
 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลของ                                            

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 
 

 

 

 

 

 

เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ือหุ้นของบริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิัท อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและเฉพาะของบรษิทั
ส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวม
และเฉพาะของบรษิทั และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทัส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนัและ
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของบรษิัทเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิ
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการรายงานให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

นอกจากที่กล่าวในวรรคถดัไป ขา้พเจ้าได้ปฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การ
สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ ” การสอบทานดังกล่าว
ประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผดิชอบด้านการเงนิและบญัชี และการ
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัช ีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นียัส าคญัทัง้หมด ซึง่อาจจะพบไดจ้าก
การตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่แสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เกณฑใ์นการให้ข้อสรปุอย่างมีเง่ือนไข 
 
ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 7 บรษิัทย่อยทางอ้อมมเีงนิให้กู้ยมืแก่
บรษิทัอื่น จ านวน 100 ลา้นบาท ทีถ่งึก าหนดรบัช าระแลว้ ซึง่บรษิทัย่อยทางออ้มอยู่ระหว่างการเจรจากบัผูกู้้
เกีย่วกบัเงื่อนไขและแผนการจ่ายช าระหนี้ ขา้พเจา้ไม่สามารถประเมนิมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของเงนิกูย้มื
คงเหลอื รวมถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ (ถา้ม)ี ต่องบการเงนิรวม 
 
ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 9 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบรายการจากการขายสนิทรพัยท์ีไ่ดท้ าสญัญาเมื่อปี 2561 เน่ืองจากสญัญาไม่ไดร้ะบุสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายแฟรนไชสใ์นรายละเอยีด โดยเฉพาะ สนิคา้คงเหลอื สนิทรพัยอ์ื่น และหนี้สนิอื่นที่
ได้มีการโอนไปให้ผู้รบัสทิธแิฟรนไชส์ซึ่งไม่รวมอยู่ในสญัญาขายสนิทรพัย์ และรายการที่เกิดขึ้นภายหลงั     
ซึง่ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยทางออ้มเชื่อว่าบรษิทัมสีทิธไิดร้บัช าระเงนิคนืจ านวน 98.04 ลา้นบาท โดยไดแ้สดง
รายการไวใ้นลกูหนี้อื่น ซึง่อยู่ระหว่างการเจรจากบัผูร้บัสทิธ ินอกจากนี้ รายไดร้บัล่วงหน้าค่าแฟรนไชสจ์ านวน 
92.00 ลา้นบาท ทีร่วมอยู่ในสญัญาขายสทิธแิฟรนไชสแ์ละขายสนิทรพัย ์ปัจจุบนัยงัไม่ถูกตดัจ าหน่ายเนื่องจาก
บริษัทย่อยทางอ้อมไม่สามารถก าหนดต้นทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ปันส่วนราคาให้แก่ภาระที่ต้องปฏิบตัิ ได้ 
ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานความเหมาะสมของการรบัรู้ก าไรจากการขายสนิทรพัย์ในปีก่อนและบัญชีที่
เกีย่วขอ้งกบัสญัญาขายสทิธแิฟรนไชสแ์ละขายสนิทรพัยด์งักล่าว รวมถงึผลกระทบของรายการสนิทรพัยท์ีโ่อน
ภายหลงั และขา้พเจา้ยงัไม่สามารถประเมนิความเหมาะสมของการบนัทกึรายไดร้บัล่วงหน้า ดงันัน้ ขา้พเจา้
ไม่สามารถระบุรายการปรบัปรุงที่อาจเกดิขึน้ (ถ้ามี) เมื่อต้องรบัรู้ก าไรที่เกิดขึน้ที่เกี่ยวขอ้งกบัสญัญาขาย
สทิธแิฟรนไชสแ์ละขายสนิทรพัยร์วมถงึรายการรายไดร้บัล่วงหน้า 
 
