัก ณ ที่จา่ย 13,720  -  13,720  - 

ดอกเบี้ยค้างรับ -  3,277  -  - 

อื่นๆ 2,066  5,366  566  1,486 

รวม 69,595  23,129  63,987  6,906 
หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า -  (5,451)  -  - 

สุทธิ 69,595  17,678  63,987  6,906 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

     (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ทุนช าระแล้ว สัดส่วนร้อยละการลงทุน วิธีราคาทุน เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
         

บริษัท สเปซเมด จ ากัด 50,000 50,000 100.00 100.00 59,391 59,391 10,000 17,000 
บริษัท สยามสเนล จ ากัด - 20,000 - 51.00 - 10,200 -       - 

บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง 
    จ ากัด (มหาชน) - 1,818,906 - 56.00 

 
- 

 
2,212,004 

 
- 

 
      - 

รวม     59,391 2,281,595 10,000 17,000 

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า     - (2,222,204)   

สุทธิ     59,391 59,391   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในบริษัทดับบลิว ซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2,212 ล้านบาท ติดภาระจ านอง
เป็นหลักทรัพย์ค ้าประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสองแห่ง (หมายเหตุ 23) การค ้าประกันดังกล่าวได้ถูกยกเลิก
แล้วในระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 และบริษัทได้ขายหุ้นทั้งหมดของกลุ่มบริษัทดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) แล้ว 

เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2564 บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัท สเปซเมด จ ากัด จ านวนรวม 10 ล้านบาท 

การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติการขายเงินลงทุน
ส่วนของบริษัทท้ังหมดในหุ้นสามัญของบริษัท สยามสเนล จ ากัด (สยามสเนล) ให้แก่ผู้ถือหุ้นอ่ืน ซึ่งได้ท าการขาย เมื่อวันท่ี 15 
กรกฎาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 1,020,000 บาท โดยบริษัทได้รับช าระค่าหุ้น และโอนหุ้นให้กับผู้ซื้อ
เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ธนาคารได้ปลดภาระค ้าประกันของบริษัทในฐานะผู้ค ้าประกันหน้ีเรียบร้อยแล้ว   

เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2564 บริษัทขายเงินลงทุนในหุ้นท้ังหมดของบริษัท ดับบลิว ซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (ดับบลิวซีไอ
เอช) จ านวน 101,849,993 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท เป็นเงินจ านวน 1,018,500 บาท ให้แก่บุคคลภายนอกรายหนึ่ง ซึ่ง
บริษัทได้รับช าระค่าหุ้นครบทั้งจ านวนเรียบร้อยแล้วในระหว่างไตรมาสสองปี 2564 และได้โอนหุ้นให้แก่ผู้ซื้อแล้ว บริษัทจึงได้
ถอดงบการเงินของดับบลิวซีไอเอช ออกจากงบการเงินรวมของบริษัทในไตรมาสสามของปี 2564 

สินทรัพย์และหนี้สิน (ท่ีผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีแล้ว) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันท่ีใกล้เคียงที่สุดกับวันที่
บริษัทจ าหน่ายบริษัทย่อย ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการถอดออกจากงบการเงินรวมของบริษัท มีดังนี้ 

 (หน่วย : พันบาท) 
 

บริษัท ดับบลิวซีไอ       
โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามสเนล 
จ ากัด 

 
รวม 

    

สินทรัพย์    
ลูกหนี้การค้า           5,988                  22          6,010  
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป 91,340                  -         91,340  
เงินให้กู้ยืม - บริษัทอื่น 100,000                   -      100,000  
สินค้าคงเหลือ 5,259              551         5,810  

สินทรัพย์อื่น 17,203            1,049       18,252  

รวมสินทรัพย์ 219,790            1,622    221,412  
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 (หน่วย : พันบาท) 
 

   

หนี้สิน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย (149,660)  (11,981)  (161,641)  
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป (186,208)                -    (186,208)  
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง                  -    (8,066)      (8,066)  
ภาระผูกพันการให้บริการรับล่วงหน้า (91,589)                -    (91,589)  

หนี้สินอื่น (332,811) (453)  (333,264)  

รวมหนี้สิน (760,268) (20,500)  (780,768)  

    
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินที่จ ำหน่ำย (540,478) (18,878) (559,356) 

รายละเอียดของการจ าหน่ายบริษัทย่อยมีดังนี้ 

  (หน่วย : พันบาท) 

 บริษัท ดับบลิวซีไอ  
โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามสเนล 
จ ากัด 

 
รวม 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินที่จ าหน่าย (หนี้สินสุทธิ) 540,478 18,878 559,356 
บวก เงินสดรับจากการจ าหนา่ยบริษัทยอ่ย 1,019 1,020 2,039 
หัก หนี้สินในส่วนของบริษัทยอ่ย - (5,925) (5,925) 
ผลกระทบจากการจ าหนา่ยบริษัทย่อยทีร่ับรู้ในงบก าไรขาดทุน 541,497 13,973 555,470 

รำยกำรทีร่ับรู้ในงบก ำไรขำดทุน    
ส่วนต่างจากการถอดงบการเงินของบริษัทย่อยออกจากงบ 
    การเงินรวม 

 
540,478 

 
18,878 

 
559,356 

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหนา่ยบริษัทย่อย  1,019 (4,905) (3,886) 

 

ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวม (หลังตัดรายการระหว่างกัน) มีดังต่อไปนี้  

 (หน่วย : พันบาท) 

 บริษัท ดับบลิวซีไอ  
โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

 
บริษัท สยามสเนล จ ากัด 

 
รวม 

 30 มิถุนายน
2564 

31 ธันวาคม
2563 

30 มิถุนายน
2564 

31 ธันวาคม
2563 

30 มิถุนายน
2564 

31 ธันวาคม
2563 

รายได้จากการขาย 2,764 25,149 1,348 1,845 4,112 26,994 
ต้นทุนขาย (2,107) (62,537) (609) (1,029) (2,716) (63,566) 

ก าไรขั้นต้น 657 (37,388) 739 816 1,396 (36,572) 
รายได้อื่น 4,269 57,101 212 2,227 4,481 59,328 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (10) (7,726) (394) (216) (404) (7,942) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (11,303) (33,979) (1,076) (2,070) (12,379) (36,049) 
ต้นทุนทางการเงิน (9,671) (10,315) (440) (423) (10,111) (10,738) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (16,058) (32,307) (959) 334 (17,017) (31,973) 
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14. ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่เป็นสาระส าคัญ มีดังต่อไปนี ้

   (หน่วย : พันบาท) 
 สัดส่วนการถือของ             

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม (ร้อยละ) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจัดสรร
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุม 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม

สะสม 

บริษัท 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
       

บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) - 44.00 (33,842)  (332,182) - (1,465,288) 
บริษัท สยามสเนล จ ากัด - 49.00 (503)     (2,274) - (10,388) 

   รวม   (34,345)  (334,456) - (1,475,676) 

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สยามสเนล จ ากัด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 และ 2563 ก่อนการตัดรายการระหว่างกันและรายการปรับปรุงอ่ืนในการจัดท างบการเงินรวม มีดังนี้ 

 (หน่วย : พันบาท) 
 บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง  

จ ากัด (มหาชน) 
  

บริษัท สยามสเนล จ ากัด 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน -  209,226  -  2,749 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน -  14,566  -  363 

    รวมสินทรัพย ์ -  223,792  -  3,112 

หนี้สินหมุนเวียน -  995,037  -  24,313 
หนี้สินไม่หมุนเวียน -  899,638  -  - 

    รวมหนี้สิน -  1,894,675  -  24,313 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท -  (407,219)  -  (10,813) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม -  (1,263,664)  -  (10,388) 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง  

จ ากัด (มหาชน) 
  

บริษัท สยามสเนล จ ากัด 

 2564  2563  2564  2563 

        
รายได ้ 2,764  34,290  1,370  4,752 

ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั (21,004)  (391,512)  (523)  (642) 
ขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (16,503)  (307,616)  (503)  (615) 

ขาดทุนส าหรับป ี (37,507)  (699,128)  1,026  (1,257) 

        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของผู้ถือหุ้น         ของ

บริษัท (21,004) 
 

(391,512) 
 

(523)  (642) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของส่วนได้เสีย       ที่ไม่มี

อ านาจควบคุม (16,503) 
 

(307,616) 
 

(503)  (615) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (37,507)  (699,128)  1,026  (1,257) 
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 (หน่วย : พันบาท) 
 บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง  

จ ากัด (มหาชน) 
  

บริษัท สยามสเนล จ ากัด 

 2564  2563  2564  2563 

        
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (6,461)  (4,001)  2,912  (275) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน 6,206  2,424  -  245 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -  557  (2,892)  54 

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธ ิ (255)  (1,020)  20  24 

15. เงินลงทุนในบริษัทอื่น 

     (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ทุนช าระแล้ว สัดส่วนร้อยละการลงทุน วิธีราคาทุน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

       
บริษัท แดทโซ เอเชีย คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด 300,000 300,000 12.00 12.00 36,000 36,000 

บริษัท อิเมจิแมกซ์ จ ากัด 108,000 108,000 7.40 7.40 8,000 8,000 

รวม     44,000 44,000 

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า     (44,000) (44,000) 

สุทธิ                 -              - 

 

บริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่นทั้งจ านวน เนื่องจากผู้บริหารพิจารณาว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต ่า
กว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน 

16. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
ที่ดิน 

 อาคารและ 
สิ่งปลูกสร้าง 

 
รวม  

     
รำคำทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 -  -  - 
ซ้ือเพิ่ม  174,392  107,156  281,548 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 174,392  107,156  281,548 
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (174,392)            (107,156)  (281,548) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 -  -  - 

      
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 -  -  - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี -  4,036  4,036 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 -  4,036  4,036 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี -  5,358  5,358 
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
ที่ดิน 

 อาคารและ 
สิ่งปลูกสร้าง 

 
รวม 

โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ -  (9,394)  (9,394) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 -  -  - 

      
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของ 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 -  -  - 
เพิ่มขึ้น -  24,379  24,379 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 -  24,379  24,379 
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ -  (24,379)  (24,379) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 -  -  - 

      
มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 174,392  78,741  253,133 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 -  -  - 

      
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 2563      
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     4,036 

      
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 2564      
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     5,358 

 

ในปี 2563 บริษัทรับโอนที่ดินและอาคารส านักงานแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมเพื่อหักกลบกับเงินให้กู้ยืมแก่
บริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทมีความตั้งใจจะจ าหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์ดังกล่าวในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีแผนการ
ขาย อีกท้ังยังไม่มีผู้ซื้อท่ีแน่นอนและชัดเจน และบันทึกท่ีดินและอาคารส านักงานดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระมีมูลค่าเท่ากับ 271 ล้านบาท (ข้อมูล
ระดับ 2) 

ในปี 2564 บริษัทได้น าอสังหาริมทรัพย์นั้นมาใช้ประโยชน์ในการบรหิารงานของบริษัท จึงจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์ดงักลา่ว
ไว้เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงิน  
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17. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 

อาคารและ             
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
ส่วนปรับปรุง

พื้นที่เช่า 

อุปกรณ์และ
เครื่องมือ
แพทย ์

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้ส านักงาน 

 
ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 
รวม 

          
รำคำทุน          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 166,000 186,800 78,643 248,682 207,523 79,583 6,509 11 973,751 
ซ้ือเพิ่ม  - - - 14,992 119 1,002 - - 16,113 
รับโอนจากสินค้าคงเหลือ - - - 19,721 149 - - - 19,870 
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช ้ - - - - - - 4,000 - 4,000 
จ าหน่าย - - - (7,117) (43,452) (56) (7,779) - (58,404) 
ตัดจ าหน่ายสินทรัพย ์ - (21,028) (59,849) - (141) (929) - - (81,947) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 166,000 165,772 18,794 276,278 164,198 79,600 2,730 11 873,383 
ซ้ือเพิ่ม - - - 19,553 268 336 - - 20,157 
รับโอนจากสินค้าคงเหลือ - - - 7,664 - - - - 7,664 
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช ้ - - - - - - 550 - 550 
จ าหน่าย - - - (38,646) (53,367) (7,501) - - (99,514) 
ตัดจ าหน่ายสินทรัพย ์ - (671) - (29,913) (6) (202) - (11) (30,803) 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการจ าหน่ายบริษัทย่อย 8,392 (57,735) (18,794) - (105,021) (64,441) - - (237,599) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 174,392 107,366 - 234,936 6,072 7,792 3,280 - 533,838 
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 

อาคารและ             
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
ส่วนปรับปรุง

พื้นที่เช่า 

อุปกรณ์และ
เครื่องมือ
แพทย ์

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้ส านักงาน 

 
ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 
รวม 

          
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563             - 75,886 40,348 158,009 196,239 72,396 4,914             - 547,792 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี - 9,709 4,984 47,299 4,373 3,115 1,103 - 70,583 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนทีจ่ าหนา่ย - (8,618) - (5,808) (43,638) (751) (5,815) - (64,630) 
ค่าเส่ือมราคารับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - - - - 2,436 - 2,436 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนที่ตัดจ าหน่าย             -             - (33,369) - - - -             - (33,369) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 76,977 11,963 199,500 156,974 74,760 2,638 - 522,812 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี - 7,595 290 30,609 1,604 1,617 178 - 41,893 
ค่าเส่ือมราคารับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - - - - 264 - 264 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนทีจ่ าหนา่ย - - - (35,719) (51,326) (7,372) - - (94,417) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนที่ตัดจ าหน่าย - (496) - (29,911) (4) (202) - - (30,613) 
ลดลงจากการจ าหน่ายบริษัทย่อย - (74,476) (12,253) (890) (102,184) (62,945) - - (252,748) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 9,600 - 163,589 5,064 5,858 3,080 - 187,191 

          
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563             - 63,414 37,297             -             -             -             -             - 100,711 
เพิ่มขึ้น - - - - 4,202 - - - 4,202 
ลดลง - (13,340) (30,470) - - - - - (43,810) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 50,074 6,827 - 4,202 - - - 61,103 
รับโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 24,379 - - - - - - 24,379 
กลับรายการค่าเผ่ือการด้อยค่า - (2,748) - - - - - - (2,748) 
ลดลงจากการจ าหน่ายบริษัทย่อย - (47,326) (6,827) - (4,202) - - - (58,355) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 24,379 - - - - - - 24,379 
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 

อาคารและ             
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
ส่วนปรับปรุง

พื้นที่เช่า 

อุปกรณ์และ
เครื่องมือ
แพทย ์

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้ส านักงาน 

 
ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 
รวม 

          
มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 166,000 38,721 4 76,778 3,022 4,840 92 11 289,468 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 174,392 73,387 - 71,347 1,008 1,934 200 - 322,268 

          
          
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 2563          
ต้นทุนขาย         56,977 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร         13,606 

    รวม         70,583 

          
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 2564          
ต้นทุนขาย                     

32,251  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร         9,642  

    รวม         41,893  
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
ที่ดิน 

อาคารและ             
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

อุปกรณ์และ 
เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือและอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้ส านักงาน 

 
ยานพาหนะ 

 
รวม 

รำคำทุน        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  -     201   248,682   4,922   4,690   2,729   261,224  
ซ้ือเพิ่ม              -             - 14,992 119 321             - 15,432 
รับโอนจากสินค้าคงเหลือ             -             - 19,721             -             -             - 19,721 
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช ้             -             - -             -             - 4,000 4,000 
จ าหน่าย             -             - (7,117) (38) (56) (4,000) (11,211) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563             - 201 276,278 5,003 4,955 2,729 289,166 
ซ้ือเพิ่ม              -             -  19,553   267   296   -     20,116  
รับโอนจากสินค้าคงเหลือ             -             -  7,664              -             -             -  7,664  
รับโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  174,392   107,156   -                -             -             -  281,548  
จ าหน่าย  -                -  (8,733)  (361)  (90)             -  (9,184) 
ตัดจ าหน่าย             -  (201)  (29,913)  (6)  (202)             -  (30,322) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  174,392   107,156   264,849   4,903   4,959   2,729   558,988  

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563             - 7 157,156 2,713 3,016 2,380 165,272 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี             - 10 47,299 917 639 410 49,275 
ค่าเส่ือมราคารับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้             - - - - - 2,436 2,436 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนทีจ่ าหนา่ย             - - (5,808) (32) (52) (2,587) (8,479) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563             - 17 198,647 3,598 3,603 2,639 208,504 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี  -     5   30,568   799   488   67   31,927  
ค่าเส่ือมราคารับโอนจากอสังหาริมทรัพย์    

เพื่อการลงทุน  -    9,394   -   -   -   -  9,394  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนทีจ่ าหนา่ย  -    -  (5,807)  (356)  (71)  -   (6,234) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนที่ตัดจ าหน่าย  -     (22)  (29,911)  (4)  (202)  -   (30,139) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  -     9,394   193,497   4,037   3,818   2,706   213,452  
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  
ที่ดิน 

อาคารและ             
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

อุปกรณ์และ 
เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือและอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้ส านักงาน ยานพาหนะ รวม 

        

ค่ำเผ่ือด้อยค่ำของสินทรัพย ์        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563                           -                              -                              -                              -                              -                              -                             -    
เพิ่มขึ้น                           -                              -                              -                              -                              -                              -                             -    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                           -                              -                              -                              -                              -                              -                             -    
เพิ่มขึ้น                           -                              -                              -                              -                              -                              -                             -    
ค่าเผ่ือด้อยค่ารับโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อ

การลงทุน 
                       
                          -      24,379  

                     
       -    

                         
   -    

                     
       -    

                  
          -    24,379 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564                           -    24,379                          -                            -                             -                             -    24,379 
        

มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 184 77,631 1,405 1,352 90 80,662 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564               174,392                 73,383                71,352                     866                  1,141              23       321,157 
        

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 2563        
ต้นทุนขาย       47,299 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       1,976 

    รวม       49,275 
        

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 2564        
ต้นทุนขาย                   30,568  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       1,359  

    รวม                   31,927  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอุปกรณ์ส่วนหน่ึงที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าและยังใช้งานอยู่ โดยมีราคา
ทุนประมาณ 143.03 ล้านบาท และ 139.60 ล้านบาท(2563 : 323.00 ล้านบาท และ 82.15 ล้านบาท ตามล าดับ)  
       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่ดินและอาคารเป็นหลักประกันส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่ง (หมายเหตุ 20 และ 37.7) 

18. สัญญำเช่ำ 

18.1  สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

   (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  
ที่ดิน 

 
อาคาร 

อุปกรณ์
ส านักงาน 

 
ยานพาหนะ 

 
รวม 

      

รำคำทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,518 63,898 6,620 29,038 102,074 
เพิ่มขึ้น 2,595 964 - - 3,559 
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน 
    อาคาร และอปุกรณ์ 

 
- - 

 
- (4,000) (4,000) 

ลดลง (131) (4,952) - (24,488) (29,571) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 4,982 59,910 6,620 550 72,062 
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน 
    อาคาร และอปุกรณ์ - - - (550) (550) 
ลดลง - (17,462) - - (17,462) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 4,982 42,448 6,620 - 54,050 
      

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - - - 13,718 13,718 
เพิ่มขึ้น - 8,831 827 1,836 11,494 
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน 
    อาคาร และอปุกรณ์ 

 
- - 

 
- (2,436) (2,436) 

ลดลง - (159) - (12,854) (13,013) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 8,672 827 264 9,763 
เพิ่มขึ้น - 8,348 827 - 9,175 
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน 
    อาคาร และอปุกรณ์ - - - (264) (264) 
ลดลง - (3,576) - - (3,576) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 13,444 1,654 - 15,098 
      

มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 4,982 51,238 5,793 286 62,299 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 4,982 29,004 4,966 - 38,952 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 2563      
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     11,494 
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   (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  
ที่ดิน 

 
อาคาร 

อุปกรณ์
ส านักงาน 

 
ยานพาหนะ 

 
รวม 

      
      

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 2564      
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     9,175 

 
   (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  
ที่ดิน 

 
อาคาร 

อุปกรณ์ 
ส านักงาน 

 
ยานพาหนะ 

 
รวม 

      

รำคำทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,518 52,359 6,620 20,707 82,204 
เพิ่มขึ้น 2,595 1,494 - - 4,089 
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน 
    อาคาร และอปุกรณ์ 

 
- - - (4,000) (4,000) 

ลดลง (131) (4,048) - (16,707) (20,886) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 4,982 49,805 6,620 - 61,407 
ลดลง - (7,357) - - (7,357) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 4,982 42,448 6,620 - 54,050 
      

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - - - 12,418 12,418 
เพิ่มขึ้น - 7,540 827 1,725 10,092 
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน 
    อาคาร และอปุกรณ์ 

 
- - - (2,436) (2,436) 

ลดลง - (2) - (11,707) (11,709) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 7,538 827 - 8,365 
เพิ่มขึ้น - 7,364 827 - 8,191 
ลดลง - (1,458) - - (1,458) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 13,444 1,654 - 15,098 
      

มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 4,982 42,267 5,793 - 53,042 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 4,982 29,004 4,966 - 38,952 
      

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 2563      
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     10,092 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 2564      
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     8,191 
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18.2  หนี้สินตามสัญญาเช่า 

           (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ         
ไม่เกิน 1 ป ี 9,379  12,040  9,379  10,352 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 37,847  48,795  37,847  42,768 
เกินกว่า 5 ปี -  14,589  -  11,558 

รวม 47,226  75,424  47,226  64,678 
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี (6,120)  (11,551)  (6,120)  (10,208) 

 41,106  63,873  41,106  54,470 
หัก ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (7,282)  (8,784)  (7,282)  (7,438) 

สุทธิ 33,824  55,089  33,824  47,032 

รายการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

        
ณ วันที่ 1 มกราคม  63,873  87,754  54,470  69,585 
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย 2,896  2,697  2,635  2,320 
ปรับปรุงจากการประเมินใหม่ -  (275)  -  793 
ตัดจ าหน่าย (14,799)  (14,713)  (6,363)  (8,088) 
ช าระค่าเช่าระหว่างปี (10,864)  (11,590)  (9,636)  (10,140) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 41,106  63,873  41,106  54,470 

การช าระค่าเช่าท่ีไม่ได้รับรู้เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทเลือกไม่รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 12 
เดือน) หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต ่า การจ่ายช าระภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายแบบเส้นตรง 
นอกจากนี้ค่าเช่าผันแปรบางรายการซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขให้รับรู้เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าและจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดขึ้น 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าดังกล่าวที่ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า มีดังนี ้
  

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

        
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น 709  818  172  156 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า 
    ซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต ่า 

 
312 

  
900 

  
- 

  
- 

    รวม 1,021  1,718  172  156 
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18.3  ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

        
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า        
ไม่เกิน 1 ปี 8,066  6,641  6,741  6,641 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 11,334  -  5,490  - 

รวม 19,400  6,641  12,231  6,641 
หัก ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี (2,123)  (296)  (2,123)  (296) 

รวม 17,277  6,345  10,108  6,345 
หัก ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (6,632)  (6,345)  (5,306)  (6,345) 

สุทธิ 10,645  -  4,802  - 

 

บริษัทได้ท าสัญญาให้เช่าเครื่องมือแพทย์กับลูกค้า มีระยะเวลา 2 - 4 ปี 

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมของบริษัท 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องหมาย

การค้า 
ความสัมพันธ์

กับลูกค้า 

สิทธิการขยาย 
กิจการใน

ต่างประเทศ 
สินทรัพย์

ทางปัญญา รวม 
 

      
รำคำทุน       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 97,718 1,506,461 12,185 523,704 4,230 2,144,298 

ซ้ือเพิ่ม 12,000 - - - - 12,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 109,718 1,506,461 12,185 523,704 4,230 2,156,298 
ซ้ือเพิ่ม 3,800 - - - - 3,800 

ลดลงจากการจ าหน่ายบริษัทย่อย (35,146) (1,506,461) (12,185) (523,704) (4,230) (2,081,726) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 78,372 - - - - 78,372 

       
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 63,518            - 12,185            -            - 75,703 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับป ี 10,386 - - - - 10,386 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 73,904 - 12,185 - - 86,089 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับป ี 9,281 - - - - 9,281 

ลดลงจากการจ าหน่ายบริษัทย่อย (22,787) - (12,185) - - (34,972) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 60,398 - - - - 60,398 

       
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 12,186 797,341            - 523,704            - 1,333,231 
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เพิ่มขึ้น 259 709,120 - - 4,230 713,609 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 12,445 1,506,461 - 523,704 4,230 2,046,840 
กลับรายการค่าเผ่ือการด้อยค่า  (106)  -     -     -     -     (106) 
ลดลงจากการจ าหน่ายบริษัทย่อย  (12,339)  (1,506,461)  -     (523,704)  (4,230)  (2,046,734) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  -     -     -     -     -     -    

       
มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 23,369 - - - - 23,369 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 17,974 - - - - 17,974 

       
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี 2563       
ต้นทุนขาย      7,544 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร      2,842 

    รวม      10,386 

       
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี 2564       
ต้นทุนขาย      6,572 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร      2,709 
    รวม      9,281 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนหน่ึงที่ตัดจ าหน่ายเต็มมูลค่าและยังใช้งานอยู่ 
โดยมีราคาทุนประมาณ 32.89 ล้านบาท และ 51.00 ล้านบาท ตามล าดับ 

  (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

รำคำทุน   
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  62,009 
ซ้ือเพิ่ม  12,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  74,009 
ซ้ือเพิ่ม   3,800 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  77,809 

   

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม   
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  41,743 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับป ี  9,309 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  51,052 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับป ี  8,783 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  59,835 

   

มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  22,957 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  17,974 
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ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี 2563   
ต้นทุนขาย  6,624 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  2,685 

   รวม  9,309 

   

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี 2564   
ต้นทุนขาย  6,121 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  2,662 

รวม  8,783 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนหน่ึงที่ตัดจ าหน่ายเต็มมูลค่าและยังใช้งานอยู่ โดย
มีราคาทุนประมาณ 31.83 ล้านบาท และ 31.76 ล้านบาท ตามล าดับ 

20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน  

             (หน่วย : พันบาท) 
 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ร้อยละต่อป ี  2564  2563  2564  2563 

          
เงินเบิกเกินบัญชี 7.12  -  4,654  -  3,193 
ตัว๋สัญญาใช้เงิน 6.12  -  10,000  -  - 
หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท 2.00 - 4.00  100,432  386,719  63,225  327,717 
ตั๋วแลกเงิน 5.00 - 15.00  -  114,904  -  - 

 รวม   100,432  516,277  63,225  330,910 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี ้

            (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  2564  2563  2564  2563 

         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  516,277  821,026  330,910  413,103 
บวก กู้เพิ่ม 493,718  168,658  371,118  54,740 
หัก 
 

จัดประเภทเป็นหนี้สินจากภาระค ้าประกัน   
    เงินกู้ยืมของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 23) 

 
- 

  
(199,011) 

  
- 

  
- 

หัก 
 

จัดประเภทเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจาก 
    สถาบันการเงิน 

 
(322,833) 

  
- 

  
(322,833) 

  
- 

หัก จ่ายช าระ (456,803)  (275,618)  (315,967)  (136,929) 
หัก ลดลงจากการจ าหน่ายบริษัทย่อย (129,364)  -  -  - 
ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน (563)  1,222  (3)  (4) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  100,432  516,277  63,225  330,910 
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เมื ่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 บริษัทท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี ้จากหนี ้ทรัสต์รีซีท และ แพ็คกิ้งเครดิต เป็นเงินกู้  
ระยะยาว จ านวน 322.83 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR โดยตกลงผ่อนจ่ายช าระเงินต้นเป็นเวลา 84 งวด งวดละ 
3.86 ล้านบาท และช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน 

21. เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลและบริษัทอื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยทางอ้อมมีเงินกู้ยืมระยะสั้นกับบุคคลและบริษัทอื่นจ านวน 15.69 ล้านบาท มีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 - 12.00 ต่อปี มีก าหนดช าระเมื่อทวงถาม และไม่มีหลักประกัน 

22. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น 

           (หน่วย : พันบาท) 
   งบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะของบริษัท 

 อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละต่อป ี

 
 

 
2564  

 
2563 

      
เงินกู้ยืมจากผู้ถอืหุ้น MLR - 0.25  161,524  - 
เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น MLR - 0.25   80,762              - 

     รวม   242,286  - 
หัก ส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี   (35,856)  - 

     สุทธ ิ   206,430  - 

 

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้กู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง และจากบุคคลอื่นเป็นจ านวนเงินรวม 251 ล้านบาท เพื่อน าเงินไป
ช าระหนี้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งก่อนครบก าหนด เพื่อลดภาระดอกเบี้ย โดยมีก าหนดการผ่อนจ่ายช าระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยเป็น 84 งวดรายเดือน งวดละ 2.99 ล้านบาท และช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้งจ านวนงวดสุดท้าย ภายใน
วันที ่25 กันยายน 2571 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  
มีดังนี ้

           (หน่วย : พันบาท) 
   งบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะของบริษัท 

   2564  2563 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม   -  - 
บวก กู้เพิ่ม   251,250  - 
หัก   จา่ยช าระ   (8,964)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม   242,286  - 

23. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  

เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ยืมที่มีหลักประกันซึ่งบริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่ง และหนี้สินจากภาระค ้า
ประกันเงินกู้ยืมของบริษัทอื่นที่บริษัทต้องจ่ายคืน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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  (หน่วย : พันบาท) 
  31 ธันวาคม 2564 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 อัตรา
ดอกเบี้ย

ร้อยละต่อป ี

 
 

เงินกู้ 

ค่าธรรมเนียม 
ทางการเงิน 
รอตัดบัญชี 

 
 

สุทธิ 

 
 

เงินกู้ 

ค่าธรรมเนียม
ทางการเงิน 
รอตัดบัญชี 

 
 

สุทธิ 

        
เงินกู้ยืมระยะยาว        
วงเงิน 1,400 ล้านบาท  MLR-1 162,873 - 162,873 162,873 - 162,873 
หนี้สินจากภาระค ้าประกัน

เงินกู้ยืมของบริษัทอื่น 
       

วงเงิน 105 ล้านบาท  15 55,586 (1,349) 54,237 55,586 (1,349) 54,237 
วงเงิน 150 ล้านบาท 5 69,817 (254) 69,563 69,817 (254) 69,563 

รวม  288,276 (1,603) 286,673 288,276 (1,603) 286,673 
หัก ส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระ 
  ภายในหนึ่งป ี

  
(95,756) 

 
518 

 
(95,238) 

 
(95,756) 

 
518 

 
(95,238) 

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

        
  (หน่วย : พันบาท) 
  31 ธันวาคม 2563 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 อัตรา
ดอกเบี้ย

ร้อยละต่อป ี

 
 

เงินกู้ 

ค่าธรรมเนียม 
ทางการเงิน 
รอตัดบัญชี 

 
 

สุทธิ 

 
 

เงินกู้ 

ค่าธรรมเนียม
ทางการเงิน 
รอตัดบัญชี 

 
 

สุทธิ 

        
เงินกู้ยืมระยะยาว        
วงเงิน 1,400 ล้านบาท  MLR-1 215,891 (518) 215,373 215,891 (518) 215,373 
วงเงิน 494 ล้านบาท MLR-0.6 4,824     - 4,824 4,824     - 4,824 
หนี้สินจากภาระค ้าประกัน

เงินกู้ยืมของบริษัทย่อย 
       

 
วงเงิน 105 ล้านบาท  15 70,933     - 70,933       -           -          - 
วงเงิน 150 ล้านบาท 5 94,728     - 94,728       -     -      - 

รวม  386,376 (518) 385,858 220,715 (518) 220,197 
หัก ส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งป ี
  

(360,859) 
 

518 
 

 (360,341) 
 

(220,715) 
 

518 
 

 (220,197) 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธ ิ  25,517      - 25,517          -     -     - 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีวงเงินกู้ระยะยาวตามสัญญา ดังนี้ 



บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกดั (มหำชน)             แบบ 56–1 One Report 
 

 
203 

 อัตรา
ดอกเบี้ย

ต่อป ี เงื่อนไขการช าระคืนเงินต้น    หลักประกันเพื่อค ้าประกัน 

    
วงเงินกู้ 1,400 
ล้านบาท  

MLR ลบ 
ร้อยละ 1 

ณ วันที ่ 30 กันยายน 2564 บริษัทท า
สัญญาขยายระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้
เป็นรายเดือนๆละ 5.2 ล้านบาท ตั้งแต่ 
ม ีนาคม 2564 จนถึงเด ือนกรกฎาคม 
2024 และช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
ส่วนที่เหลือทั้งจ านวนในเดือนสิงหาคม 
2567 
(เดิม - เดิมผ่อนช าระหนี้เป็นรายเดือนๆ 
ละ 5.2 ล้านบาทจนถึงเดือนกันยายน 
2563 และเด ือนละ 17.32 ล ้านบาท
จนถึงเดือนตุลาคม 2564 และช าระเงิน
ต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้งจ านวน
ในเดือนพฤศจิกายน 2564) 

- ค ้าประกันโดยกรรมการสองท่าน 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี ้

            (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  2564  2563  2564  2563 

         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  385,858  409,996  220,197  409,996 
บวก ดอกเบี้ยค้างจ่าย 12,458  -  12,458  - 
บวก 
 

จัดประเภทจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก 
    สถาบันการเงิน  

 
322,833 

  
- 

  
322,833 

  
- 

บวก 
 

จัดประเภทเป็นหนี้สินจากภาระค ้าประกัน   
    เงินกู้ยืมของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 20) 

 
- 

  
199,011 

  
- 

  
- 

บวก 
 รับรู้หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทอื่น 

 
- 

  
- 

  
152,430 

  
- 

หัก 
หักกลบเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้กับหนี้สิน

จากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทอื่น 

 
 

(13,231) 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 
หัก จ่ายช าระ (421,763)  (225,411)  (421,763)  (192,061) 
ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี 518  2,262  518  2,262 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  286,673  385,858  286,673  220,197 
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ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชีเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท ค่าธรรมเนียม
ทางการเงินรอตัดบัญชีตัดจ าหน่ายค านวณโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การด ารงอัตราส่วน
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน และอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ เป็นต้น 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทท าสัญญาขยายระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้จ านวน 215 ล้านบาท (วงเงินกู้ 1,400 ล้าน
บาท) โดยผ่อนช าระเป็นรายเดือนๆ ละ 5.2 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 จนถึงเดือนกรกฏาคม 2567 และช าระเงิน
ต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้งจ านวนในเดือนสิงหาคม 2567 (เดิมผ่อนช าระหนี้เป็นรายเดือนๆ ละ 5.2 ล้านบาทจนถึง
เดือนกันยายน 2563 และเดือนละ 17.32 ล้านบาทจนถึงเดือนตุลาคม 2564 และช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้ง
จ านวนในเดือนพฤศจิกายน 2564) 

หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทอ่ืน (2563: หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย) 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัทท าบันทึกข้อตกลงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อช าระหนี้ที่บริษัทมี
ภาระผูกพันจากการค ้าประกัน เป็นเงินต้นและดอกเบี้ยจ านวน 199 ล้านบาท โดยตกลงผ่อนจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ย
เป็นเวลา 25 งวด งวดที่ 1 - 9 จ่ายช าระงวดละ 6.7 ล้านบาท งวดที่ 10 - 24 จ่ายงวดละ 10 ล้านบาท และช าระเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยส่วนท่ีเหลือท้ังจ านวนงวดสุดท้าย ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2565 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทท าบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ดังกล ่าว เพื ่อขยายระยะเวลาช  าระหนี ้  โดย ณ ว ันที ่  30 กันยายน 2564 บริษ ัทม ีภาระเง ินต ้นจ  านวน 139.6  
ล้านบาท โดยตกลงผ่อนจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี ้ยเป็นระยะเวลา 43 งวด งวดที ่ 1 - 10 จ่ายช าระงวดละ 3.4  
ล้านบาท งวดที่ 11 - 22 จ่ายช าระงวดละ 3.8 ล้านบาท งวดที่ 23 - 42 จ่ายช าระงวดละ 4.2 ล้านบาท และช าระเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยส่วนท่ีเหลือท้ังจ านวนงวดสุดท้าย ภายใน วันท่ี 31 มกราคม 2568 

24. รำยได้รอกำรรับรู้ที่มีภำระที่ต้องปฏิบัติและรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 

           (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 
        
รายได้รอการรับรู้ทีม่ีภาระที่ต้องปฏิบัต ิ        
   ภายใน 1 ปี 6,022  23,682  6,022  5,129 
   2 ปี ข้ึนไป 14,390  12,656  14,390  8,902 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 4,477  5,008  4,477  5,008 

 รวม 24,889  41,346  24,889  19,039 

 

ภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการให้บริการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ท่ีจะเสร็จสิ้นภายใน 3 ปี 

การเปลี่ยนแปลงของรายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติและรับล่วงหน้าจากลูกค้า ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 
2564 มีดังนี ้

           (หน่วย : พันบาท) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

        
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 41,346  41,487  19,039  19,699 
บวก  เพิ่มขึ้นระหว่างป ี 34,449  35,487  34,449  31,732 
หัก    รับรู้เป็นรายได้ระหว่างป ี (28,599)  (35,628)  (28,599)  (32,392) 
        ลดลงจากการจ าหนา่ยบริษัทย่อย (22,307)  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 24,889  41,346  24,889  19,039 
 

25. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

           (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

        
เจ้าหนี้อื่น 19,221  36,577  16,701  29,370 
ภาษีขายที่ไม่ได้ช าระตามก าหนด -  57,797  -         - 
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันรายได้ 
   แฟรนไชส์ 

 
- 

  
49,077 

  
- 

  
- 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 847  80,382  782  11,182 
ผลประโยชน์พนกังานค้างจ่าย -  20,730  -  - 
โบนัสค้างจ่าย 25,552  14,773  22,177  12,794 
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย 15,920  15,538  15,920  15,538 
ภาษีหกั ณ ทีจ่่ายที่ไม่ได้ช าระตามก าหนด -  6,037  -         - 
อื่นๆ 8,681  17,035  7,943  9,211 

รวม 70,221  297,946  63,523  78,095 

26. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 

           (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

        
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 20,751  17,915  19,990  17,063 
หัก ส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (4,941)  (2,032)  (4,810)  (1,748) 

สุทธิ 15,810  15,883  15,180  15,315 

 

- รายการเคลื่อนไหวภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี ้

       (หน่วย : พันบาท) 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563 2564 2563 

     
ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน ณ วนัที่ 1 มกราคม 17,915 19,035 17,063 10,992 
ต้นทุนบริการปีปัจจบุัน 4,511 3,893 4,333 2,967 
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ดอกเบี้ยจา่ย 357 519 342 434 
การปรับมูลค่า – ผลขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกันภยั - 5,934 - 4,629 
กลับรายการผลประโยชน์พนักงาน - (5,283) - - 
ผลประโยชน์จา่ยระหว่างปี (2,032) (6,183) (1,748) (1,959) 

รวม 20,751 17,915 19,990 17,063 
หัก ส่วนที่ช าระภายในหนึ่งป ี (4,941) (2,032) (4,810) (1,748) 

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 15,180 15,883 15,180 15,315 

     
ไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุนทั้งหมด 20,751 17,915 19,990 17,063 

 

- ข้อสมมติฐานหลักท่ีส าคัญในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัย ณ วันท่ีรายงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี ้

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563 2564 2563 

  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
     
อัตราคิดลด (ต่อปี) 1.49 - 1.60 1.49 - 1.60 1.60 1.60 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (ต่อปี) 3.08 - 4.66 3.08 - 4.66 4.66 4.66 
อัตรามรณะ 100 ของตารางมรณะ

ไทยปี 2560 
100 ของตาราง

มรณะไทยปี 2560 
100 ของตาราง

มรณะ 
ไทยปี  2560 

100 ของตาราง
มรณะ 

ไทยปี  2560 

มูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ถูกวัดโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการระยะเวลาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 5 - 24 ปี 