ข้อสรปุอย่างมีเง่ือนไข 
 
จากการสอบทาน ยกเว้นผลกระทบที่อาจมต่ีองบการเงนิรวมของบรษิทั ส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 จากเรื่องทีก่ล่าวไวใ้น “เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอย่างมเีงื่อนไข” ขา้พเจา้ไม่พบ
สิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่  34 
เรื่องการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 1 ว่ากลุ่มบรษิทัและบรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีน
สุทธิและมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก โดยมีสาเหตุหลกัมาจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานและการ          
ดอ้ยค่าทีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้มทีป่ระกอบธุรกจิใหบ้รกิารดา้นความงาม อนึ่ง บรษิทัอยู่
ระหว่างการพจิารณาปรบัโครงสร้างธุรกจิของบรษิทัย่อยทางออ้มใหม้ผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ และมกีระแส
เงนิสดในการด าเนินงานทีด่ต่ีอไปในอนาคต ทัง้นี้ขอ้สรุปของขา้พเจา้มไิดเ้ปลีย่นแปลงส าหรบัเรื่องนี้ 
 

 
นายธีรศกัด์ิ  ฉัว่ศรีสกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่6624 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 สงิหาคม 2562 

 

 



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 มิถนุายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562  31 ธนัวาคม 2561

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ  แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)  แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 54,235                 79,117               10,342                 55,390                 

เงนิลงทุนชวัคราว 147                     146                   -                      -                      

ลูกหนีการคา้ - ลูกคา้ทวัไป 6 496,964               624,382             453,490                574,444                

ลูกหนีการคา้ - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 64                       158                   91                       227                     

ลูกหนีอนื - ลูกคา้ทวัไป 98,036                 98,116               -                      -                      

             - บรษิทัยอ่ย 5 -                      -                    5,633                   55                       

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัและดอกเบยีคา้งรบั - บรษิทัยอ่ย 5 -                      -                    2,032                   -                      

เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัยอ่ยทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 5 -                      -                    114,000                48,000                 

เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัอนื 7 100,000               100,000             -                      -                      

สนิคา้คงเหลอื 8 676,266               629,121             540,478                470,240                

ส่วนของลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ

    ทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9,059                  10,266               8,961                   10,266                 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าสว่นทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 551                     1,128                 -                      -                      

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 45,472                 12,787               3,253                   2,359                   

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,480,794             1,555,221           1,138,280             1,160,981             

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ 6,396                  9,478                 6,396                   9,478                   

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช้ 13 44,047                 15,690               15,719                 15,690                 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 -                      -                    65,868                 69,591                 

เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัยอ่ย 5 -                      -                    585,152                699,961                

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 11 365,636               398,450             109,334                114,863                

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 12 1,197,210             1,203,804           26,008                 32,062                 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 11,282                 7,700                 9,200                   5,946                   

เงนิประกนัสญัญาเช่า 25,753                 25,124               -                      -                      

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 1,419                  1,876                 1,006                   932                     

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,651,743             1,662,122           818,683                948,523                

รวมสินทรพัย์ 3,132,537             3,217,343           1,956,963             2,109,504             

______________________________ กรรมการ

(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 1                        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

 30 มิถนุายน 2562   31 ธนัวาคม 2561  30 มิถนุายน 2562   31 ธนัวาคม 2561

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ  แต่สอบทานแล้ว)  (ตรวจสอบแล้ว)  แต่สอบทานแล้ว)  (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13 776,535               830,303              353,767               400,706              

เจา้หนีการคา้ - ผูค้า้ทวัไป 564,786               559,093              360,463               331,571              

เจา้หนีการคา้ - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 77,238                 90,405                84,115                 98,633                

เจา้หนีอนื - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 107,331               95,374                104,339               92,922                

เงนิกูย้มืระยะสนัและดอกเบยีคา้งจา่ย

 เง-ิ บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 33,581                 44,494                33,081                 42,993                

รายไดร้บัลว่งหน้า 49,378                 24,434                20,993                 5,001                 

รายไดร้บัลว่งหน้าคา่แฟรนไชส์ 9 91,589                 91,589                -                      -                    

สว่นทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี

 เง-ิ หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 6,117                   3,382                 4,348                   1,626                 

 เง-ิ เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 191,040               207,908              189,676               203,075              

 เง-ิ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -                      4,406                 -                      4,219                 

ประมาณการหนีสนิภายใตโ้ปรแกรมสง่เสรมิ

    การขายกบัลกูคา้ 76                       131                    -                      -                    

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 20,137                 21,764                16,692                 20,893                

คา่นายหน้าคา้งจา่ย 22,835                 26,748                18,634                 25,278                

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 274,434               245,590              41,451                 56,848                

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,215,077             2,245,621            1,227,559             1,283,765            

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 10,357                 14,762                4,570                   8,088                 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 275,219               412,893              275,219               412,893              

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 16,302                 12,562                9,439                   7,323                 

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 250,230               250,230              -                      -                    

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 3,955                   4,558                 -                      -                    

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 556,063               695,005              289,228               428,304              

รวมหนีสิน 2,771,140             2,940,626            1,516,787             1,712,069            

______________________________ กรรมการ

(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 2                       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

 30 มิถนุายน 2562   31 ธนัวาคม 2561  30 มิถนุายน 2562   31 ธนัวาคม 2561

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

 แต่สอบทานแล้ว)  (ตรวจสอบแล้ว)  แต่สอบทานแล้ว)  (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูคา่หุน้ละ 0.075 บาท

- ทุนจดทะเบยีน 34,366,517,806 หุน้ 2,577,489             2,577,489            2,577,489             2,557,489            

- ทุนเรอืนหุน้ทอีอกและรบัชําระแลว้

          หุน้สามญั 32,216,851,992 หุน้ 2,416,264             2,416,264            2,416,264             2,416,264            

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 264,984               264,984              264,984               264,984              

สว่นตาํมลูคา่หุน้ (564,062)               (564,062)             (564,062)               (564,062)             

สว่นเกนิทุนจากการลดทุน 29,845                 29,845                29,845                 29,845                

สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทดีนิ 37,094                 42,195                -                      -                    

ผลต่างจากการเปลยีนแปลงสดัสว่นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 175,653               5,493                 -                      -                    

กําไร (ขาดทุน) สะสม

- จดัสรรเพอืเป็นสาํรองตามกฎหมาย 37,000                 37,000                37,000                 37,000                

- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (1,836,211)            (1,789,259)           (1,743,855)            (1,786,596)           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทั 560,567               442,460              440,176               397,435              

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (199,170)               (165,743)             -                      -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 361,397               276,717              440,176               397,435              

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,132,537             3,217,343            1,956,963             2,109,504            

______________________________ กรรมการ

(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 3                       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจ้ากการขายและบรกิารเครอืงมอืแพทย์ 440,596               422,019               393,763               380,650               

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม 43,985                 47,751                 -                     -                     

รวมรายได้จากการขายและบริการ 5 484,581               469,770               393,763               380,650               

ต้นทนุขายและบริการ

ตน้ทุนขายและบรกิารเครอืงมอืแพทย์ (279,108)              (256,864)              (250,061)              (235,411)              

ตน้ทุนขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม (66,592)                (61,408)                -                     -                     

รวมต้นทุนขายและบริการ 5 (345,700)              (318,272)              (250,061)              (235,411)              

กาํไรขนัต้น 138,881               151,498               143,702               145,239               

รายไดด้อกเบยีรบั 2,381                  129                     580                     189                     

รายไดเ้งนิปันผล 5 -                     -                     15,000                 15,000                 

รายไดอ้นื 5 7,251                  3,503                  4,935                  2,892                  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 5 (114,508)              (82,176)                (70,230)                (70,223)                

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 5 (78,114)                (77,391)                (30,117)                (34,823)                

ตน้ทุนทางการเงนิ (27,887)                (32,990)                (12,895)                (18,925)                

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (71,996)                (37,427)                50,975                 39,349                 

ภาษีเงนิได้ (12,515)                (10,117)                (10,814)                (9,555)                 

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด (84,511)                (47,544)                40,161                 29,794                 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด -                     -                     -                     -                     