- ค่าใช้จ่ายในโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานมีดังนี้ 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

        
ต้นทุนการบริการปีปจัจุบัน 4,511  3,893  4,333  2,967 
ดอกเบี้ยจา่ยสุทธ ิ 357  519  342  434 

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 4,868  4,412  4,675  3,401 

 

ต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน และดอกเบี้ยจ่ายสุทธิจะรวมอยู่ใน
ต้นทุนทางการเงิน 

- ผลประโยชน์ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานมีดังนี้ 

 (หน่วย : พันบาท) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

        
ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย       จาก

การเปลี่ยนแปลงของ 
 
 

  
 

  
 

         
 

 - การปรับปรุงประสบการณ์ -  3,197  -  1,950 
ปร - สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ -  1,986  -   1,994 
ผล - สมมติฐานทางการเงิน -  751  -  685 

รวมรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -  5,934  -  4,629 

 

รายการทั้งหมดข้างต้นจะถูกรวมอยู่ในรายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรหรือขาดทุนใน ภายหลัง 

- การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
ก าหนดไว้เป็นจ านวนเงินดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2564 

 

เพิ่มขึ้น     
ร้อยละ 0.5-1 

ลดลง    
ร้อยละ 0.5-1 

เพิ่มขึ้น           
ร้อยละ 0.5 

ลดลง     
ร้อยละ 0.5 

อัตรำคิดลด     
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน (1,015) 1,106 (986) 1,075 

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน     
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน 1,073 (994) 1,042 (964) 

     
อัตรำกำรหมุนเวยีนพนักงำน     
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน (1,206) 1,313 (1,167) 1,272 

 
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563 2563 

 

เพิ่มขึ้น     
ร้อยละ 0.5-1 

ลดลง    
ร้อยละ 0.5-1 

เพิ่มขึ้น           
ร้อยละ 0.5 

ลดลง     
ร้อยละ 0.5 

อัตรำคิดลด     
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน (901) 981 (872) 951 

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน     
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน 868 (804) 841 (779) 

อัตรำกำรหมุนเวยีนพนักงำน     
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน (977) 1,061 (943) 1,026 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลประโยชน์พนักงานท่ีคาดว่าจะจ่ายก่อนคิดลด มีดังนี้ 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

    
ภายใน 1 ป ี  4,941   4,810 
ระหว่าง 2 - 5 ป ี  7,059   6,762 
ระหว่าง 6 - 10 ป ี  10,628   10,285 
ระหว่าง 11 - 15 ป ี  11,969   11,366 

รวม 34,597  33,223 

27. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ 

27.1   ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ที่ถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 

           (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

        
ภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน 7,387  41,036   -     37,622 

        
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี        
    การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว (7,135)  (144,658)   (3,710)  (5,084) 

รวมภาษีเงินได้ 252  (103,622)   (3,710)  32,538 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 ก่อน 
ภาษีเงินได้  ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้  

ก่อน 
ภาษีเงินได้  ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

            
 ภาษีส าหรับขาดทุนจาก

การประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์
ประกันภยั -  -  -  (5,934)  (1,187)  (4,748) 
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563 

 ก่อน 
ภาษีเงินได้  ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้  

ก่อน 
ภาษีเงินได้  ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

            
 ภาษีส าหรับขาดทุนจาก

การประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์
ประกันภยั -  -  -  (4,629)  (926)  (3,704) 

 

รายละเอียดของการกระทบภาษีเงินได้ มีดังนี้ 
           (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

        
ก าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษี 777,937  (737,143)   222,332   (200,517) 

อัตราภาษี (ร้อยละ) 20  20  20  20 
ภาษีค านวณจากอัตราภาษี 155,587  (147,428)   44,466   (40,103) 
รายการปรับกระทบยอดภาษี :        

ส่วนต่างจากการถอดงบการเงินของบริษัทย่อยออก
จากงบการเงินรวม (107,257)  -  -  - 

ภาษีส าหรับรายการที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวล
รัษฎากร 8,496  -  8,496  9,592 

ภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี  5,956  24,234  5,861  2,140 
ภาษีส าหรับรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีและค่าใช้จ่ายที่

หักเพิ่มได้ (2,138)  (3,189)  (2,141)  (3,183) 
ภาษีส าหรับผลแตกต่างที่ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอตัดบัญชี (59,956)  22,797  (59,956)  64,128 

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 688  (103,586)  (3,274)  32,574 
ปรับปรุงภาษีเงินได้งวดบัญชีก่อน (436)  (36)  (436)  (36) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 252  (103,622)  (3,710)  32,538 
 

27.2   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีสามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี้ 
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563 2564 2563 

     
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22,585 15,450 19,879 16,169 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  

- (16,560) - - 

    สุทธ ิ 22,585 (1,110) 19,879 16,169 
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การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  บันทึกใน  

 

1 มกราคม 
2564 งบก าไรขาดทุน 

ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

31 ธันวาคม 
2564 

สินทรัพย์ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำก :      
ค่าเผ่ือผลขาดทุนการด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 578 (497) - 81 
ค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมคุณภาพ 7,239 426 - 7,665 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 329 (90) - 239 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า 59 365 - 424 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - 4,876 - 4,876 
ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 3,583 567 - 4,150 
รายได้รับล่วงหน้า 2,806 1,276 - 4,082 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 652 425 - 1,077 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 204 (213) - (9) 

 15,450 7,135 - 22,585 
     

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำก :     

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 16,560 (16,560) - - 

  
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  บันทึกใน  

 

1 มกราคม 
2563 งบก าไรขาดทุน 

ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

31 ธันวาคม 
2563 

สินทรัพย์ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำก :      
ค่าเผ่ือผลขาดทุนการด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 85 493 - 578 
ค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมคุณภาพ 5,499 1,740 - 7,239 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 383 (383) - - 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 329 - 329 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า 190 (131) - 59 
ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 2,823 (427) 1,187 3,583 
รายได้รับล่วงหน้า 2,848 (42) - 2,806 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 365 287 - 652 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 83 121 - 204 

 12,276 1,987 1,187 15,450 

     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำก :     

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 16,560 - - 16,560 

ผลแตกต่างชั่วคราวจากการรวมธุรกิจ 142,670 (142,670) - - 

 159,230 (142,670) - 16,560 
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 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บันทึกใน  

 

1 มกราคม 
2564 งบก าไรขาดทุน 

ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

31 ธันวาคม 
2564 

สินทรัพย์ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำก :     
ค่าเผ่ือผลขาดทุนการด้อยค่าส าหรับลกูหนี้การค้า - 80 - 80 
ค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมคุณภาพ 3,873 1,237 - 5,110 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 287 (48) - 239 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า 59 366 - 425 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 4,876 - - 4,876 

   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 3,412 586 - 3,998 
   รายได้รับล่วงหน้า 2,806 1,276 - 4,082 
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 652 426 - 1,078 

   สินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น 204 (213) - (9) 

 16,169 3,710 - 19,879 

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บันทึกใน  

 

1 มกราคม 
2563 งบก าไรขาดทุน 

ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

31 ธันวาคม 
2563 

สินทรัพย์ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำก :      
ค่าเผ่ือผลขาดทุนการด้อยค่าส าหรับลกูหนี้การค้า 49 (49) - - 
ค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมคุณภาพ 4,041 (168) - 3,873 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 384 (97) - 287 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า 191 (132) - 59 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - 4,876 - 4,876 

   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2,198 288 926 3,412 
   รายได้รับล่วงหน้า 2,848 (42) - 2,806 
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 365 287 - 652 

   สินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น 83 121 - 204 

 10,159 5,084 926 16,169 

ภาษีเงินไดร้อตัดบญัชีจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ไมไ่ด้รบัรู้เป็นสินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีในงบการเงิน มี
รายละเอียดดังนี ้

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563 2564 2563 

ผลแตกต่ำงชั่วครำวจำก:     
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น  
   – บริษัทอื่น (2563 : บริษัทย่อย) 64,880 62,388 64,880 62,388 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืม  142,990 142,990 142,990 142,990 
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   – บริษัทอื่น (2563 : บริษัทย่อย) 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 444,441 - 444,441 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น 8,800 8,800 8,800 8,800 
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 387,730 1,710 387,730 - 

    รวม 604,400 660,329 604,400 658,619 
 

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไ่ด้ใช้ จะสิน้อายุในปี 2569 

28. ทุนเรือนหุ้น  

รายการเคลื่อนไหวของทุนจดทะเบียนและทุนที่ช าระแล้วส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี ้

ทุนจดทะเบียน  จ านวนหุ้น (พันหุ้น)   มูลค่าหุ้นละ (บาท)   พันบาท  

    
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 42,420,731 0.075 3,181,555 
ลดทุน (10,200,702) 0.075 (765,053) 

เพิ่มทุน  7,758,621 0.075 581,897 

  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 39,978,650  2,998,399 

 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้น (พัน
หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) พันบาท 

ส่วนเกิน (ต ่า)  
มูลค่าหุ้น (พันบาท) 

     

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 32,216,852 0.075 2,416,264 (299,078) 

เพิ่มทุน 3,177 0.075 238 (77) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  32,220,029  2,416,502 (299,155) 

เพิ่มทุน 7,758,621 0.075 581,897 (225,060) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 39,978,650  2,998,399 (524,215) 

 

ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้รับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน  14 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จ านวน 0.04 ล้านบาท คิดเป็นจ านวนหุ้นสามัญรวม 0.70 ล้านหุ้น 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้ 

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 765,052,653.075 บาท จากเดิม 3,181,554,810.300 บาท เป็น 2,416,502,157.225 
บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 10,200,702,041 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 581,896,551.750 บาท จากจ านวน 2,416,502,157.225 บาท เป็นจ านวน 
2,998,398,708.975 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 7,758,620,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เพื่อ
เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 3 ราย ในราคาหุ ้นละ 0.0348 บาท มูลค่ารวม 
270,000,000 บาท 

ในระหว่างปี บริษัทได้รับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัดจ านวน  3 ราย จ านวนหุ้นสามัญรวม 
7,758,620,690 หุ้น เป็นเงิน 356.84 ล้านบาท 
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29. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองดังกล่าวมีจ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองนี้จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

30. ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่ออกจ าหน่ายและช าระ
แล้วในระหว่างปี 

เนื่องจากราคาหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยในระหว่างงวดต ่ากว่าราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญ บริษัทจึงไม่ได้
รวมก าไร (ขาดทุน) ปรับลด ในงบก าไรขาดทุน 

31. เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส ารองเลี ้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี ้ยงชีพ  พ.ศ. 2530 ตาม
ระเบียบกองทุนบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้เท่ากับส่วนที่พนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทได้
แต่งตั้ง กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ เป็นผู้จัดการกองทุน  

บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส าหรับปีสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็นจ านวนเงิน 2.09 ล้านบาท และ 1.85 
ล้านบาท ตามล าดับ 

32. รำยได้อื่น 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

รายได้ดอกเบี้ยรับ 649  680  478  675 
ก าไรจากการขายทรัพย์สิน 325  5,153  325  2,601 
กลับรายการประมาณการร้ือถอนฟาร์ม -  2,285  -  - 
อื่น ๆ 12,330  5,335  6,543  1,523 

รวม 13,304  13,453  7,346  4,799 

 

33. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ซ้ือสินค้า 1,471,785  841,061  1,323,469  730,685 
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 227,314  222,551  197,355  181,842 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 60,349  92,463  54,259  72,712 
ค่าเช่า 2,457  2,376  412  486 
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ค่านายหน้า 81,893  64,585  76,802  58,761 
ค่าเดินทาง 36,498  42,136  34,771  38,572 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและ 
   งานระหว่างท า 133,394  (183,303)  133,308  (115,616) 

 

34. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ส่วนงานธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ (2) ธุรกิจบริการความงาม และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย บริษัทประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และก าไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน และประเมินก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานของทั้งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ข้อมูลรายได้และ
ก าไรขั้นต้นตามส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี ้

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 ตัวแทนจ าหน่าย
เครื่องมือและอุปกรณ์

ทางการแพทย ์
บริการด้าน 
ความงาม 

ตัดรายการ 
ระหว่างกัน 

 
รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได้จากการขายและบริการจาก         
ลูกค้าภายนอก 2,161,216  

 
1,632,876 4,113  34,033 -  - 2,165,329  1,666,909 

รายได้จากการขายและบริการ       
ระหว่างส่วนงาน 10,434  

 
5,214 21  5,009 (10,455) (10,223) -  - 

รวมรายได้ 2,171,650  1,638,090 4,134  39,042 (10,455) (10,223) 2,165,329  1,666,909 

         
ประเภทของการรับรู้รายได้:         
ณ ช่วงเวลาหนึ่ง 2,135,893  1,591,185 2,989  18,490 (10,455) (10,223) 2,128,427  1,599,452 
ตลอดช่วงระยะเวลา 35,757  46,905 1,145  20,552 -  - 36,902  67,457 
         
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นตามส่วนงาน 725,789  591,518 1,407  (52,916) (72) (480) 727,124  538,122 
         
รายได้ดอกเบี้ยรับ       649  680 
ต้นทุนทางการเงิน       (48,903) (72,815) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย       (60,349) (92,463) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 241,654 (193,416) (38,533) (844,664) 574,816 300,937 777,937 (737,143) 
         
สินทรัพย์รวม 1,737,868  1,448,810 - 226,904 (60,680) (119,096) 1,677,188  1,556,618 

หนี้สินรวม 1,285,589  1,674,044 - 1,922,242 (1,287) (1,298,032) 1,284,302  2,298,254 
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน 
จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

ลูกค้ารายใหญ่ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีรายได้จากการจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณเ์ครือ่งมือการแพทย์
จากลูกค้ารายใหญ่ จ านวน 1,263 ล้านบาท และ 1,028 ล้านบาท ตามล าดับ 

35. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

35.1 มูลค่าตามบัญชีของส ินทรัพย์ทางการเง ินและหนี ้ส ินทางการเงิน ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  
มีดังต่อไปนี ้

    (หนว่ย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563 2564 2563 
     
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุน 
    ตัดจ าหนา่ย 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     134,348  15,444     131,853  11,869 
ลูกหนี้การค้า - ลกูค้าทั่วไป     451,876  497,372     430,481  469,909 
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง           463  393            480  484 
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทัว่ไป - 91,340                -    - 
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง - -            40  44 
เงินให้กู้ยืม - บริษัทอื่น - 100,000                -    - 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า      17,277  6,345       10,108  6,345 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น      28,033 6,650 23,477 5,437 
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้      82,021  22,496        72,021  21,263 
เงินประกันสัญญาเช่า -                        10,106                -    - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น         1,257  1,810        1,058  1,238 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า     
    ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) 

    

   เงินลงทุนชั่วคราว - 148 - - 

   สินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น 
      (สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ) 

 
5 

 
- 

 
5 

 
- 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 715,280 752,104 669,523 516,589 

หนี้สินทำงกำรเงิน     
หนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  100,432 516,277 63,225 330,910 
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป 249,595 529,659 236,120 333,418 
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง 61,608 74,281 62,793 79,980 
เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย ์- ผู้ค้าทัว่ไป - 4,665 - - 
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    (หนว่ย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563 2564 2563 

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง 54,370 132,927 54,328 125,880 
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย     
     - บุคคลและบริษัทอื่นๆ - 15,691 -  
     - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วขอ้ง 31,767 54,602 31,767 51,809 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 41,106 63,873 41,106 54,470 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกัน 80,759 - 80,759 - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น 242,286 - 242,286 - 
หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืมของ 

บริษัทย่อย 
 

- 
 

- 
 

- 
 

165,661 
หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืมของ 

บริษัทอื่น 
 

123,800 
 

- 
 

123,800 
 

- 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 162,873 385,858 162,873 220,197 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 64,764 80,005 57,498 72,402 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 568 666 613 666 

     
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า 
    ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) 

    

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  
    (สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ) 

 
- 

 
1,020 

 
- 

 
1,020 

รวมหนี้สินทำงกำรเงิน 1,213,928 1,859,524 1,157,168 1,436,413 
 

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตราตลาดและเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัท  

จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม มี
ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 

 ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3 รวม 

     
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 5 - 5 
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 

 ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3 รวม 

     
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     
เงินลงทุนระยะสั้น – กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ - 148 - 148 

     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 1,020 - 1,020 

 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 

 ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3 รวม 

     
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 5 - 5 

 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563 

 ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3 รวม 

     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 1,020 - 1,020 

35.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน    

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการออก หรือถือเครื่องมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการค้า โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการบรหิารความเสีย่ง ดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกิจการ รวมถึงการช าระหนี้สินท่ีครบก าหนดช าระ เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาด
สภาพคล่องในอนาคต 

หนี้สินทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีระยะเวลาที่ครบก าหนดช าระ ดังนี้  
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 

 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป ี มากกว่า 1 ป ี รวม 
 

    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 100,432 - 100,432 
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป 249,595 - - 249,595 
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง 61,608 - - 61,608 
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง 54,370 - - 54,370 
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย 

- บุคคลและบริษัทที่เกีย่วขอ้ง 
 

31,767 
 

- 
 

- 
 

31,767 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 7,282 33,824 41,106 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่ 

เกี่ยวขอ้งกัน 
 

- 
 

11,964 
 

68,795 
 

80,759 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและ 

บุคคลอื่น 
 

- 
 

35,856 
 

206,430 
 

242,286 
หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืม 

ของบริษัทอื่น 
 

- 
 

32,838 
 

90,962 
 

123,800 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 62,400 100,473 162,873 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 70,221 - - 70,221 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 568 - - 568 

    รวม 468,129 250,772 500,484 1,219,385 

 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 

 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป ี มากกว่า 1 ป ี รวม 
 

    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 516,277 - 516,277 
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป 529,659 - - 529,659 
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง 74,281 - - 74,281 
เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย ์- ผู้ค้าทัว่ไป 4,665 - - 4,665 
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง 132,927 - - 132,927 
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย     
     - บุคคลและบริษัทอื่นๆ 15,691 - - 15,691 
     - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วขอ้ง 54,602 - - 54,602 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 8,784 55,089 63,873 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 360,341 25,517 385,858 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 297,946 - - 297,946 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,196 - - 1,196 

    รวม 1,110,967 885,402 80,606 2,076,975 
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 

 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป ี มากกว่า 1 ป ี รวม 
 

    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 63,225 - - 63,225 
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป 236,120 - - 236,120 
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง 62,793 - - 62,793 
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง 54,328 - - 54,328 
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย     
     - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วขอ้ง 31,767 - - 31,767 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 7,282 33,824 41,106 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่ 

เกี่ยวขอ้งกัน - 11,964 68,795 80,759 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและ 

บุคคลอื่น - 35,856 206,430 242,286 
หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืม 

ของบริษัทอื่น - 32,838 90,962 123,800 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 62,400 100,473 162,873 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 63,523 - - 63,523 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 613 - - 613 

    รวม 512,369 150,340 500,484 1,163,193 

 
 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563 

 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป ี มากกว่า 1 ป ี รวม 
 

    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 330,910 - 330,910 
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป 333,418 - - 333,418 
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง 79,980 - - 79,980 
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วข้อง 125,880 - - 125,880 
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย     
     - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วขอ้ง 51,809 - - 51,809 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 7,438 47,032 54,470 
หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืม 
    ของบริษัทยอ่ย 

 
- 

 
140,144 

 
25,517 

 
165,661 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 220,197 - 220,197 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 78,095 - - 78,095 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 666 - - 666 

    รวม 669,848 698,689 72,549 1,441,086 
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

กลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวของลูกหนี้ท่ีเป็นสาระส าคัญ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีลูกค้าเป็นจ านวนมากและกลุ่มบริษัท
มีนโยบายที่ดีในการควบคุมการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม หากมีลูกหนี้ท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่าอาจจะมีปัญหาดา้น
การช าระเงินแล้ว ผู้บริหารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้เพียงพอกับโอกาสที่
จะเกิดความสูญเสียดังกล่าว (ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 8) 

ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษัทมีรายการบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งท าให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจะท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมตามสถานการณ์และความจ าเป็น เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ผู้บริหารเชื่อว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่เป็นสาระส าคัญ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 จ านวนเงิน 
ตราต่างประเทศ 

 อัตราแลกเปลี่ยนที ่
บันทึกบัญช ี

 จ านวนเงิน 
เทียบเท่าเงินบาท 

เจ้าหนี้การค้า      
ดอลลาร์สหรัฐ 2,848,555  33.59  95,691,212 
ยูโร 10,700  38.28  409,612 
สวิตเซอร์แลนด์ 689,783  36.90  25,456,082 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 404,495  25.02  10,122,644 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 31 ธันวาคม 2564 

 จ านวนเงิน 
ตราต่างประเทศ 

 อัตราแลกเปลี่ยนที ่
บันทึกบัญช ี

 จ านวนเงิน 
เทียบเท่าเงินบาท 

เจ้าหนี้การค้า      
ดอลลาร์สหรัฐ 2,806,505  33.59  94,278,657 
ยูโร 10,700  36.90  409,612 
สวิตเซอร์แลนด์ 689,783  38.28  25,456,082 

 

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ไม่ใช่เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการค้า อย่างไรก็ตาม สัญญาอนุพันธ์
ดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขการป้องกันความเสี่ยง จึงถูกจัดประเภทเป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และแสดงรายการไว้เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจากจะครบก าหนด
ภายใน 12 เดือนหลังรอบระยะเวลาบัญชี 

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย : พันบาท) 



บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกดั (มหำชน)             แบบ 56–1 One Report 
 

 
221 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 

    

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 5  1,020 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีมีสถานะเปิด ดังนี้ 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 จ านวนเงินตราต่างประเทศ  อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 

    
ดอลลาร์สหรัฐ 1,900,795  32.94 – 33.88 

 

ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว กลุ่มบริษัทมี
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกระแสเงินสดที่เกิดจากเงินกู้ยืม โดยความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเกิดจาก
ความเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีมีความเสี่ยงด้านราคา และด้าน
กระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 

มีอัตรา
ดอกเบี้ย
ลอยตัว 

มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

คงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 
อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี) 

      

สินทรัพย์      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 134,348 - - 134,348 0.050 - 0.125 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - 17,277 - 17,277 5.00 - 28.27 
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ - 10,004 72,017 82,021 0.15 - 1.38 
      

หนี้สิน      
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 100,432 - 100,432 2.00 - 4.00 
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย       
  - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 31,767 - 31,767 6.00 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 41,106 - 41,106 4.50 - 5.25 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง

กัน 
 

- 
 

80,759 
 

- 
 

80,759 
 

MLR-0.25 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคล

อื่น 
 

- 
 

242,286 
 

- 
 

242,286 
 

MLR-0.25 
หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืมของ

บริษัทย่อย 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5.00, 15.00 
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 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 

มีอัตรา
ดอกเบี้ย
ลอยตัว 

มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

คงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 
อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี) 

หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืมของ
บริษัทอื่น 

 
- 

 
123,800 

 
- 

 
123,800 

 
5.00, 15.00 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 162,873 - - 162,873 MLR-1.00 

 

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 

มีอัตรา
ดอกเบี้ย
ลอยตัว 

มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

คงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 
อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี) 

      
สินทรัพย์      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,021 10,914 509 15,444 0.10 - 0.90 
เงินให้กู้ยืม - บริษัทอื่น - 100,000 - 100,000 6.50 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - 6,345 - 6,345 3.00 - 5.00 
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ - 3 22,493 22,496 0.25 
      
หนี้สิน      
 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 
124,904 

 
391,373 

 
- 

 
516,277 

MOR-1.00,  
2.00 - 15.00 

เงินกู้ยืมระยะสั้น       
  - บุคคลและบริษัทอื่นๆ - 14,100 - 14,100 6.25 - 12.00 
  - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 47,907 - 47,907 4.50 - 12.00 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  385,858 - - 385,858 MLR-1.00 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 63,873 - 63,873 3.18 - 5.25 

 
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 

 

มีอัตรา
ดอกเบี้ย
ลอยตัว 

มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

คงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 
อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 131,853 - - 131,853 0.050 - 0.125 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - 10,108 - 10,108 5.00 - 28.27 
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ - 4 72,017 72,021 0.15 
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หนี้สิน      
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 63,225 - 63,225 2.125 - 4.000 
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย       
  - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 31,767 - 31,767 6.00 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 41,106 - 41,106 4.50 - 5.25 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง

กัน 
 

- 
 

80,759 
 

- 
 

80,759 
 

MLR-0.25 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคล

อื่น 
 

- 
 

242,286 
 

- 
 

242,286 
 

MLR-0.25 
หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืมของ

บริษัทอื่น 
- 123,800 - 123,800 5.00, 15.00 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 162,873 - - 162,873 MLR-1.00 

 

     

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563 

 

มีอัตรา
ดอกเบี้ย
ลอยตัว 

มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

คงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 
อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,962 8,638 269 11,869 0.125 - 0.25 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - 6,345 - 6,345 3.00 - 5.00 
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ - 21,263 - 21,263 0.25 

 

  

 

  

หนี้สิน      
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 330,910 - 330,910 4.00 - 15.00 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 
   - บุคคลและบริษัทที่เกีย่วขอ้งกัน 

 
- 

 
46,000 

 
- 

 
46,000 4.50 - 12.00 

หนี้สินจากภาระค ้าประกันเงินกู้ยืมของ
บริษัทย่อย 

 
- 

 
165,661 

 
- 

 
165,661 5.00 - 15.00 

 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

 
220,197 

 
- 

 
- 

 
220,197 

MLR –  
0.60 - 1.00 

หนี้สินตามสัญญาเช่า - 54,470 - 54,470 5.25 

36. กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนของทุน 

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนนั้นเพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม ในการด ารงไว้
หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ หรือขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้  

37. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพัน ดังต่อไปนี้ 

37.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการที่จะต้องช าระมีดังนี้ 
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   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

    
ภายใน 1 ป ี 5,907  3,710 
เกินกว่า 1 ป ีแต่ไม่เกิน 5 ป ี 5,113  902 

     รวม 11,020  4,612 

 
37.2 บริษัทได้ท าสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาในการติดต่อประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันการเงิน รวมถึงฝ่ายบริหารในงานบัญชีและการเงิน โดยมีค่าตอบแทนจ านวน 
2.06 ล้านบาท 

37.3 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสือค ้าประกันในนามของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจจ านวน 152.23 ล้านบาท และ 10.37 ล้านบาท 
ตามล าดับ 

37.4 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ ่งตกลงท าสัญญาตัวแทนจ าหน่ายเครื ่องมือแพทย์กับบริษัทในต่างประเทศ  
20 แห่ง และ 9 แห่ง ตามล าดับ โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ใน
ประเทศไทย สัญญามีผลตั้งแต่วันท่ีลงนามในสัญญา และจะสิ้นสุดเมื่อถูกบอกเลิกโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  

37.5 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อสินค้าจ านวน 46.09 ลา้นบาท และ 22.99 ล้านบาท ตามล าดับ 

37.6 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าจ านวน 104.69 ล้านบาท และ 0.83 ล้าน
บาท ตามล าดับ 

37.7 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้

  (หน่วย: พันบาท) 
 

 
งบการเงินรวม  

 สกุลเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 

วงเงินสินเชื่อ     
เงินเบิกเกินบัญชี บาท 20,000 - 20,000 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท บาท 399,600 100,432 299,168 

 

  (หน่วย: พันบาท) 
  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 สกุลเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 

วงเงินสินเชื่อ     
เงินเบิกเกินบัญชี บาท 10,000           - 10,000 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท บาท 279,600    63,225 216,375 
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38. กำรปรับกระทบหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 

การเปลี่ยนแปลงต่อหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัท มีดังนี้ 

 หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

  
หนี้สินตาม
สัญญาเช่า 

 เงินกู้ยืม
ระยะสั้นจาก

สถาบัน
การเงิน 

 เงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากบุคคล
และบริษัท

อื่นๆ 

 เงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากบุคคล
ที่เกี่ยวขอ้ง

กัน 

 เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากบุคคล
ที่เกี่ยวขอ้งกัน 

 เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากผูถ้ือ
หุ้นและบุคคล

อื่น 

 หนี้สินจากภาระ
ค ้าประกันเงิน
กู้ยืมของบริษัท

อื่น 

 เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจาก
สถาบัน
การเงิน 

  
 

รวม 

                  
1 มกรำคม 2563 87,754    821,026    16,172    35,000    -    -    -    409,996    1,369,948  

                  
รำยกำรทีเ่กิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:                  
การจ่ายคืน (11,590)  (275,618)  (481)  -   -   -   -   (209,666)  (497,355) 
เงินสดรับ -   168,658   -   12,907   -   -   -   (15,745)  165,820  
ตัดจ าหน่าย (14,713)  -   -   -   -   -   -   -   (14,713) 
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:                  
จัดประเภทเป็นเงินกู้ -   (199,011)  -   -   -   -   -   199,011   -  
ค่าธรรมเนียมรอตัดบัญช ี -   -   -   -   -   -   -   2,262   2,262  
ดอกเบี้ยรอตัดบัญช ี 2,422   -   -   -   -   -   -   -   2,422  
อัตราแลกเปลี่ยน -   1,222   -   -   -   -   -   -   1,222  

31 ธันวำคม 2563 63,873    516,277    15,691    47,907    -    -    -    385,858    1,029,606  

                  
รำยกำรทีเ่กิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:                  
การจ่ายคืน (10,864)   (456,803)  -  (10,780)  (2,991)   (8,964)   (41,088)  (396,657)  (928,147) 
เงินสดรับ -  493,718   2,679   -  83,750    251,250    -    15,982   847,379  
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 หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

  
หนี้สินตาม
สัญญาเช่า 

 เงินกู้ยืม
ระยะสั้นจาก

สถาบัน
การเงิน 

 เงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากบุคคล
และบริษัท

อื่นๆ 

 เงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากบุคคล
ที่เกี่ยวขอ้ง

กัน 

 เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากบุคคล
ที่เกี่ยวขอ้งกัน 

 เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากผูถ้ือ
หุ้นและบุคคล

อื่น 

 หนี้สินจากภาระ
ค ้าประกันเงิน
กู้ยืมของบริษัท

อื่น 

 เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจาก
สถาบัน
การเงิน 

  
 

รวม 

                  
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:                  
จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็น 
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน 
    การเงิน 

 
-  (322,833)  -  -  -  -  -  322,833   -  

ค่าธรรมเนียมรอตัดบัญช ี -  -  -  -  -  -  -  518   518  
ดอกเบี้ยรอตัดบัญช ี 2,896    -  -  -  -  -  -  -  2,896  
อัตราแลกเปลี่ยน -  (563)  -  -  -  -  -  -  (563) 
หักกลบเงินฝากธนาคารที่มี  
    ข้อจ ากัดในการใช้กับหนี้สิน 
    จากภาระค ้าประกันเงินกูย้ืม 
    ของบริษัทอื่น 

 
 
 

- 
 
 

 
 
 

- 
 
 

 
 
 

- 
 
 

 
 
 

- 
 
 

 
 
 

- 
 
 

 
 
 

-  

 
 
 

(13,231)  -  

 
 
 

(13,231) 
รับรู้หนี้สินจากการค ้าประกัน 
    ให้แกบ่ริษัทย่อย 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
-  178,119    (165,661)  12,458  

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สิน 
    ตามสัญญาเช่าลดลงจากการ 
    เปลี่ยนแปลงสัญญา 

 
 

(14,799)   

 
 

- 
 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
-  (14,799) 

ส่วนต่างจากการถอดงบการเงิน 
    ของบริษัทยอ่ยออกจากงบ 
    การเงินรวม 

 
 

-  
 

(129,364)  
 

(18,370)  
 

(12,127)  
 

-  
 

- 
 
 

 
- 

 
 

 
-  (159,861) 

31 ธันวำคม 2564 41,106    100,432    -    25,000    80,759    242,286    123,800    162,873    776,256  
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 หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  
หนี้สินตาม
สัญญาเช่า 

 เงินกู้ยืม
ระยะสั้นจาก

สถาบัน
การเงิน 

 เงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากบุคคล
และบริษัท

อื่นๆ 

 เงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากบุคคล
ที่เกี่ยวขอ้ง

กัน 

 เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากบุคคล
ที่เกี่ยวขอ้งกัน 

 เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากผูถ้ือ
หุ้นและบุคคล

อื่น 

 หนี้สินจากภาระ
ค ้าประกันเงิน
กู้ยืมของบริษัท

อื่น 

 เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจาก
สถาบัน
การเงิน 

  
 

รวม 

                  
1 มกรำคม 2563 69,585   413,103    -    42,000    -    -    -    409,996    934,684  

                  
รำยกำรทีเ่กิดขึ้นจำกกระแสเงิน
สด:                  
การจ่ายคืน (10,140)  (136,929)  -  (17,000)  -  -  -  (207,806)  (371,875) 
เงินสดรับ -   54,740   -  21,000   -  -  -  15,745   91,485  
ตัดจ าหน่าย (8,088)  -   -  -   -  -  -  -   (8,088) 
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:                  
ค่าธรรมเนียมรอตัดบัญช ี -   -   -  -   -  -  -  2,262   2,262  
ดอกเบี้ยรอตัดบัญช ี 3,113   -   -  -   -  -  -  -   3,113  
อัตราแลกเปลี่ยน -   (4)  -  -   -  -  -  -   (4) 

31 ธันวำคม 2563 54,470    330,910    -    46,000    -    -    -   220,197    651,577  

                  
รำยกำรทีเ่กิดขึ้นจำกกระแสเงิน
สด: 

                 

การจ่ายคืน (9,636)   (315,967)   -  (21,000)  (2,991)   (8,964)   (41,088)  (396,657)  (796,303) 
เงินสดรับ -  371,118   -  -   83,750    251,250    -    15,982   722,100  
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 หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  
หนี้สินตาม
สัญญาเช่า 

 เงินกู้ยืม
ระยะสั้นจาก

สถาบัน
การเงิน 

 เงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากบุคคล
และบริษัท

อื่นๆ 

 เงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากบุคคล
ที่เกี่ยวขอ้ง

กัน 

 เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากบุคคล
ที่เกี่ยวขอ้งกัน 

 เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากผูถ้ือ
หุ้นและบุคคล

อื่น 

 หนี้สินจากภาระ
ค ้าประกันเงิน
กู้ยืมของบริษัท

อื่น 

 เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจาก
สถาบัน
การเงิน 

  
 

รวม 

                  
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:                   
จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็น 
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน  
    การเงิน 

 
- 

 
 

(322,833) 
 

 
- 

 
 

-  
 

 
- 

 
 

- 
 

 
- 

 
 

322,833  
 

 
-  

ค่าธรรมเนียมรอตัดบัญชี -  -  -  -   -  -  -  518   518  
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี 2,635    -  -  -   -  -  -  -  2,635  
อัตราแลกเปลี่ยน -  (3)  -  -   -  -  -  -  (3) 
รับรู้หนี้สินจากการค ้าประกันให้แก่ 
    บริษัทย่อย 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-   

 
-  

 
-  164,888    

 
- 

 164,888  

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สิน 
    ตามสัญญาเช่าลดลงจากการ 
    เปลี่ยนแปลงสัญญา 

 
 

(6,363)   
 

-  
 

-  
 

-   
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  (6,363) 

31 ธันวำคม 2564 41,106    63,225    -    25,000    80,759    242,286    123,800    162,873    739,049  
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39. คดีฟ้องร้อง 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 บริษัทถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลยร่วมกับผู้อื่นอีก 5 ราย โดยโจทก์ขอให้ศาลมีค าสั่งให้การซื้อ
ขายหุ้นเป็นโมฆะและขอให้บริษัทช าระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงินจ านวน 275 ล้านบาท และช าระดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี ของเงินต้นจ านวน 242 ล้านบาท ให้แก่โจทก์ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ศาลชั้นต้นมี ค า
พิพากษาให้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เห็นด้วยกับค าพิพากษาของศาลชั้นต้น จึงด าเนินการยื่น
ค าร้องคัดค้านต่อศาลอุทธรณ์  

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ซึ่งบริษัทไม่เห็นด้วยกับค าพิพากษาของศาล
อุทธรณ์  จึงได้ยื่นฎีกาคัดค้านค าพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากผู้บริหารของบริษัท
เชื่อมั่นว่าการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ไม่มีการกระท าใดเป็นการกระท าท่ีไม่สุจริตหรือไม่ถูกต้อง อีกทั้งมีหลักฐานที่ชัดเจนใน
การต่อสู้คดี ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าวในงบการเงิน  ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินฝากธนาคารที่ถูกอายัดจากคดีดังกล่าวจ านวน 72.02 ล้านบาท ซึ่งจ านวนเงิน
ดังกล่าวแสดงอยู่ภายใต้เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดการใช้ อย่างไรก็ตามบริษัทยื่นคัดค้านการบังคับคดีของโจทก์และ
ด าเนินคดีกับโจทก์ทั้งทางแพ่งและอาญา เนื่องจากการกระท าของโจทก์เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตและไม่ชอบดัวยกฎหมาย 

40. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้ 

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท เป็น
ผลให้จ านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ก่อนการเปลีย่นแปลง 
มูลค่าที่ตราไว ้

 หลังการเปลี่ยนแปลง 
มูลค่าที่ตราไว ้

    
ทุนจดทะเบียน (บาท) 2,998,398,708.98 บาท  2,998,398,708.98 บาท 
จ านวนทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 39,978,649,453 หุ้น  3,997,864,945 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.075 บาท  0.75 บาท 

 
- การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) และ รุ่นท่ี 6 (EFORL-

W6) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 EFORL-W5  EFORL-W6 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออก ไม่เกิน 799,572,989 หน่วย  ไม่เกิน 399,786,494 หน่วย 
วิธีการเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 5 
หุ้นสามญัเดมิต่อ 1 หน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

 เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้
สิทธิจองซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ 
EFORL-W5 ในอัตราส่วน 2 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0.40 บาท  หน่วยละ 0.00 บาท 
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วันท่ีออกและเสนอขาย 31 มีนาคม 2565  31 มีนาคม 2565 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ 1 ปี  3 ปี 
ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ 1.00 บาท  หุ้นละ 2.50 บาท 
วันท่ีเริ่มใช้สิทธิครั้งแรก 30 มิถุนายน 2565  15 กันยายน 2565 

- เพิ ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,998,398,708.98 บาท เป็น 3,897,918,321.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
จ านวน 1,199,359,483 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท รวมมูลค่า 899,519,612.25 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ ใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6  

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นปี 2565 เพื่อพิจารณายกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง 1/2565 เรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้  
และการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เนื่องจากบริษัทต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลัง  
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น โดยคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้ 

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 899,519,617.275 บาท จากเดิม 2,998,398,708.975 บาท เป็น 
3,897,918,326.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 11,993,594,897 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.075 บาท 
เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด 1 ราย จ านวน จ านวน 47 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท โดยเสนอขาย
ราคาตลาดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที ่ตราไว้โดยการรวมหุ ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น 

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท  

- การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ ้นสามัญของบริษัทรุ ่นที ่ 5 (EFORL-W5) จ านวนไม่เกิน 
799,572,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ 

- การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ ้นสามัญของบริษัทรุ ่นที่ 6 (EFORL-W6) จ านวนไม่เกิน 
399,786,495 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ตามสัดส่วนการจองซื้อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ 

41. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ ์2565 
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง 

บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้อง

แจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี ได้แสดง
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผู้สอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้ นายปรีชา นันท์นฤมิต เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นายปรีชา นันท์นฤมิต ก ากับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่าวข้างต้น” 

ชื่อ             ต ำแหน่ง   ลำยมือชื่อ 

1.นายปรีชา นันท์นฤมิต   กรรมการ     ................................... 

 

2.นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์  กรรมการ     ................................... 