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (84,511)                (47,544)                40,161                 29,794                 

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด

    สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (26,632)                (6,923)                 40,161                 29,794                 

    สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม (57,879)                (40,621)                -                     -                     

(84,511)                (47,544)                40,161                 29,794                 

การแบง่ปันกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

    สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (26,632)                (6,923)                 40,161                 29,794                 

    สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม (57,879)                (40,621)                -                     -                     

(84,511)                (47,544)                40,161                 29,794                 

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน

    กาํไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุน้) (0.0008)                (0.0029)                0.0012                 0.0018                 

______________________________ กรรมการ

(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจ้ากการขายและบรกิารเครอืงมอืแพทย์ 901,307               788,717               776,046               701,298               

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม 72,968                131,841               -                     -                     

รวมรายได้จากการขายและบริการ 5 974,275               920,558               776,046               701,298               

ต้นทนุขายและบริการ

ตน้ทนุขายและบรกิารเครอืงมอืแพทย์ (570,079)              (489,674)              (492,062)              (444,582)              

ตน้ทนุขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม (111,474)              (165,892)              -                     -                     

รวมต้นทนุขายและบริการ 5 (681,553)              (655,566)              (492,062)              (444,582)              

กาํไรขนัต้น 292,722               264,992               283,984               256,716               

รายไดด้อกเบยีรบั 4,565                  250                    1,171                  310                    

รายไดเ้งนิปันผล 5 -                     -                     15,000                15,000                

กําไรจากการขายทรพัยส์นิ 5 -                     309,034               -                     -                     

รายไดอ้นื 5 13,922                18,667                9,122                  4,902                  

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 5 (202,631)              (188,373)              (142,936)              (142,719)              

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 5 (149,610)              (175,229)              (59,253)               (64,314)               

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย -                     -                     (3,723)                 -                     

ตน้ทนุทางการเงนิ (56,456)               (66,706)               (26,633)               (38,399)               

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (97,488)               162,635               76,732                31,496                

ภาษเีงนิได้ (26,940)               (16,242)               (23,099)               (13,726)               

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด - การดาํเนินงานต่อเนือง (124,428)              146,393               53,633                17,770                

ขาดทนุ - การดาํเนินงานทยีกเลกิ -                     (2,704)                 -                     -                     

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด (124,428)              143,689               53,633                17,770                

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด

รายการทีไม่ต้องจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

    ในกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

กําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

     - สทุธจิากภาษี -                     2,502                  -                     -                     

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (124,428)              146,191               53,633                17,770                

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด

    สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (36,060)               94,589                53,633                17,770                

    สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (88,368)               49,100                -                     -                     

(124,428)              143,689               53,633                17,770                

การแบง่ปันกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

    สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (36,060)               95,844                53,633                17,770                

    สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (88,368)               50,347                -                     -                     

(124,428)              146,191               53,633                17,770                

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน

    กําไร (ขาดทนุ) (บาทต่อหุน้) (0.0011)               0.0090                0.0017                0.0011                

______________________________ กรรมการ

(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

ส่วนเกินจากการ

เปลียนแปลง ส่วนได้เสีย

ทุนทีออก ส่วนเกิน ส่วนตาํ ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจาก สดัส่วน  สาํรองตาม  ยงัไม่ได้ ทีไม่มี

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น จากการลดทุน การตีราคาทีดิน ในบริษทัย่อย  กฎหมาย  จดัสรร รวม อาํนาจควบคมุ รวม

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 1,208,122       264,984          -                 29,845             -                 216,816          37,000            (1,625,352)      131,415           (226,978)          (95,563)            

เพมิทุนระหวา่งงวด 165,000          -                (77,165)            -                 -                 -                -                -                87,835             -                 87,835             

รายการกบัผูถ้ือหุ้น 165,000          -                (77,165)            -                 -                 -                -                -                87,835             -                 87,835             

กาํไรสาํหรบังวด -                -                -                 -                 -                 -                -                94,589           94,589             49,100             143,689            