 

ผู้รับมอบอ ำนำจ   

นายปรีชา นันท์นฤมิต   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   ................................... 
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เอกสำรแนบ 1 
 

 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม 

ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน  

ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี  

เลขำนุกำรบริษัท  
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กำรศึกษำ/กำรอบรม 
- ปริญญาเอก Ph.D Higher Ed. Research Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาการเงิน University of Central Queensland,  

  Australia 

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท  เคหพัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต – Housing Development จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหาร 

  ระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกลา้ (ปปร.17) 

- หลกัสูตรวิทยาการการจัดการส าหรับบริหารระดับสูงรุ่นที่ 2 (วบส.) สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- Executive Program - Management & Leadership University of Southern California, USA. 

- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุน่ที่ 29/2017 สมาคม 

  ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 114/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

  บริษัทไทย (IOD) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
1 ส.ค. 2564 – 14 ม.ค. 2565   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเงินส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
                                       เขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขต 
                                       พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
29 พ.ย. 2559 – 29 พ.ค. 2563 ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาต ิ

29 พ.ย. 2559 – 17 พ.ย. 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

ดร. ธัชพล กำญจนกูล 
กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำรบริษัท 
อาย ุ61 ป ี

วันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง  
กรรมการอิสระ วันที่ 24 ส.ค. 2564 
ประธานกรรมการบริษัท วันที่ 24 ส.ค. 2564 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 5 ม.ค. 2564) 

- ไม่มี - 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 
- ไม่มี - 

ต ำแหน่งปัจจุบัน 
กิจกำรที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน  บมจ.อ ีฟอร ์แอล เอม 
                           - กรรมการอิสระ 
                           - ประธานกรรมการบริษัท 
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน  บมจ.ทิพยประกนัภัย 
                           - ที่ปรึกษา 

 
กิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบยีน 
14 ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน  ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
                                ภาคตะวันออก 
                                - เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
                                  ภาคตะวันออก 
2561 – ปัจจุบัน            สมาคมสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่าศัย 
                                - ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา 
มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน      กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
                               - นายกสมาคม 
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กำรศึกษำ/กำรอบรม 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา้-อิเลคทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์  

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) 

- Directors Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- วิทยาการจัดการส าหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) (Advanced Master of Management Program)  

  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 

- Intensive Care Ventilator, Advance Ventilation Hamilton Medical AG,  

  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

- Patient Monitoring System, Telemedicine Nihon Kohden Corporation, ประเทศญี่ปุ่น 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 

ธ.ค. 2556 - ก.ค. 2563           ประธานกรรมการ บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม  
พ.ค. 2564 - มี.ค. 2562           รักษาการประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร บมจ.อ ีฟอร์ แอล เอม 
ธ.ค. 2557 - พ.ค. 2560           ประธานกรรมการ บจก.ดับบลวิ เวลเนส อินเตอร์ 

ธ.ค. 2557 - พ.ค. 2560           ประธานกรรมการ บจก.ดับบลวิ .เอส. เซอร์รี่ 2014 

ธ.ค. 2557 - ม.ค. 2560           ประธานกรรมการ บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์ 

ธ.ค. 2557 - ม.ค. 2560           ประธานกรรมการ บจก.วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซี อินเตอร์ 

ก.ย. 2557 - ม.ค. 2560           กรรมการ บมจ.ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง 

ธ.ค. 2557 - มี.ค. 2560           กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป 

พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560               กรรมการ บจก.ไอเฮลธ์ วี-แคร์ 

นำยปรีชำ นันท์นฤมิต 
กรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
กรรมกำรผู้จัดกำร 
อาย ุ63 ป ี

วันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง  
กรรมการ วันที ่23 ธ.ค. 2556 
ประธานกรรมการบริหาร วันที ่3 เม.ย. 2557 
ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร วันที่ 7 มี.ค. 2562 
กรรมการผู้จัดการ วันที ่23 ธันวาคม 2556 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 5 ม.ค. 2564) 

ร้อยละ 0.62 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 
- ไม่มี - 

ต ำแหน่งปัจจุบัน 
กิจกำรที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน  บมจ.อ ีฟอร ์แอล เอม 
                           - ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 
เม.ย. 2567 - ปัจจบุัน บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
                           - ประธานกรรมการบริหาร 
ธ.ค. 2556 - ปัจจบุัน  บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
                           - กรรมการ 
                           - กรรมการผู้จัดการ 
           

 
กิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบยีน 
- ไม่มี - 
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กำรศึกษำ/กำรอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

- หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 103/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

  บริษัทไทย 

- มาตรฐานในการบริหาร การจัดการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน  

  พ.ศ. 2549 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีท่ีผ่ำนมำ 
ม.ค. 2560 - ก.ค. 2563          กรรมการ บจก.สยามสเนล  
ม.ค. 2560 - พ.ย. 2561          กรรมการ บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป 
ม.ค. 2560 - พ.ย. 2561          กรรมการ บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร ์
ก.ย. 2557 - พ.ย. 2562          กรรมการ บมจ.ดับบลวิซีไอ โฮลดิ้ง 

นำยจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ 
กรรมกำร  
กรรมกำรบริหำร 
อาย ุ62 ป ี

วันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง  
กรรมการ วันที ่21 พ.ค. 2561 
กรรมการบริหาร วันที่ 21 พ.ค. 2561 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 5 ม.ค. 2564) 

ร้อยละ 0.93 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 
- ไม่มี - 

ต ำแหน่งปัจจุบัน 
กิจกำรที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
21 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน  บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
                                - กรรมการและกรรมการบริหาร           

 
กิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบยีน 
ก.ย. 2557 - ปจัจุบัน   บจก.วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซีอินเตอร์ 
                            - กรรมการ 
ก.ย. 2557 - ปจัจุบัน   บจก.ดับบลวิ.เอส.เซอร์เจอรี่ 2014 
                            - กรรมการ 
ก.ย. 2557 - ปจัจุบัน   บจก.ดับบลวิ เวลเนส อินเตอร์ 
                            - กรรมการ 
ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน   บจก.สเปซเมด 
                            - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ       
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กำรศึกษำ/กำรอบรม 
- ปริญญาโท ด้านบัญชีและการจัดการด้านการเงิน Keller Graduate School of Management 

  นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี ดา้นการบัญชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- คุณวุฒิวิชาชพีทางการเงินและการลงทุน (CFA) 

- การจัดการด้านการเงินส าหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 185/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
2564 - 2564                      กรรมการ บจก.สมดุล กรีน เฮ้าส์  
2563 - 2564                      กรรมการ บจก.เอสพ ีดับเบิ้ล เอ็น คอนซัลต้ิง 
2562 - 2563                      ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและการลงทุน บจก.ปูทางรวย นิวยอร์คเกอร์ 
2557 - 2563                      ผูอ้ านวยการด้านบัญชีและการเงิน บจก.ฟีนา่ แอสเซ็ท 

นำงสำววัชรำภรณ์ สุวนิย์ชัย 
กรรมกำร  
อาย ุ41 ป ี

วันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง  
กรรมการ วันที ่14 พ.ค. 2564 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 5 ม.ค. 2564) 

- ไม่มี - 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 
- ไม่มี - 

ต ำแหน่งปัจจุบัน 
กิจกำรที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน      บมจ.อ ีฟอร ์แอล เอม 
                                - กรรมการ           

 
กิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบยีน 
6 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน    บจก.เวิลด์ รวีอร์ด โซลูชั่น 
                                - กรรมการ 
23 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน   บจก.โมดิเอเตอร์ 
                                - กรรมการ 
                                - กรรมการ บจก.โมดิเอเตอร์ (1) 
                                - กรรมการ บจก.โมดิเอเตอร์ (2) 
                                - กรรมการ บจก.โมดิเอเตอร์ (3) 
                                - กรรมการ บจก.โมดิเอเตอร์ (4) 
25 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน   - กรรมการ บจก.การูดา้ เพาเวอร์ โปรเจคท์ 1 
                                 - กรรมการ บจก.การูดา้ เพาเวอร์ โปรเจคท์ 2 
                                 - กรรมการ บจก.การูดา้ เพาเวอร์ โปรเจคท์ 3 
                                 - กรรมการ บจก.การูดา้ เพาเวอร์ โปรเจคท์ 4 
                                 - กรรมการ บจก.การูดา้ เพาเวอร์ โปรเจคท์ 5 
26 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน   - กรรมการ บจก.การูดา้ เพาเวอร์ โปรเจคท์ 6 
                                 - กรรมการ บจก.การูดา้ เพาเวอร์ โปรเจคท์ 7 
                                 - กรรมการ บจก.การูดา้ เพาเวอร์ โปรเจคท์ 8 
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กิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบยีน (ต่อ) 
                                 - กรรมการ บจก.การูดา้ เพาเวอร์ โปรเจคท์ 9 
                                 - กรรมการ บจก.การูดา้ เพาเวอร์ โปรเจคท์ 10 
5 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน     - กรรมการ บจก.การูดา้ เพาเวอร์ โปรเจคท์ 11 
                                 - กรรมการ บจก.การูดา้ เพาเวอร์ โปรเจคท์ 12 
                                 - กรรมการ บจก.การูดา้ เพาเวอร์ โปรเจคท์ 13 
9 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน     - กรรมการ บจก.การูดา้ เพาเวอร์ โปรเจคท์ 14 
                                 - กรรมการ บจก.การูดา้ เพาเวอร์ โปรเจคท์ 15 
                                 - กรรมการ บจก.การูดา้ เพาเวอร์ โปรเจคท์ 16 
10 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน    - กรรมการ บจก.การูด้า เพาเวอร์ โปรเจคท์ 17 
                                 - กรรมการ บจก.การูดา้ เพาเวอร์ โปรเจคท์ 18 
                                 - กรรมการ บจก.การูดา้ เพาเวอร์ โปรเจคท์ 19 
                                 - กรรมการ บจก.การูดา้ เพาเวอร์ โปรเจคท์ 20 
14 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน    บจก.การูดา้ เพาเวอร์ 
                                 - กรรมการ 
29 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน    บจก.ซีค โอกาส  
                                 - กรรมการ 
26 เม.ย. 2564 - ปัจจบุัน   บจก.ทีพีเอน็ โกลบอล  
                                 - กรรมการ 
26 เม.ย. 2564 - ปัจจบุัน   บจก.เอ็มยทูี ซีเลคท์ 
                                 - กรรมการ 
8 พ.ค. 2563 - ปัจจบุัน     บจก.อาร์เคน แคปปิตอล 
                                 - กรรมการ 
19 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน    บจก.เอก็ซ์เซลเลนท์ อีวี  
                                 - กรรมการ 
13 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน    บจก.ไวท์โกลฟ เดลิเวอร์รี่ แอนด์ เซอร์วิสเซส 
                                 - กรรมการ 
22 ก.ย. 2564 - ปจัจุบัน    บจก.คราวน์เอ็กซ์ 
                                 - กรรมการ 
11 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน    บจก.อาร์อาร์บี กรุ๊ป ไพรเวท 
                                 - กรรมการ 
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 กำรศึกษำ/กำรอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกจิ สาขาการตลาดและธุรกจิระหว่างประเทศ สถาบันบณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  

  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 63/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 33/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Advanced Audit Committee Program ครั้งที่ 9/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
ม.ค. 2564 - ก.ย. 2564          กรรมการ บจก.เพ็ตโตะ โทโมดาจ ิ
ก.ค. 2563 - 2564                กรรมการ บจก.สยามเสนล 
2559 - พ.ย. 2563                รองประธานอนกุรรมการคณะอนุกรรมการก ากับการพัฒนาการ 
                                       คุ้มครองเงินฝากคณะกรรมการคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก                               
                                       ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
ก.ย. 2557 - พ.ย. 2562          กรรมการ บมจ.ดับบลวิซีไอ โฮลดิ้ง 
2559 - ก.พ. 2562                กรรมการตรวจสอบ บมจ. อ ีฟอร ์แอล เอม 

2555 - 2563                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

มิ.ย. 2558 - เม.ย. 2562         กรรมการ บจก. สยามสเนล 

2552 - 2562            ที่ปรึกษา บมจ. ปุย๋เอนเอฟซีและบริษัทในเครือ 

2546 - 2564             กรรมการ บจก. โอเรียลทัล ไลฟ์สไตส์  

2544 - 2564             ทีป่รึกษา บจก. เกอฮาวส์ ลิฟวิง่   

 

นำยรุจพงศ์ ประภำสะโนบล 
กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
อาย ุ69 ป ี

วันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง  
กรรมการอิสระ วันที่ 29 พ.ค. 2551 
ประธานกรรมการตรวจ วันที ่14 ก.พ. 2562 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วนัที่ 26 ก.พ. 2561 
อนุกรรมการบริหารความเส่ียง วันที่ 27 ก.ค. 2559 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 5 ม.ค. 2564) 

- ไม่มี - 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 
- ไม่มี - 

ต ำแหน่งปัจจุบัน 
กิจกำรที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
2562 - ปัจจุบัน             บมจ.อ ีฟอร ์แอล เอม 
                                - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2551 - ปัจจุบัน             บมจ.อ ีฟอร ์แอล เอม 
                                - กรรมการอสิระ 
                                - กรรมการตรวจสอบ 
2561 - ปัจจุบัน             บมจ.อ ีฟอร ์แอล เอม 
                                - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2559 - ปัจจุบัน             บมจ.อ ีฟอร ์แอล เอม 
                                - อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

 
กิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบยีน 
ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน   สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
                            - อนกุรรมการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
พ.ย. 2563 - ปจัจุบัน   บจก. เพลินจิต แอดไวเซอรี่ แอนด์ แพลนเนอร์ 
                            - ประธานกรรมการ 
2559 - ปัจจุบัน         บมจ.นูทริกซ ์
                            - กรรมการอิสระ 
2558 - ปัจจุบัน         บลจ.ทาลิส 
                            - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                            - กรรมการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม 
2550 - ปัจจุบัน         บจก.เพลินจิต แคปปิตอล   
                            - กรรมการบริหาร 
2546 - ปัจจุบัน         บจก.โอเรียลทัล ไลฟ์สไตล์ 
                            - กรรมการ            
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กำรศึกษำ/กำรอบรม 
- ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์มหาบณัฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตและแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล   

  มหาวิทยาลัยมหิดล  

- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

- Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 185/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 43/2022 (Online) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
9 ก.ค. 2563 - 2564              กรรมการ บจก.สยามสเนล 
2558 - 2561            กรรมการอิสระ บจก.สยามสเนล 

2557 - 2560                      ประธานกรรมการ คณะกรรมการบรกิารทางด้านการแพทย์และพัฒนา 
                                       ผลิตภณัฑ์ บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป 
 

นำยพิพัฒน์ ย่ิงเสรี 
กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
อาย ุ70 ป ี

วันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง  
กรรมการอิสระ วันที่ 14 ก.พ. 2562 
กรรมการตรวจสอบ วันที ่14 ก.พ. 2562 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วนัที่ 14 ก.พ. 2562 
อนุกรรมการบริหารความเส่ียง วันที่ 31 มีนาคม 2564 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 5 ม.ค. 2564) 

- ไม่มี - 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 
- ไม่มี - 

ต ำแหน่งปัจจุบัน 
กิจกำรที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
31 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน  บมจ.อ ีฟอร ์แอล เอม 
                                - อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
14 ก.พ. 2562 - ปจัจุบัน  บมจ.อ ีฟอร ์แอล เอม 
                                - กรรมการอสิระ 
                                - กรรมการตรวจสอบ 
                                - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
           

 
กิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบยีน 
2559 - ปัจจุบัน   บมจ.ลินเด้ (ประเทศไทย) 
                      - กรรมการ 
2559 - ปัจจุบัน   บจก.มหานครแม่สอดเวชการ 
                      - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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กำรศึกษำ/กำรอบรม 
- ปริญญาโท การพาณิชย์ (เกยีรตินิยม) มหาวิทยาลัยแห่งแคนเทอบอรี่ ไครสท์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ 

- ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยแห่งแคนเทอบอรี่ ไครสท์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ 

- Management Course, American Management Associations  

- Audit Committee Program (ACP 3/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

- Director Accreditation Program (DAP 22/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

- Director Certification Program (DCP 62/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

- Improving the Quality of Financial Reporting (1/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 8/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

- Role of Nomination and Governance Committee (RNG 3/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

- Role of Chairman Program (RCP 25/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

- Role of Compensation Committee (RCC 11/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

- Advance Audit Committee Program (AACP 3/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
ม.ีค. 2562 - พ.ย. 2564          กรรมการ บมจ.อ ีฟอร์ แอล เอม 
2561 - 13 พ.ค. 2563            กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บมจ.บลิส-เทล 

2551 - 2562                       กรรมการ บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิตอล 

มิ.ย. 2562 - เม.ย. 2563          กรรมการ บมจ.ดับบลิว ซีไอ โฮลดิ้ง 

 

 

นำยจิตเกษม แสงสิงแก้ว 
กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
อาย ุ72 ป ี

วันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง  
กรรมการอิสระ วันที่ 14 พ.ค. 2564 
กรรมการตรวจสอบ วันที ่14 พ.ค. 2564 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วนัที่ 14 พ.ค. 2564 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 5 ม.ค. 2564) 

- ไม่มี - 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 
- ไม่มี - 

ต ำแหน่งปัจจุบัน 
กิจกำรที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน       บมจ.อี ฟอร ์แอล เอม 
                                - กรรมการอสิระ 
                                - กรรมการตรวจสอบ 
                                - ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
           

 
กิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบยีน 
- ไม่มี - 
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 กำรศึกษำ/กำรอบรม 
- ปริญญาตร ีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- การอบรมวิชาการว่าความ โดยสภาทนายความ 

- MRI Monitoring System, Invivo Research Inc. ประเทศฮ่องกง 

- Ultrasound Products Training, Siemens Medical System ประเทศสิงคโปร ์

- Intensive Care Ventilator, Hamilton Medical AG ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

- Patient Monitoring System, Nihon Kohden Corporation ประเทศญี่ปุ่น 

- Advance in Anesthesia, GE Healthcare ประเทศสิงคโปร์ 

- การอบรมหลักสูตรการบริหารและการจัดการ โดยสถาบัน MTI 

- การอบรมหลักสูตรการเปน็นักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกจิ โดยคณะเศรษฐศาสตร์  

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
2559 - มี.ค. 2564                ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์ บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม 

 

นำยศุภชัย พฤกษ์เมธำกุล 
กรรมกำรบริหำร  
อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยขำยและกำรตลำด
เคร่ืองมือแพทย์  
อาย ุ60 ป ี

วันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง  
กรรมการบริหาร วันที่ 21 มี.ค. 2562 
อนุกรรมการบริหารความเส่ียง วันที่ 14 ส.ค. 2562 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
เครื่องมือแพทย์ วันที ่1 เม.ย. 2564 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 5 ม.ค. 2564) 

ร้อยละ 0.01 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 
- ไม่มี - 

ต ำแหน่งปัจจุบัน 
กิจกำรที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
เม.ย. 2564 - ปัจจบุัน       บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
                                - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด 
                                  เครื่องมือแพทย ์
                                - กรรมการตรวจสอบ 
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน       บมจ.อ ีฟอร ์แอล เอม 
                                - กรรมการบริหาร           
ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน       บมจ.อ ีฟอร ์แอล เอม 
                                - อนุกรรมการบริหารความเส่ียง           

 
กิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบยีน 
- ไม่มี - 
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กำรศึกษำ/กำรอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- 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 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
ส.ค. 2562 - 2564                อนุกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

นำยปัญญำ อยู่โต 
กรรมกำรบริหำร  
ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย  
อาย ุ57 ป ี

วันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง  
กรรมการบริหาร วันที่ 21 มี.ค. 2562 
ผู้จัดการฝ่ายขาย วันที ่5 ม.ค. 2558 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 5 ม.ค. 2564) 

- ไม่มี - 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 
- ไม่มี - 

ต ำแหน่งปัจจุบัน 
กิจกำรที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน       บมจ.อ ีฟอร ์แอล เอม 
                                - กรรมการบริหาร 
2556 - ปัจจุบัน             บมจ.อ ีฟอร ์แอล เอม 
                                - ผู้จัดการฝา่ยขาย           
  