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด -                -                -                 -                 -                 -                -                1,255             1,255              1,247              2,502               

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                -                -                 -                 -                 -                -                95,844           95,844             50,347             146,191            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2561 1,373,122       264,984          (77,165)            29,845             -                 216,816          37,000            (1,529,508)      315,094           (176,631)          138,463            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 - ตามทีเคยรายงานไว้ 2,416,264       264,984          (564,062)          29,845             42,195             5,493             37,000            (1,789,259)      442,460           (165,743)          276,717            

ผลกระทบของการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                -                -                 -                 -                 -                -                (10,892)          (10,892)            -                 (10,892)            

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

ผลต่างจากการเปลยีนแปลงสดัสว่นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 -                -                -                 -                 (5,101)             170,160          -                -                165,059           (165,059)          -                  

การเปลยีนแปลงสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 10 -                -                -                 -                 -                 -                -                -                -                 220,000           220,000            

รายการกบัผูถ้ือหุ้น 2,416,264       264,984          (564,062)          29,845             37,094             175,653          37,000            (1,800,151)      596,627           (110,802)          485,825            

ขาดทุนสาํหรบังวด -                -                -                 -                 -                 -                -                (36,060)          (36,060)            (88,368)            (124,428)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด -                -                -                 -                 -                 -                -                -                -                 -                 -                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                -                -                 -                 -                 -                -                (36,060)          (36,060)            (88,368)            (124,428)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2562 2,416,264       264,984          (564,062)          29,845             37,094             175,653          37,000            (1,836,211)      560,567           (199,170)          361,397            

______________________________ กรรมการ

(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 6 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั

 กาํไร (ขาดทุน) สะสม



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

ทุนทีออก ส่วนเกิน ส่วนตาํ ส่วนเกินทุน สาํรองตาม  ยงัไมไ่ด้

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น จากการลดทุน  กฎหมาย  จดัสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2561 1,208,122             264,984                -                      29,845                 37,000                 (1,166,005)            373,946                

เพมิทนุระหว่างงวด 165,000                -                      (77,165)                -                      -                      -                      87,835                 

รายการกบัผูถ้อืหุ้น 165,000                -                      (77,165)                -                      -                      -                      87,835                 

กาํไรสาํหรบังวด -                      -                      -                      -                      -                      17,770                 17,770                 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                      -                      -                      -                      -                      17,770                 17,770                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 มิถนุายน 2561 1,373,122             264,984                (77,165)                29,845                 37,000                 (1,148,235)            479,551                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2562 - ตามทีเคยรายงานไว้ 2,416,264             264,984                (564,062)               29,845                 37,000                 (1,786,596)            397,435                

ผลกระทบของการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                      -                      -                      -                      -                      (10,892)                (10,892)                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2562 - หลงัปรบัปรงุ 2,416,264             264,984                (564,062)               29,845                 37,000                 (1,797,488)            386,543                

รายการกบัผูถ้อืหุ้น -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

กาํไรสาํหรบังวด -                      -                      -                      -                      -                      53,633                 53,633                 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                      -                      -                      -                      -                      53,633                 53,633                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 มิถนุายน 2562 2,416,264             264,984                (564,062)               29,845                 37,000                 (1,743,855)            440,176                

______________________________ กรรมการ

(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 7 

 กาํไร (ขาดทุน) สะสม



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กาํไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิได้

สว่นทยีงัดําเนนิงานต่อเนอืง (97,488)              162,635             76,732               31,496               

สว่นดําเนนิงานทยีกเลกิ -                    (2,704)               -                   -                   

รายการปรบัปรงุเพือกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น

    เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 47,546               61,697               30,512               28,106               

ตดัจําหน่ายคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิ 2,926                 3,916                2,926                3,916                

ตดัจําหน่ายคา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 577                   -                   -                   -                   

กาํไรทยีงัไมเ่กดิขนึของเงนิลงทนุชวัคราว (1)                     -                   -                   -                   

ขาดทนุ (กาํไร) จากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ (2,131)                2,650                (1,985)               1,535                