 
กิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบยีน 
- ไม่มี - 
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ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดสำยงำนบัญชีและกำรเงิน 
 

กำรศึกษำ/กำรอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- Anti - Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 23/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

  บริษัทไทย 

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 9/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

  บริษัทไทย 

- Accelerating Growth & Enhancing Competitiveness in the Knowledge Economy  

  ที่กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย 

- Advanced Training for the Trainers ประเทศไทย จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และองค์กร 

  เพื่อความร่วมมือดา้นเทคนิค (GTZ) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 

- Training for the Trainers ประเทศไทย จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และองค์กรเพื่อความร่วมมอื 

  ด้านเทคนิค (GTZ) สหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมัน   

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
มี.ค. 2559 - ม.ค. 2560              กรรมการ บจก.สยามสเนล 
เม.ย. 2562 - 10 ก.ค. 2563            กรรมการ บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 

 

 

นำยอภิรักษ์ กำญจนคงคำ 
รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงิน  
อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ส่วนงำนสนับสนนุ  
อาย ุ60 ป ี

วันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง  
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ดา้นการเงิน วันที่ 21 พ.ย. 2561 
อนุกรรมการบริหารความเส่ียง วันที่ 27 ก.ค. 2559 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสว่นงานสนับสนุน  
วันที่ 27 ก.พ. 2558 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 5 ม.ค. 2564) 

- ไม่มี - 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 
- ไม่มี - 

ต ำแหน่งปัจจุบัน 
กิจกำรที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
21 พ.ย. 2561 - ปจัจุบัน      บมจ.อ ีฟอร์ แอล เอม 
                                    - รักษาการประธานเจา้หน้าที่ดา้นการเงิน                           
27 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน       บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
                                    - อนกุรรมการบริหารความเส่ียง         
27 ก.พ. 2558 - ปจัจุบัน       บมจ.อ ีฟอร์ แอล เอม 
                                    - ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุน   
 

 
กิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบยีน 
- ไม่มี - 
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ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรบัญชี 
  

กำรศึกษำ/กำรอบรม 
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

- ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมธิราช 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงสำวสุนันทำ มีระเบียบ 
ผู้จัดกำรแผนกบัญชี  
อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
อาย ุ55 ป ี

วันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง  
ผู้จัดการแผนกบัญช ีวันที ่1 เม.ย. 2557 
อนุกรรมการบริหารความเส่ียง วันที่ 27 ก.ค. 2559 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 5 ม.ค. 2564) 

- ไม่มี - 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 
- ไม่มี - 

ต ำแหน่งปัจจุบัน 
กิจกำรที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
27 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน       บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
                                    - อนกุรรมการบริหารความเส่ียง         
1 เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน        บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
                                    - ผูจ้ัดการแผนกบัญชี   
 

 
กิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบยีน 
- ไม่มี - 
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เลขำนุกำรบริษัท 
 

 
กำรศึกษำ/กำรอบรม 
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS25) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- Advance for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- ผ่านการอบรมวิชาวา่ความ แห่งสภาทนายความ รุ่น 30 

 

 

นำงสำวมัทธณำ จลุนลิ 
เลขำนุกำรบริษัท  
อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
อาย ุ38 ป ี

วันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง  
เลขานุการบริษัท วันที่ 28 ก.พ. 2555 
อนุกรรมการบริหารความเส่ียง วันที่ 27 ก.ค. 2559 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 5 ม.ค. 2564) 

- ไม่มี - 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 
- ไม่มี - 

ต ำแหน่งปัจจุบัน 
กิจกำรที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
27 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน       บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
                                    - อนกุรรมการบริหารความเส่ียง         
28 ก.พ. 2555 - ปจัจุบัน        บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
                                    - เลขานกุารบริษัท 
 

 
กิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบยีน 
- ไม่มี - 
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เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวำคม 2564) 

  รำยชื่อบริษัทย่อย /บริษัทย่อย 

ล ำดับ รำยชื่อกรรมกำร 
บริษัท สเปซเมด 

จ ำกัด 
บริษัท สยำมสเนล 

จ ำกัด  
บริษัท ดับบลิวซีไอ  

โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 

  1  นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต ์ //,///   
    2 นายจักรกรสิน์ โลหะเจริญทรัพย ์ C   

 3 นายชาย วัฒนสุวรรณ //,///  / 
 4 นางสาววัชราภรณ์ ภสิสาสุนทร / / / 
 5 นายอ านาจวงศ์สุวรรณ     // 
 6 นายอนันตพงษ์ เทพช่วยสุข   / 
 7           นายสุพจน์ อาวาส   / 
 8 นายอ านาจ บูจีระ   / 
 9 นายถวิล ยุบลพริ้ง   / 

    10 นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล  //  
    11 นายพิพัฒน์ ยิ่งเสร ี //,/// C  
    12 นางอัจฉรา เพียรวณิช    M,/  
    13 นายสุพจน์ หารหนองบัว    /  
     
สัญลักษณ์ :   C= ประธานกรรมการ / = กรรมการ //= กรรมการอิสระ /// กรรมการตรวจสอบ   

   M = กรรมการผู้จดัการ    × = ประธานกรรมการบริหาร E = กรรมการบรหิาร   

หมำยเหตุ :  
1) บริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท บริษัท ดับบลิวซไีอ  โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท สยามสเนล จ ากัด ท้ัง

จ านวน ในช่วงไตรมาสที่ 2/2564 

2) นายชาย วัฒนสุวรรณ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สเปซเมด จ ากัด เมื่อ
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

3) นางสาววัชราภรณ์ ภสิสาสุนทร ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ บริษทั สยามสเนล จ ากดั เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 
2564 

4) นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท สยามสเนล จ ากดั เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 

5) นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท สยามสเนล จ ากัด เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 และ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท สเปซเมด จ ากดั เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 แทนนายชาย วัฒนสุวรรณ 
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เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบรษิัท โดยมีบุคคลที่ไดร้ับ

มอบหมายจากบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากัด ท าหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดดงันี้ 

นำยทนงศักดิ์ ประดิษฐำน 

กำรศึกษำ: 

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง: 

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ   บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากัด 

- 2547  ผู้จัดการตรวจสอบบญัชีอาวุโส บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด (SEC License) 

- 2545  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบญัชี  บริษัท ส านักงานปิติเสวี จ ากัด (SEC License) 
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เอกสำรแนบ 4 ทรัพย์สินที ่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและรำยละเอียด

เกี่ยวกับรำยงำนกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

1. ลักษณะที่ส ำคัญของทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลัก 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลักประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ส่วนปรับปรุงพื้นท่ี
เช่า อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน ยานพาหนะ และสินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค่ำ  
(พันบำท) 

ภำระผูกพัน 

1. ที่ดิน บริษัทเป็นเจ้าของ 174,392 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
ภาระหลักประกัน  
มูลค่า 63 ล้านบาท  

2. อำคำรและส่วนปรับปรุง
อำคำร 

บริษัทเป็นเจ้าของ 73,387 ติดจ านองกับสถาบันการเงิน 
ภาระหลักประกัน  
มูลค่า 63 ล้านบาท 

3. อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
แพทย์ 

บริษัทและบริษัทย่อย คือ สเปซเมด เป็น
เจ้าของ 

71,347 ไม่มภีาระผูกผัน 

4. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ บริษัทและบริษัทย่อย คือ สเปซเมด เป็น
เจ้าของ 

1,008 ไม่มภีาระผูกพัน 

5. เคร่ืองตกแต่งและ 
เคร่ืองใช้ส ำนักงำน 

บริษัทและบริษัทย่อย คือ สเปซเมด เป็น
เจ้าของ 

1,934 ไม่มภีาระผูกพัน 

6. ยำนพำหนะ บริษัทและบริษัทย่อย คือ สเปซเมด เป็น
เจ้าของ 

200 ไม่มภีาระผูกพัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าและยังใช้งานอยู่ โดยมี
ราคาทุนประมาณ 143.03 ล้านบาท และ 139.60 ล้านบาท 
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สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

บริษัทและบริษัทย่อยมสีินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วย โปรแกรม โดยมมีูลค่าสุทธิตามบัญชี ตามงบการเงินรวม ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้ 

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค่ำ (พันบำท) ภำระผูกพัน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ บริษัทและบริษัทย่อย คือ สเปซเมด เป็น
เจ้าของ 

17,974  ไม่มภีาระผูกพัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งที่ตัดจ าหน่ายเต็มมูลค่าและยัง ใช้
งานอยู่ โดยมีราคาทุนประมาณ 32.89 ล้านบาท และ 51.00 ล้านบาท ตามล าดับ 

บริษัทและบริษัทย่อยมสีัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทยท่ีส าคัญ ดังนี ้

• GE Healthcare, USA 

• Hamilton Medical, Switzerland 

• Esaote, Italy 

• Devilbiss Healthcare, UK 

• Diagast, France 

• Iredimed Corporation, USA 

• Vyaire, USA 

• Tauns, Japan 
 

• Siemens, Germany 

• Nihon Kohden, Japan 

• VG medical, China 

• Olympus, Japan 

• Hawkmed, China 

• Cardinal Detecto, USA 

• Boditech, Korea 

• Heyer, Germany 
 

• B Braun, Germany 

• Servona GmbH, Germany 

• Mindray, China 

• BioSystems, Spain 

• Dirui, China 

• A&D, Japan 

• Trudell Medical, Canada 

• New Norm, Thailand 
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2. นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นในการลงทุนธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มี
อัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอไม่ผันแปรตามสภาพทางเศรษฐกิจมากนัก  ความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูและสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีปัจจัยมาจาก 1) อัตราการเจ็บป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2) จ านวนผู้ป่วยต่างชาติที่มีแนวโน้มกลับมาใช้บริการในไทยเพิ่มขึ้นในปี 2565-2566 หลังจากหดตัวถึง 97% 
ในปี 2564 3) ผู้ประกอบการโรงพยาบาลมีแผนขยายการลงทุนต่อเนื่อง 4) กระแสการใส่ใจสุขภาพและความต้องการดูแลสุขภาพ
แบบครบวงจรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นท่ัวโลกรวมถึงไทย 5) เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักของไทยยังมีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์
ต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลอืง และ 6) นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
(Medical Hub) จะยิ่งสนับสนุนให้ความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ในไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจ
ผ่านทางบริษัทย่อย โดยลงทุนในธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านทาง บจก.สเปซเมด โดยถือหุ้นร้อย
ละ 100  

ผังแสดงกลุม่บริษัท EFORL ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

  

 
ทั้งนี้ เป็นการลงทุนในการลักษณะของหุ้นสามัญทั้งหมด 
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แบบ 56-1 One Report 

เอกสำรแนบ 5 

นโยบำยและแนวปฏิบัติกำรก ำกับดูแลกิจกำรฉบับเต็ม 

และจรรยำบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดท ำ 
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เอกสำรแนบ 5 จรรยำบรรณธุรกิจ กฎบัตรของคณะกรรมกำร และกฎบัตร
ของคณะกรรมกำรชุดย่อย 

จรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของกลุม่บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัทมีหลักการอันเป็นจรรยาบรรณ อันเป็นภาระผูกพันที่ท าขึ้นโดยสมัครใจ ซึ่งก าหนดมาตรฐานและหลักการส าหรับการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ดังนี้ 

“การท าสิ่งที่ถูกต้อง 
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 
ด้วยคนที่เหมาะสม 
...จะน ามาซ่ึงผลลัพธ์ที่ถูกต้อง” 

Doing the right thing… 
In the right way… 
With the right people 
…and the results will come 

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานน าหลักการข้างต้น มาเป็นหลักในการท างาน รวมถึงการด าเนินชีวิตจน
ติดเป็นนิสัย เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทและชีวิตส่วนตัวอย่างยั่งยืนได้ต่อไป 

การที่บริษัทจะก้าวไปสู่การเป็นผู้น าทางธุรกิจได้นั้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและรักษา
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนิน
กิจการ เพื่อเป็นกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการด าเนินการอย่างจริงจัง น าไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการก ากับดูแลกิจการที่
ดี มีมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับในบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง 

จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับน้ี มีผลตั้งแต่วันท่ี 19 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 

บทน ำและหลกักำรในกำรด ำเนินธุรกิจ 

ด้วย วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ เรามุ่งมัน่เป็นผู้น าด้านการจัดจ าหนา่ยและให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และ
สุขภาพ เพ่ือการด ารงชีวติที่ดีของประชาชน นั้น  

สิ่งส าคญัที่จะท าให้เราประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศนด์ังกล่าวได้ จะต้องท าให้บรรลุผลทั้งทางด้านการเงิน และการให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายมีความพึงพอใจ รวมทั้งการมีจริยธรรมทางธรุกิจ อันน าไปสู่การด ารงชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งมีการจ าแนก
อยา่งชัดเจน ว่าสิ่งไหนคือการกระท าท่ีถูกและสิ่งไหนคือการกระท าที่ผิด ซึ่งครอบคลุมในสิ่งท่ีเราพูดและปฏิบตัิ นี่คือพื้นฐานของ
ความซื่อสัตย์และความเป็นมืออาชีพ ผนวกกับการมีค่านิยมองค์กรของบริษัท ซึ่งแสดงไว้ดังนี ้
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ค่ำนิยมองค์กร (Core Values) 

 
ด้วยคุณลักษณะและบรรทัดฐานทีเ่ป็นลักษณะเฉพาะของบริษัท และส่งผลต่อพฤติกรรม อันเป็นแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนั้น ประกอบด้วย 

• การเคารพตนเอง (Self-Respect) 

• การส านึกรับผดิชอบ รับผิดรับชอบ (Accountability) และ 

• ความซื่อสัตย์ ความครบถ้วน บูรณภาพ ความซื่อตรง ความมั่นคง ความสมบรูณ์ การรวมเป็นหนึ่ง (Integrity) 

ได้น ามาพัฒนาเป็นหลักการค่านยิมมาตรฐานหรือกฎของพฤติกรรมอันเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ข้ันตอนและระบบ
ของบริษัท ในแนวทาง  

หนึ่ง) สนับสนุนให้เกดิประโยชน์ที่ผูม้ีส่วนได้เสียพึงไดร้ับ และ 

สอง) เคารพสิทธิของทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วน ที่ไดร้ับผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัท 

กำรตัดสินใจอย่ำงถูกต้อง 

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประสบปญัหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่ไมไ่ด้ก าหนดไว้
ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัแล้วนั้น บริษัทได้ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติงานไวด้ังนี้  
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กำรจัดกำรและกำรรักษำจรรยำบรรณ 

บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการจัดการและการรักษาจรรยาบรรณทางธุรกิจไวด้ังนี้ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด 

ในกรณีที่การฝ่าฝืน หรือกระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณ มผีลท าให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสยีง และสถานะ
ทางการเงินของบริษัท จนกลายเปน็ความผิดทางอาญา บริษัทสามารถด าเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อผู้กระท า
ความผิด หรือตามดุลพินิจของบริษัท 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ เมื่อเข้าด ารงต าแหน่ง และหรือเป็น

พนักงาน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

3. ผู้บริหาร และผู้บังคับบญัชาต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลและ

ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบตัติามจรรยาบรรณที่ก าหนดนี ้

4. ก าหนดให้มคีณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งมีอ านาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบ โดยแสดงไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

จรรยำบรรณเร่ืองกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

1. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนท่ีดี มคีวามรับผิดชอบและด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดย
ค านึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยนื ด้วยผลตอบแทนท่ีดี สร้างและเพิ่มมูลค่าบริษัทในระยะยาว มรีะบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน 
รายงานมีความนา่เชื่อถือ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษทัจึงยึดถือแนวทางจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครดัดังนี ้

1) การเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน 

▪ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตยส์ุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย  

▪ บริหารจดัการกิจการของบริษัท โดยน าความรู้ ประสบการณ์ทีส่ั่งสม และทักษะการบริหารจัดการ มาปรับใช้
ให้เหมาะสม อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี รวมทั้งการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ จะกระท าด้วยความ
ระมัดระวังและด้วยความรอบคอบ 

▪ ไม่ด าเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

▪ จัดท าพัฒนาโครงสร้างและระบบการด าเนินงานท่ีมมีาตรฐานและการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มที่ ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานท่ีสามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งยึดถอืปฏิบัติ
ตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

2) การเปิดเผยข้อมูล 

▪ รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกับ สม ่าเสมอ ทันการณ์ และ
ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

▪ ไม่แสวงหาประโยชน์กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนของบริษัท 

▪ ไม่เปดิเผยข้อมูลภายในที่มีความละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับ อันจะน ามาซึ่งผลเสียของบริษัท 
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2. กำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ 

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลกูค้า โดยการส่งมอบสินค้าและบรกิารที่ดีมีคณุภาพ 
ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรกัษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน บรษิัทจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัตไิว้ดังน้ี 

1) มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ใหไ้ดร้บัสินค้าและบริการที่ดี มีคณุภาพและราคาที่

เหมาะสม พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการท างานและการบริการใหสู้งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2) ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอยา่งถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันการณ์ ไม่บิดเบือนหรือปิดบัง

ข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสมัพันธภาพท่ีดีและยั่งยืน 

3) ให้การรับประกันสินคา้ การให้บรกิารหลังการขายและบริการอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไขและกรอบเวลาที่เหมาะสม 

4) จัดเตรียมและพัฒนาระบบเพื่อใหลู้กค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสนิค้า การให้บริการ และการด าเนนิการอย่างดี

ทีสุ่ด เพื่อให้ลูกค้าไดร้ับการตอบสนองอย่างตรงจุดและอย่างรวดเร็ว 

5) ไม่ค้าก าไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคา้หรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน และไม่ก าหนด

เงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า 

6) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไมส่ามารถปฏิบัตติามข้อตกลงหรือเง่ือนไขได้ 

ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหรือทันทีที่ทราบว่าไมส่ามารถปฏบิัติได้ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสม

ร่วมกัน 

7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องรักษาความลบั ไม่เปดิเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไมไ่ด้รับอนุญาตจาก

ลูกค้าหรือจากผู้มีอ านาจของบริษทัก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปดิเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามข้อบังคับ

ของกฎหมาย 

8) ไม่เลือกปฏิบัตติ่อลูกค้า ยึดมั่นในการปฏิบัตติ่อลูกค้าทุกรายทุกกลุม่อย่างเป็นธรรม ท้ังด้านสินค้าและบริการ 

3. กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำและคู่สัญญำ 

บริษัทค านึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสตัย์ในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าและคูส่ัญญา ด้วยคู่ค้า
เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจทีส่ าคัญในการร่วมสร้างและส่งมอบสินค้าและบริการที่ดตี่อลูกค้า บริษัทจะปฏิบตัิตามข้อบังคับ กฎหมายและ
กติกาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด าเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติไวด้ังนี้ 

1) บริษัทจะปฏิบตัิต่อคู่ค้าอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้ง

สองฝ่าย รวมทั้งปฏบิัติตามสญัญาหรือเง่ือนไขท่ีตกลงไว้โดยเคร่งครดั 

2) บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืน มีความเช่ือถือซึ่งกันและกันกับคู่ค้าและคู่สญัญาที่มี

วัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคณุภาพของสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับราคา 

4. กำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้ 

บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิที่ดีต่อเจ้าหนี้ไวด้ังนี้ 
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1) บริษัทยึดมั่นในสญัญาข้อตกลง รักษาและปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้าและทางการเงิน ทั้งในการช าระ

ค่าสินค้า การช าระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลทรัพยส์ินหลักประกันและเง่ือนไขอ่ืน ๆ  

2) กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัตไิด้ ต้องรบีเจรจากับเจ้าหนีล้่วงหน้า เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันในการแกไ้ขปัญหา  

3) มีการเปดิเผยข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและ

ความสามารถในการช าระหนี ้

5. กำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ 

บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิที่ดีต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ดังน้ี 

1) ประพฤติปฏบิัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 

2) ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมสุ่จรติหรือไม่เหมาะสม 

3) ไม่พยายามท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากมลูความจริง 

จรรยำบรรณเร่ืองกำรปฏิบัติต่อบริษัท 

บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ของราชการ รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบยีบและค าสั่งของบริษัท กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายหรอืขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศลีธรรมอันดีของประชาชน การใช้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานหรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ถอืเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด 

นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามกฎหมายแล้ว กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามหน้าท่ีตามหลัก
จริยธรรมอันเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทีม่ีค่ายิ่งของบริษัท 

1. กฎหมำยและกฎระเบียบของบริษัท 

1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัตติามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบและค าสั่งของบริษัทอยา่งเคร่งครัด 

2) การฝ่าฝืนกฎหมาย มติผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของบริษัท โดยอ้างว่าเป็นการกระท า

เพือ่เพิ่มผลก าไรให้แก่กลุ่มบริษัทอี ฟอร์ แอล เอม หรือเหตุผลอื่นใด มิใช่เหตุผลที่จะรับฟัง 

3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติหนา้ที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยค านึงถึงประโยชน์อันชอบ

ธรรมของบริษัท ถึงแม้จะมีช่องว่างของกฎหมาย หรือช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งของบริษัทก็ตาม 

2. กฎหมำยเกี่ยวกับหลกัทรัพย์และกำรเปิดเผยข้อมูลภำยใน 

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัตติามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือต่อ

สาธารณะโดยเท่าเทียมกัน 

2) การที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปดิเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นท่ัวไป เพื่อประโยชน์

ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการสว่นตัว ถือเป็นการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณของบริษัท 
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3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ซื้อและ/หรือขายหุ้น 45 วันก่อนการ

เปิดเผยข้อมูลและ 24 ช่ัวโมงหลังการเปิดเผยข้อมลู ส าหรับสารสนเทศท่ีมีนัยส าคญัอื่น ๆ ห้ามมิให้กรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงานท่ีรู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันท่ีทราบข้อมลู และ 24 ช่ัวโมงภายหลังเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวต่อ

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4) การเปิดเผยข้อมลูที่มผีลกระทบตอ่ธุรกิจและราคาหุ้น จะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร โดย

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะเป็นผูด้ าเนินการหรือมอบหมายให้ผูห้นึง่ผู้ใดเป็นผูร้ับผดิชอบในการเปิดเผยข้อมูล

ดังกล่าว 

5) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าที่เปน็ผู้ให้ข้อมูลแกส่าธารณชนและนักลงทุน โดยหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่

สนับสนุนข้อมลู 

6) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่ให้ความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่จะเปน็เรื่องที่

เกี่ยวข้องกับหน้าท่ีการงานท่ีไดร้ับมอบหมายจากบริษัท 

3. กำรปกป้องทรัพย์สินของบริษัท 

1) ทรัพย์สินของบริษัท หมายถึง สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี องค์ความรู้ต่าง ๆ ข้อมลู สทิธิ ลิขสิทธิ์ 

ตลอดจนทรัพยากรใด ๆ ของบริษัท หรือท่ีบริษัทมีสิทธิอยู ่

2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมหีน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างประหยัดและเกดิ

ประโยชน์แก่บริษัทอย่างคุ้มค่าและสูงสดุ และดูแลมิให้เสื่อมเสยีสญูหาย 

3) ข้อมูลและเอกสารทางธุรกิจเป็นทรัพย์สินท่ีส าคัญของบริษัท หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะต้องก าหนดระยะเวลาการ

เก็บเอกสาร ช้ันความลับของเอกสาร และเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ 

4) พนักงานจะต้องจัดท าเอกสารทางธุรกิจ บัญชีและการเงิน และรายงานต่าง ๆ ที่น าส่งส่วนราชการและบุคคลอื่น ๆ 

ทั้งหมดอย่างรอบคอบและด้วยความสุจริต และจะต้องไดร้ับการบันทึกตามวิธีการทางบัญชีของบริษัทท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานที่ก าหนด  

5) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ทางบญัชี การเงิน และการควบคุมภายในอย่าง

เคร่งครดั และต้องแจ้งต่อผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน หรือคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแล

กิจการที่ดีให้รับทราบ หากพบความผิดพลาดใด ๆ ในการปฏิบตัิงาน 

4. ระบบคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร 

1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัตติามแนวปฏบิัติและค าสั่งเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการ

สื่อสาร รวมทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทอย่างเคร่งครดั เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งจะต้องไม่กระท าการใด 

ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง ท้ังนี้บริษัทมีสิทธิตรวจสอบการใช้งาน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมลู โดย

ไม่จ าเป็นต้องไดร้ับอนุญาต 
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2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ที่บริษัทถือว่าผิดกฎหมายหรือละเมดิศีลธรรมอันดี

งาม และงดเว้นท่ีจะเผยแพร่ข้อมลูหรือเว็บไซตด์ังกล่าวต่อผู้อื่น รวมทั้งจะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ที่ไมเ่ป็นที่รู้จัก 

ซึ่งมีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัย 

3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานท่ีได้รับมอบหมายเท่าน้ัน ที่มีสิทธิเขา้ถึงแฟ้มข้อมูล ไม่ว่าจะเก็บในรูปของแฟ้มข้อมูล

คอมพิวเตอร์หรืออื่น ๆ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานท่ีไม่ไดร้ับมอบหมายเข้าดู ท าซ ้า เผยแพร่ ลบท้ิง 

ท าลาย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เปลี่ยนรหสัผ่าน หรือกระท าการอืน่ใดที่อาจท าให้เกิดความเสียหาย 

4) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานท่ีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องใช้ซอฟท์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของ

ลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนญุาตให้ใช้งานจากบริษัทนั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

5. ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

1) ผลงานท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปญัญาของบริษัท 

2) การน าผลงานหรือข้อมลูอันเป็นสทิธิของบุคคลภายนอก ที่ไดร้ับมาหรือจะน ามาใช้ภายในบริษัท จะตอ้งตรวจสอบ

ก่อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไมล่ะเมดิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

3) เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องสง่มอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึง

ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้แก่บริษัทโดยเร็ว ไม่วา่จะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด ๆ 

จรรยำบรรณเร่ืองกำรจัดหำและกำรท ำธุรกรรม 

บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการ เป็นไปอยา่งมีมาตรฐานและเป็นธรรมต่อคู่คา้คู่สัญญา เพื่อให้
ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีคณุภาพดี ราคาเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงได้ก าหนดรายละเอียดการจัดหาและการท า
ธุรกรรมไว้ดังน้ี 

1. กำรจัดหำ 

1) บริษัทจะมีกระบวนการจัดหาตามหลักการดังนี้ 

▪ มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอยา่งเท่าเทียมกัน 

▪ มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่ค้าและคู่สญัญา 

▪ จัดท าเงื่อนไขสญัญาทีเ่หมาะสม 

▪ จัดให้มีระบบการจดัการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัตติามเงื่อนไขของสัญญาอยา่งครบถ้วน และ

ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดหา 

▪ จ่ายเงินให้คู่ค้า และคู่สญัญาตรงเวลาตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกัน 

2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานใช้ข้อมูลที่ได้รับอันเนื่องจากการจัดหา เพื่อประโยชน์ของตนเอง และคู่ค้า

คู่สัญญารายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือผู้อื่นท่ีไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดหากับคู่สัญญาที่มี

ความเกี่ยวพันกับตนเอง เช่น เป็นครอบครัว ญาติสนิท หรือที่ตนเองเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วน 
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3) การจัดหาต้องผ่านขั้นตอนตามระเบียบค าสั่งวิธีการจดัหา และด าเนนิการโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอย่างเคร่งครดั 

โดยให้สอดคล้องกับอ านาจด าเนินการ 

4) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องละเว้นในการกระท าใด ๆ ที่จะช่วยให้คู่ค้าไม่ต้องเสยีภาษีท่ีพึงจะเสยีให้กับ

รัฐ 

5) บริษัทจะให้ความส าคัญกบัการจ้างงานในท้องถิ่นหรือในชุมชนใกล้เคียง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน เพื่อ

สนับสนุนธุรกจิอุตสาหกรรมในประเทศ และเป็นการลดต้นทุนการด าเนินงาน 

2. กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทในกลุ่มอี ฟอร์ แอล เอม 

1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอน อ านาจด าเนินการตามกระบวนการที่

บริษัทก าหนดให้ถี่ถ้วนก่อนด าเนินการ 

2) เมื่อมีหน้าท่ีต้องเกี่ยวข้องกับการท ารายการระหว่างกัน พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงเงื่อนไข 

หลักเกณฑ์หรือลักษณะของการท าธุรกรรมโดยละเอียด 

3) การด าเนินการโครงการหรือธุรกรรมระหว่างกันต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการทั้งกฎหมาย

และกฎระเบยีบที่ออกโดยภาครัฐ และกฎระเบยีบของบริษัทอย่างเคร่งครัด 

4) หากมีข้อสงสัยใหส้อบถามผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายบัญช ี

3. กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลหรือบริษัทภำยนอก 

1) การท าธุรกรรมต้องค านึงถึงปริมาณ มูลคา่ ราคา คณุภาพ เง่ือนไขการให้บริการที่เป็นไปตามกลไกตลาดหรือราคาที่

เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตัิหรือกีดกันการด าเนินธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมที่อาจท าให้บริษัทต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ว่าธุรกรรม

นั้นจะท าให้บริษัทได้รับประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม 

3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บรหิารปละพนักงานแอบอ้างใช้ช่ือของบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือพนักงานบริษัทในการ

ท าธุรกรรมทีไ่ม่เกีย่วข้องกับบริษัท แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบโดยตรงตอ่บริษัทก็ตาม 

จรรยำบรรณเร่ืองกำรป้องกันกำรขัดแย้งของผลประโยชน ์

บริษัทมีความประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พยายามหลีกเลีย่งไม่ให้เกดิความขดัแย้งท่ีเกีย่วกับผลประโยชน์
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใด ๆ ท้ังนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตาม
กฎหมายและจริยธรรมเป็นท่ีตั้ง 

1 ควำมขัดแย้งแห่งผลประโยชน ์

1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตอ้งหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของบริษัท
ในการติดต่อกับคูค่้าและบุคคลอื่นใด 
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2) ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กลุ่มบริษัทอี ฟอร์ แอล เอม และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานจะต้องไม่เปดิเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดท้ังสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมลูทางการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมลูธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท และอื่น ๆ  

3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงประกอบการ ด าเนินการ หรอืลงทุนใด ๆ อันเป็นการแข่งขันหรืออาจเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีบุคคลในครอบครัวเข้าไปมสี่วนร่วม หรือ
เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ อย่างมนีัยส าคญัซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรอืก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อกลุ่มบริษัท
อี ฟอร์ แอล เอม จะต้องแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการผูจ้ัดการ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว
ที่สุด 

4) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นท่ีมีอ านาจตัดสนิใจในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากท าให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกระท าการหรือละเว้นการกระท าการที่ควรท าตามหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานได้หุ้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานหรือก่อนท่ีบริษัทจะเข้าไปท าธุรกิจนั้น 
หรือไดม้าโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องรายงานให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

5) การที่ผู้บรหิารและพนักงานไปเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขัดต่อ
ประโยชน์ และการปฏิบัติหนา้ที่โดยตรง รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัตจิากประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรอืกรรมการ
ผู้จัดการก่อน 

6) ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กู้ยมืเงินจากคู่ค้าท่ีบริษัทด าเนินธรุกิจดว้ย ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมี
อิทธิพลต่อการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัท 

7) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานจ่ายเงินหรือมอบทรัพยส์ินของบริษัทแก่ผู้ใดโดยไมไ่ดร้ับอนุมตัิจากผูม้ี
อ านาจตามตารางอ านาจการอนุมตัิ 

8) ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้เวลาของบริษัทไปท างานท่ีอื่น เว้นแต่กรณจี าเป็นซึ่งได้รับอนญุาตจากผู้บังคับบัญชา
ก่อน 

จรรยำบรรณเร่ืองพนักงำน 

บริษัทตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ และประสงค์ที่จะให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีความภาคภมูิใจใน
องค์กร โดยเสริมสรา้งให้มีบรรยากาศการท างานอย่างมีส่วนร่วม และมโีอกาสก้าวหน้าในสายงานและสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน 
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะไดร้ับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและตอ่เนื่อง เพื่อการสร้างคณุค่า
และด ารงความเป็นเลิศในธรุกิจ 

1. กำรปฏิบัติต่อพนักงำน 

▪ บริษัทจะปฏิบตัิต่อกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิศ์รี 

▪ บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด ารงต าแหน่งตา่ง ๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยค านึงถึงคุณสมบัติของแต่ละ

ต าแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อก าหนดอืน่ ๆ ที่จ าเป็นแก่งานโดยไมม่ีข้อกีดกันเรื่องเพศ 

อายุ เชื้อชาติ ศาสนา 
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▪ บริษัทจะก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารและพนักงานอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมเทียบเคียงกับค่าตอบแทน

ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน หรอืมีขนาดใกล้เคยีงกัน เทียบกับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและ

ความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น 

▪ บริษัทจะสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อการปรับปรงุประสิทธิภาพ

ในการท างาน การวิเคราะห์ การตดัสินใจต่าง ๆ  และเพื่อเปดิโอกาสให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานมีขีด

ความสามารถท่ีสูงขึ้น และ/หรือทีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานต่อไป 

▪ บริษัทตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน ดังนั้นบริษัท

จะส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไดร้ับแจ้งข่าวสารที่เกีย่วข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะ

ท าได ้

▪ บริษัทจะเปดิโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องคับข้อง

ใจ เกี่ยวกับการท างาน ซึ่งข้อเสนอแนะและการร้องทุกข์ต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และก าหนดวิธีการ

แก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกหน่วยงาน และสร้างความสัมพันธ์อนัดีในการท างานร่วมกัน 

▪ บริษัทจะรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัตสิุขภาพ ประวัติการ

ท างาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมลูส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานสู่

สาธารณะจะท าได้ต่อเมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็น

ความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระท าไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย  

2. กำรปฏิบัติตนของพนักงำนและกำรปฏิบัติต่อผู้อื่น 

▪ ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัตตินให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระท าการใด ๆ อันเป็นการ

ไม่เคารพนับถือผู้บังคับบญัชา 

▪ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่วา่จะเปน็ทาง

วาจา หรือการกระท าต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจติใจ 

▪ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต เอาใจใส่ เพื่อสร้างเสรมิคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ 

▪ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะไม่กล่าวร้าย กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานอ่ืนโดยข้อความอันเป็นเท็จ 

▪ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามคัคีและความเป็นน ้าหนึ่งใจ

เดียวกันในหมู่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

▪ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ อันอาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงของบริษัท 

หรืออาจเป็นปญัหาแก่บริษัทได้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นท่ียอมรบัใน

สังคม 
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จรรยำบรรณเร่ืองควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงาน ตลอดจนชุมชนที่อยู่แวดล้อมสถานท่ีท างานของบริษัท มีความ
เป็นอยู่ท่ีดี และจะธ ารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมท่ีดี บริษัทได้ก าหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความปลอดภัยในการท างานตาม
ข้อก าหนด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องไว้ดังน้ี 

1. ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย 

▪ บริษัทพยายามป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยเนื่องจากงานอาชีพ ด้วยความร่วมมืออยา่งจริงจังของ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมทั้งจะจ ากัดและจดัการความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอันเกิดจากการ

ด าเนินงานทางธุรกิจ 

▪ บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครดั และจะน ามาตรฐานการ

จัดการเกีย่วกับความปลอดภยัที่น่าเช่ือถือมาใช้บังคับในกรณีที่ไม่มีกฎหมายและข้อบังคับใช้อยู่ 

▪ บริษัทจะจัดใหม้ีการออกแบบเครือ่งมือ อุปกรณ์ การจัดท าระเบยีบปฏิบัติที่ดี การวางแผนการด าเนินการ และการ

ฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ และได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอในเรื่องความปลอดภัยใน

การท างาน เพื่อป้องกันอันตรายอนัเกิดจากเครื่องมืออุปกรณ์ วิธีการท างาน หรือโรคภัยไข้เจ็บตา่ง ๆ  

▪ บริษัทจะไม่ยินยอมให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบตัิงาน หากสุขภาพและร่างกายไม่พร้อม ทั้งนี้เพื่อลด

ความเสีย่งในการเกิดอันตรายจากการท างาน 

▪ ผู้บริหารและพนักงานท่ีรายงานตวัเข้าท างาน โดยมสีารเสพตดิผดิกฎหมายอยู่ในระบบรา่งกาย หรือมฤีทธิ์สุราหรือ

สารเสพตดิอื่น ๆ ในระดับทีส่ามารถเกิดผลเสียหายต่อการปฏิบัติงานได้ จะต้องไดร้ับโทษทางวินัย 

▪ ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีก าหนดหรือเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและปญัหาสุขอนามัย

จากการท างานให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

2. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

▪ บริษัทมีนโยบายที่จะประกอบธุรกจิโดยค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม และจะปฏิบัติใหไ้ดต้ามข้อก าหนด ตาม
กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ ส านักงานเขต สาธารณสุขเขต เป็นต้น 

▪ กรณีที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบบงัคับใช้ บริษัทจะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผดิชอบ โดย 

▪ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานมีจิตส านึกและความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

▪ ประชาสมัพันธ์กับชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานอ่ืน
เพื่อให้มีการรักษาสภาพแวดล้อม และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอยา่งต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอ 

▪ บริหารงานโดยมเีป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทบทวนและประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพ่ือตดิตามความก้าวหน้า และเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 
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▪ บริษัทจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยู่รอบสถาน
ประกอบการของบริษัท 

▪ บริษัทจะเปดิโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นส าหรับโครงการต่าง ๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อชุมชน หรือการร้องเรียนท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินงานของบริษัท 

▪ บริษัทจะให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสยีจากกระบวนการให้บริการและการใช้งานท่ัวไป และจะ
ศึกษา รวมทั้งให้ความร่วมมือในการก าจัดขยะหรือของเสยีด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

▪ บริษัทจะประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิง่แวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน 
ก่อนท่ีจะมีการจดัสรรงบประมาณลงในกิจกรรม/โครงการใด ๆ  

จรรยำบรรณเร่ืองกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 

บริษัทมีความมุ่งมั่นในกรป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบท้ังทางตรงและ/หรือทางอ้อม และเพื่อให้การ
ด าเนินการทางธุรกจิที่อาจมีความเสี่ยงด้นการคอร์รัปช่ัน จะไดร้ับการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดท า 
“นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยบริษัทก าหนด และบริษัทย่อยปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
เพื่อมุ่งมั่นที่จะผลักดันและรักษาวัฒนธรรมองค์กร อันเป็นค่านยิมหลัก โดยยึดมั่นในการเคารพตนเอง (Self-respect) ความ
รับผิดชอบและรับผิดรับชอบ (Accountability) และ ความซื่อสัตย์ ความครบถ้วน บูรณภาพ ความซือ่ตรง ความมั่นคง ความ
สมบูรณ์ และการรวมเป็นหนึ่ง (Integrity) ขององค์กรไว ้

1. กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลและเพ่ือกำรสำธำรณประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์แก่โรงพยาบาล หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานอ่ืนหรือองค์กร โดย
อ านาจอนุมัติการบริจาคเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในตารางอ านาจด าเนินการ 

2. กำรรับบริจำค 

บริษัทไม่มีนโยบายในการรับบริจาคที่ไม่เหมาะสม 

3. กำรให้เงินสนับสนนุ 

การให้เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้ร่วมทุน หรอืบุคคลอื่น อย่างสมเหตสุมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ธุรกิจ ช่ือเสียงของบริษัท หรือช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมแก่โอกาส มคีวามโปร่งใส  

4. กำรรับเงินสนับสนุน 

บริษัทไม่มีนโยบายในการรับเงินสนับสนุนท่ีไดม้าโดยมิชอบ  

5. กระบวนกำรและกำรควบคุมในกำรพิจำรณำ กำรขออนุมัติกำรบริจำคและกำรให้เงินสนับสนนุ 

1) การบริจาคและการให้เงินสนับสนนุ ควรสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 