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ 18,025               999                   929                   -                   

กาํไรจากการขายสนิทรพัย์ (70)                    (311,387)            (2)                     (46)                   

คา่เผอืการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 110                   -                   -                   -                   

คา่เผอืการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย -                    -                   3,723                -                   

คา่เผอื (กลบัรายการคา่เผอื) หนสีงสยัจะสญู (778)                  2,728                (1,785)               1,576                

คา่เผอืสนิคา้เสอืมคณุภาพ 2,942                 3,441                3,713                2,038                

คา่เผอืการดอ้ยคา่เงนิประกนัสญัญาเชา่ -                    6,688                -                   -                   

คา่เผอืการดอ้ยคา่สนิทรพัย์หมนุเวยีนอนื -                    3,067                -                   -                   

กลบัรายการประมาณการหนสีนิภายใตโ้ปรแกรมสง่เสรมิการขายกบัลกูคา้ (55)                    (396)                  -                   -                   

ประมาณการหนสีนิผลประโยชน์พนักงาน 3,493                 2,982                1,949                1,670                

เงนิปันผลรบั -                    -                   (15,000)              (15,000)              

ดอกเบยีรบั (4,565)                (250)                  (1,171)               (310)                  

ดอกเบยีจ่าย 53,530               62,790               23,707               34,483               

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 24,061               (1,144)               124,248             89,464               

   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขนึ)

ลกูหนกีารคา้ - ลกูคา้ทวัไป 128,196             80,923               122,739             76,518               

ลกูหนกีารคา้ - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 94                     1,068                136                   815                   

ลกูหนอีนื - ลกูคา้ทวัไป -                    -                   (5,578)               (594)                  

ลกูหนอีนื - บรษิทัย่อย (5,172)                (63,731)              -                   -                   

สนิคา้คงเหลอื (50,087)              92,235               (73,951)              77,181               

ลกูหนตีามสญัญาเชา่การเงนิ 4,289                 1,968                4,387                1,968                

คา่เชา่จ่ายลว่งหน้า -                    577                   -                   -                   

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอนื (29,430)              (989)                  (862)                  1,874                

เงนิประกนัสญัญาเชา่ (629)                  -                   -                   -                   

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอนื 457                   (1,702)               (74)                   (90)                   

   หนีสินดาํเนินงานเพิมขนึ (ลดลง)

เจา้หนกีารคา้ - ผูค้า้ทวัไป 8,961                 131,331             28,892               (124,672)            

เจา้หนกีารคา้ - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง (13,167)              212                   (14,518)              (8,775)               

เจา้หนอีนื - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 11,957               27,196               11,417               26,130               

รายไดร้บัลว่งหน้า 11,329               (88,924)              2,378                268                   

คา่นายหน้าคา้งจ่าย (3,913)                (1,621)               (6,644)               1,092                

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 5,117                 (88,738)              (16,239)              (11,232)              

หนสีนิไมห่มนุเวยีนอนื (603)                  (55)                   -                   -                   

เงินสดได้มาจากการดาํเนินงาน 91,460               88,606               176,331             129,947             

______________________________ กรรมการ

(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 8

งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

2562 2561 2562 2561

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (ต่อ)

จ่ายดอกเบยี (30,943)              (60,637)              (24,084)              (33,862)              

จ่ายภาษเีงนิได้ (29,426)              (17,689)              (27,831)              (16,185)              

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (4,406)                -                    (4,219)                -                    

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 26,685               10,280               120,197             79,900               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใชเ้พมิขนึ (28,357)              (29)                    (29)                    (29)                    

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัย์ (25,185)              (22,848)              (19,876)              (18,961)              

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 1,004                 770                   20                     58                     

รบัดอกเบยี 1,310                 250                   1,139                 310                   

รบัเงนิปันผล -                    -                    15,000               15,000               

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยภ์ายใต้สญัญาขายสทิธแิฟรนไชส์ -                    95,000               -                    -                    

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยลดลง -                    -                    46,777               -                    