2) มีการก าหนดวัตุประสงค์ที่ชัดเจนในการบริจาคและใหเ้งินสนับสนุนเหล่านั้น 

3) มีการก าหนดระยะเวลา 
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4) มีรายชื่อบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่เฉพาะเจาะจงในการรับบริจาค หรือรับการสนับสนุนเพื่อน าไปใช้ใน

วัตถุประสงค์ต่าง ๆ  

5) มีหลักฐานการรับสิ่งของหรือใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้องหรือหลักฐานการรับเงินอื่น เช่น หนังสือขอบคุณ เป็นต้น 

6) อ านาจการอนุมัตเิป็นไปตามระเบยีบของบริษัท โดยใช้ “ตารางอ านาจด าเนินการ” เพื่อประกอบการพิจารณา 

6. กำรให้ของขวัญ หรือให้กำรรับรอง 

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้ของขวัญในรูปแบบใด ๆ กับผู้ที่ท าธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่การให้ของขวัญและให้การรับรองตาม
ประเพณีนิยมที่อยู่ในเกณฑส์มควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผูท้ าธุรกิจ โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดย
เฉพาะเจาะจง ที่ไม่ถูกต้องตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

การให้ของขวัญและให้การรับรอง ควรเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

1) ต้องเป็นไปตามประเพณีนยิม ซึ่งมธีรรมเนยีมปฏบิัติอยู่โดยจะต้องกระท าด้วยความโปร่งใส 

2) ต้องเป็นไปโดยประมาณตามสมควร และเหมาะสมกับโอกาส 

3) ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของบริษัท 

7. กำรรับของขวัญ หรือกำรรับกำรรับรอง 

1) การรับของขวัญที่มีมลูค่าเกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) ต้องปฏิเสธการรับ หากไม่สามารถปฏิเสธการรับได้ ผูร้ับ

ของขวัญจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาสูงสดุตามสายงาน โดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 

เพื่อส่งมอบให้เป็นทรัพยส์ินของบริษัท 

หากของขวัญที่ได้รับนั้นเป็นเงินสด ให้ปฏิเสธทุกกรณ ี

2) การรับสิ่งของ อันเนื่องจากการส่งเสรมิการขาย จะต้องไม่ใช่การรับเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงในการท าธุรกิจร่วมกัน

และไม่เป็นการรับเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด โดยสามารถรับได้ในกรณีที่เป็นการให้และรับระหว่างบริษัทต่อ

บริษัท โดยไม่ขัดต่อนโยบายในการต่อต้านการคอรร์ัปชั่น และมเีอกสารการรับท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

3) การรับการรับรอง ควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี ้

▪ ต้องเป็นไปตามประเพณีนยิม ซึ่งมธีรรมเนยีมปฏบิัติอยู่โดยจะต้องกระท าด้วยความโปร่งใส 

▪ ต้องเป็นไปโดยประมาณตามสมควร และเหมาะสมกับโอกาส 

▪ ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของบริษัท 

8. กำรรับส่วนลดจำกคู่ค้ำ 

การรับส่วนลดจากคู่ค้าทั้งในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดทีม่ีมูลค่า ควรเป็นไปตามหลักปฏบิัติทางธุรกิจท่ัวไปและโปร่งใส  

9. กำรลงทุนและกำรค้ำ 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนที่ยึดมั่นในกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม  
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10. กำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง 

บริษัทจัดให้มีการจัดซื้อจดัจ้างอยา่งเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและโปร่งใส โดยการจดัซื้อจัดจ้าง ต้องน าเสนอให้ผู้มีอ านาจ
อนุมัติตามตารางอ านาจด าเนินการของบริษัท และจะต้องเป็นไปตามระเบยีบที่บริษัทก าหนดไว้ 

11. งำนบัญชีกำรเงิน 

การรับ-จ่ายเงิน 

บริษัทมีข้อปฏิบัติในการรับหรือจ่ายเงิน ดังนี้ 

1) การรับเงินจากลูกค้า นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด 

1.1) ก่อนการรับเงิน ฝ่ายการเงินต้องทราบทุกครั้งว่าเป็นการรับเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใด และมีเหตุอันควรให้รับ

เงินจ านวนดังกล่าว 

1.2) ไม่เรียกหรือรับ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้จ่ายเงินเพื่อที่จะชะลอการรับเงินของ

บริษัท หรือท าให้บริษัทเกิดความเสียหายจากการไมไ่ด้รับเงินหรือไดร้ับล่าช้าหรือไดร้ับไม่เตม็จ านวน 

2) การจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด 

2.1) ก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด และต้องผ่านการบันทึก
บัญชีจากฝ่ายบญัชีและเป็นรายการที่ถูกต้องตามหลักการบญัชีและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 หากพบรายการที่ไม่ถูกต้องหรือไมเ่หมาะสม ให้รายงานให้ผู้บังคับบญัชาทราบและหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการบญัชีและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

2.2) ในการจ่ายเงินทุกครั้ง การอนุมตัิสัง่จ่ายให้เป็นไปตามตารางอ านาจด าเนินการ  
2.3) ให้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินในลักษณะทีเ่ท่าเทียมกัน โดยช าระเงินตามเง่ือนไขทางธุรกิจที่เหมาะสม ไม่

เลือกปฏิบตัิกับเจ้าหนีห้รือผูร้ับเงินรายใดด้วยความอคตหิรือล าเอียง 
2.4) ไม่เรียกหรือรับ ไมเ่สนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินในอัน

ที่จะท าให้บริษัทไดร้ับความเสยีหาย   

12. กำรป้องกันกำรฟอกเงิน 

บริษัทจะด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

13. กำรปฏิบัติงำน งำนทรัพยำกรบุคคล 

กระบวนการบริหารงานบคุคลของบริษัท ได้ครอบคลุมถึงนโยบายตอ่ต้านการคอรร์ัปชั่น เริ่มตั้งแต่ การสรรหาว่าจา้ง การ
จ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน และการจ่ายสวัสดิการ  

14. กำรสื่อสำร กำรอบรม และกำรเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทจะสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปช่ัน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ช่องทางที่เหมาะสม  
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15. กำรบันทึกและกำรเก็บรักษำข้อมลู 

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามมาตรฐาน หลักการ รวมทั้งกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับรายงานข้อมูลบญัชแีละการเงิน 
รวมทั้งข้อมูลทางธุรกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

16. กระบวนกำรตรวจสอบ/กำรควบคุมภำยใน 

บริษัทได้จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุก ๆ ไตรมาสจากบริษัทท่ีให้บริการตรวจสอบภายในที่มีรายช่ือ
อยู่ในทะเบียนบริษัทของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยใหค้วามเป็นอสิระและไม่จ ากัดขอบเขตแก่ผูต้รวจสอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทท่ี
ให้บริการตรวจสอบภายในนี้ ได้ตรวจสอบตามตารางอ านาจด าเนินการ ค าสั่งต่าง ๆ ซึ่งครอบคลมุเรื่อง การต่อต้านคอรร์ัปชั่นแล้ว 
นอกจากน้ียังมีการตรวจสอบบญัชีโดยส านักงานตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร 

บริษัทก าหนดขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี ้

1) บริษัทท่ีใหบ้ริการตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นที่พบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วน บริษทัท่ีให้บริการตรวจสอบภายในจะแจ้งตรงไปยังประธานกรรมการตรวจสอบทันที 

3) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูท้ าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

17. กำรติดตำมและทบทวน 

บริษัทก าหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ันอย่างสม ่าเสมอ โดยผ่านกระบวนการ
การตรวจสอบภายใน และหากพบประเด็น หรือพบความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้น จะน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร เพื่อ
ทบทวนปรับปรุงคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันให้มคีวามเหมาะสมต่อไป 

กำรแจ้งเบำะแส 

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของบริษัทและผูม้ีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรยีน
การกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร เพื่อให้การ
ด าเนินธุรกิจมีความโปร่งใสและมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้นบรษิัทจึงก าหนดเป็นมาตรฐานในการแจ้งเบาะแส รวมทั้งจัดให้มี
กลไกในการคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแส และผู้ถูกร้องเรียนและให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้
เฉพาะในกลุ่มบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่าน้ัน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส ดังนี้ 

มำตรกำรกำรแจ้งเบำะแส 

1. มาตรการการแจ้งเบาะแส บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกคนและผูม้ีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสให้บริษัททราบ โดยทันทีหาก

พบว่าการประพฤตผิิดหรือพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ามีการกระท าผดิในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

▪ การปฏิบัติทีไ่ม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณในการท าธุรกิจ 
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▪ การคอร์รัปช่ันและการทุจริต 

▪ การด าเนินการอันควรสงสัยเกี่ยวกบัการฟอกเงิน การบัญชี การเงิน รวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบ 

2. ค าจ ากัดความ 

▪ “การแจ้งเบาะแส” หมายถึง การให้ข้อมูลต่อบริษัทเกี่ยวกับการด าเนินการที่เช่ือได้ว่ามีการกระท าผดิตาม 1 

▪ “ผู้แจ้งเบาะแส” หมายถึง กรรมการ พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ บุคคลภายนอก 

▪ “ผู้รับแจ้งเบาะแส” หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. ช่องทางและวิธกีารแจ้งเบาะแส 

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสได้เป็นหนังสือท่ี “กล่องรับแจ้งขอ้ร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด” ณ บมจ.
อี ฟอร์ แอล เอม ส านักงาน เลขท่ี 432 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

 โดยมีวิธีกำรแจ้งเบำะแส ดังนี้ 

1) ผู้แจ้งเบาะแสส่งเรื่องเป็นหนังสือท่ี “กล่องรับแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด” 

2) ผู้รับแจ้งเบาะแส น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วหากมมีลู จะแต่งตั้ง

คณะสืบสวนข้อเท็จจริงตามเบาะแสที่ร้องเรียน ทั้งนี้ในกรณีทีผู่้ถูกรอ้งเรียนเป็นบุคลากรในสายงานหรือในโครงการ 

ผู้บังคับบัญชาในสายงานหรือผู้บังคับบัญชาในโครงการดังกล่าวจะไม่ร่วมการค้นหาข้อเท็จจริง เว้นแตเ่ป็นการชี้แจง

ข้อเท็จจริง ตามที่คณะสืบสวนข้อเท็จจริงร้องขอ 

3) ผู้รับแจ้งเบาะแส ท่ีได้รับรายงาน จะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับโดยไม่เปดิเผยข้อมูลให้บุคคลที่สามหรือ

บุคคลภายนอก หากไมไ่ดร้ับการอนุญาตจากประธานฯ ทั้งนี้ ในการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเบาะแสดังกล่าว จะไม่

มีการเปดิเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถูกร้องเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวไดร้ับผลกระทบ 

4) ผู้แจ้งเบาะแสจะไดร้ับรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง และการด าเนินการของบริษัทภายใน 2-4 สัปดาห์หลังการ

แจ้งเบาะแส หากการค้นหาข้อเทจ็จริงไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด คณะสืบสวนข้อเท็จจริงจะรายงานความก้าวหน้า

ให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบทุก ๆ 2 สัปดาห์  

4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแส 

ผู้แจ้งเบาะแสควรแจ้งช่ือ-นามสกลุ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้บริษัทสามารถตดิต่อและสอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ 

ในกรณี ผู้แจ้งเบาะแสไม่ประสงคท์ี่จะเปิดเผยชื่อ บริษัทอาจสบืค้นเบาะแสที่ได้รับแจ้งหากเชื่อได้ว่า เบาะแสดังกล่าวจะ
ท าให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท 

5. การปกป้องผู้แจง้เบาะแส 

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส บริษัทจะด าเนินการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยจะเกบ็ช่ือผู้แจ้งเบาะแสรวมทั้ง
รายงานการแจ้งเบาะแสและการคน้หาข้อเท็จจริงเป็นความลับ ซึ่งผูเ้กี่ยวข้องเท่านั้นท่ีจะไดร้ับข้อมูล 

ผู้แจ้งเบาะแสจะไดร้ับการปกป้องไม่ให้ได้รับผลกระทบในการท างาน ผู้ที่กลั่นแกล้งผู้แจ้งเบาะแส หรอืเปิดเผยข้อมูลของผู้
แจ้งเบาะแสโดยมีเจตนาที่ไมสุ่จรติ จะต้องไดร้ับการลงโทษตามควรแก่กรณ ี
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นอกจากน้ี ผู้รับแจ้งจะต้องก าหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวน
สอบสวน เพื่อมิใหไ้ด้รับอันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส การเป็น
พยาน หรือการให้ข้อมลู 

6. การปกป้องผู้ถกูร้องเรียน 

บริษัทตระหนักในความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถูกร้องเรียน โดยจะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกร้องเรียนเปน็ความลับในช่วง
การสืบสวนและพิจารณาผลการสบืสวนข้อเท็จจริง หากยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องดังกล่าว ท้ังนี้คณะสบืสวนจะให้โอกาสผู้
ถูกร้องเรียนในการชี้แจงข้อร้องเรยีนก่อนท่ีจะพิจารณาตดัสินข้อร้องเรียนนั้น รวมทั้งรับทราบผลการสืบสวนข้อเท็จจริง 

7. การจงใจให้เบาะแสที่เป็นเทจ็ 

หากผู้แจ้งเบาะแสจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จจะไมไ่ดร้ับความคุม้ครองภายใต้มาตรการนี้ และจะได้รบัโทษทางวินัย 
หรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

8. การพิจารณาบทลงโทษ 

หากผลการสอบสวนพบว่า ผู้ถูกรอ้งเรียนมีความผิดจริง หรือผู้แจ้งเบาะแสจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ผู้รับแจ้งเบาะ
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นและก าหนดแนวทางการลงโทษทางวินัยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อผูม้อี านาจด าเนินการ
พิจารณาด าเนินการ 

9. การรายงานการแจง้เบาะแส 

ผู้รับแจ้งเบาะแสเป็นผูร้ายงาน และน าเสนอรายงานการแจ้งเบาะแสทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทจะรวบรวมขอ้มูลและน าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เพื่อเปิดเผยในรายงาน
ประจ าป 

ส าหรับปี 2564           บรษิัทมีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ทั้งนีเ้พื่อให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดีและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทรวมทั้งการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักธรรมมาภิบาลของบริษัทซึ่งครอบคลมุจรรยาบรรณของพนักงาน นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ตลอดจนการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระและเทีย่งธรรมต่อรายงานทางการเงิน การบริหาร ความเสี่ยงระบบ
ตรวจสอบภายในตามหลักมาตรฐานสากลที่ยอมรับเพื่อให้ความเช่ือมั่นว่าการด าเนินงานของบริษัทเปน็ไปอย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ รายละเอียดแสดงไว้ใน Website ของบริษัท  
(https://www.eforl-aim.com/th/corporate-governance/charters/directors)  

 
 
 

https://www.eforl-aim.com/th/corporate-governance/charters/directors
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เอกสำรแนบ 6 

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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เอกสำรแนบ 6 รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 
3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดท าตามแนวทางและข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อดังนี้ 

1. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี    กรรมการตรวจสอบ 

3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว  กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวมัทธณา จุลนิล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

หมายเหตุ: นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 แทนนายสัมพันธ์ 
หุ่นพยนต์ ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความ
เป็นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้บริษัทมีการ
ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ย ง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมมูลค่าให้แก่
องค์กร  

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ส านักงานผู้รับจ้างตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ซึ่งมีการ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า ผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ส าคัญสรุปได้
ดังนี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจ าปี 2564 ของบริษัท ซึ่งได้จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) โดยได้สอบทานประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญั
ต่าง ๆ การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่ส าคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและ
สอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยได้รับค าชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ท าให้เกิดความ
เชื่อมั่นว่าการจัดท างบการเงินของบริษัทเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบ
การเงิน   

2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในตามที่ส านักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทเป็นรายไตรมาส การรายงานครอบคลุม
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ด้านบัญชี การเงิน การทุจริต การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การติดตามผลและการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดย
สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ ส านักงานตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระ มุ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งได้มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้
ตรวจสอบและงานตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพในระดับสากล ส านักงานตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบติดตามประเด็น
ส าคัญใหม่ๆ อย่างเท่าทันและสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. การก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการท ารายการเกี่ยวโยงกันซึ่งช่วยให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ได้มีการ
สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย หรือกับบุคคลที่เกี่ย ว
โยงกันโดยมีความมั่นใจได้ว่ารายการเหล่านั้นเป็นรายการที่ด าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทาง
ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม 
รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ า 

4. การก ากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานติดตามแผนงานและแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีส าคัญของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้

1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีนโยบายลดความเสี่ยงโดยการท าสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า และบันทึกบัญชีการน าเข้าสินค้าระหว่างทางจากต่างประเทศให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชี   
2) ความเสี่ยงจากการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ (Cash Collection) เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจตัวแทนจ าหน่าย
เครื่องมือมือแพทย์ ลูกค้าหรือลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ซึ่งบางโรงพยาบาลมีปัญหาในเรื่อง
การจัดเก็บเงินลูกค้า บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงด้วยการก าหนดระเบียบการจัดเก็บลูกหนี้โดยติดตามความ
คืบหน้าการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์และเฝ้าระวังมิให้สง่ผลกระทบต่อเงินหมุนเวียนของบริษัท 
3) ความเสี่ยงจากการบริหารคลังสินค้า  
4) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) ความเสี่ยงระบบการบริหารบุคลากร 

นอกจากนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทเกี่ยวกับบระบบงานที่เป็น
กระบวนการสร้างรายได้ของบริษัท โดยตรวจสอบ 5 กระบวนการ ดังน้ี  

1) การวางแผนการขาย การเสนอขาย จนถึงการท า Purchase request หรือการเบิกสินค้าเพื่อส่งมอบ 
2) การสั่งซื้อสินค้า การผ่านพิธีศุลกากร การตรวจรับสินค้าเข้าคลัง การบันทึกรายการสินค้าเข้า/ออกจากคลัง 
3) การจัดส่งสินค้าและการตรวจรับสินค้าของลูกค้า 
4) การออกใบแจ้งหนี้ การจัดเก็บเงินและการติดตามหนี้ (งานลูกหนี้) 
5) การด าเนินการทางกฎหมาย กรณีลูกหนี้ผิดนัดผิดสัญญา 
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เพื ่อวิเคราะห์และก ากับดูแลการบริหารความเสี ่ยงของบริษัทและเพื่อให้ข้อเสนอแนะและระบุความเสี ่ยงใหม่ๆ ให้
ครอบคลุมทุกความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัทและอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือทางการแพทย์และการให้บริการ
ทางการแพทย์ และผลักดันให้บริษัทใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อประกอบการตัดสินใจต่อความเสี่ยง
ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
ตามเกณฑ์การประเมินของบริษัท ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติ งาน และผู้สอบบัญชีมี
คุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 

1. นายสมคิด เตียตระกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือ  

2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549 หรือ 

3. นายนรินทร์ จูระมงคล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8593 หรือ 

4. นางสาวศรัญญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9919 หรือ 

5. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10853 

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2564 ด้วยค่าสอบบัญชี
จ านวนเงิน 2,930,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ าปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อยรวมจ านวนเงิน 
4,970,000 บาท ทั้งนี้ ส าหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยช าระค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น จ านวน 4,180,000 บาท ไม่ร่วมค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 2/2564 บริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจความงามท้ังจ านวนบริษัทจึงไม่ตอ้งรับรู้ค่าใช้จ่ายค่าสอบ
บัญชบีริษัทย่อยในช่วง 2 ไตรมาสหลังของปี 2564  

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ด้วยความเป็นอิสระ มีความระมัดระวังและมี
ความรอบคอบ มีการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ยึดถือนโยบายการก ากับดูแลที่ดีเป็นส าคัญ 
มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอและสามารถ
ตอบสนองอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และได้จัดท างบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
อย่างถูกต้อง เช่ือถือได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

 
 

.................................................  
       (นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล) 
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
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