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (51,228)              73,143               43,031               (3,622)                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิลดลง (50,702)              (60,153)              (43,981)              (16,915)              

จ่ายชาํระหนสีนิตามสญัญาเชา่การเงนิ (1,670)                (730)                  (796)                  (730)                  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัจากบุคคลและบรษิทัอนืๆ เพมิขนึ -                    17,758               -                    -                    

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลและกจิการทเีกยีวขอ้งลดลง (10,499)              (19,600)              (9,500)                (21,700)              

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิลดลง (157,468)            (117,498)            (153,999)            (115,698)            

เงนิสดรบัจากการเพมิทุน -                    87,835               -                    87,835               

เงนิสดรบัค่าหุน้เพมิทุนจากส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 220,000             -                    -                    -                    

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (339)                  (92,388)              (208,276)            (67,208)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สทุธิ (24,882)              (8,965)                (45,048)              9,070                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 79,117               62,868               55,390               35,504               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 54,235               53,903               10,342               44,574               

รายการทีไม่กระทบกระแสเงินสด

เจา้หนคี่าซอืสนิทรพัย ์- บรษิทัทเีกยีวขอ้ง -                    -                    -                    5,210                 

ส่งคนืสนิคา้แก่บรษิทัทเีกยีวขอ้ง -                    (23,485)              -                    -                    

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 9                      

งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม
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บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ 
ส ำหรบังวดสำมเดือนและหกเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแลว้)  
 
1. ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ บรษิัทด าเนินธุรกจิหลกัเป็นตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บรษิัทย่อย
ประกอบธุรกจิจ าหน่ายเครื่องมอืแพทย ์ใหบ้รกิารดา้นความงามและธุรกจิแฟรนไชส ์และจ าหน่ายเครื่องส าอาง 
 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนสทุธจิ านวน 734.28 ลา้นบาท และ 89.28 ลา้นบาท 
และมขีาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานและการดอ้ยค่าทีเ่กดิขึน้จาก
เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความงาม อนึ่ง บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับ
โครงสรา้งธุรกจิของบรษิทัย่อยทางออ้มใหม้ผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ และมกีระแสเงนิสดในการด าเนินงานทีด่ต่ีอไปใน
อนาคต 
  

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

งบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อจดัท าขึน้ส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 ตามมาตรฐาน
การบญัช ีฉบบัที่ 34 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และได้น าเสนอในสกุลเงนิไทยบาท    
โดยไม่ไดร้วมขอ้มลูทัง้หมดในงบการเงนิประจ าปีทีไ่ดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูใ้ชง้บการเงนิควรใช้
งบการเงนิระหว่างกาลนี้ควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561  
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้ไดม้กีารจดัท าขึ้นเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่นควรใหส้อดคลอ้งกบั          
งบการเงนิฉบบัภาษาไทย 
 
งบการเงนิรวมระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และได้จัดท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 โดยไม่มีการ
เปลีย่นแปลงในบรษิทัย่อยในระหว่างงวด 
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2562 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกและปรบัปรุงใหม่ การตีความมาตรฐาน รวมถึง         
แนวปฏิบัติทางการบญัชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มภายในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2562              
มาถอืปฏบิตั ิดงันี้ 

 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง “รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้” (TFRS 15) 
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 น าเสนอหลกัการรบัรูร้ายไดใ้หม่ แทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 
เรื่อง รายได ้(“TAS 18”) มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 เรื่อง สญัญาก่อสรา้ง (“TAS 11”) และการตคีวามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัรายได้อกีหลายฉบบั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใช้เป็น          
ครัง้แรก สามารถปรบัปรุงผลกระทบสะสมไปยงัก าไรสะสมต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 โดยไม่ใช้วธิกีาร             
ปรับย้อนหลังส าหรับข้อมูลเปรียบเทียบ แนวทางส าหรับการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงนัน้ มาตรฐาน          
การรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 จะใชก้บัสญัญาทีย่งัไม่สิน้สดุภาระ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 

 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 มาถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อขาดทุนสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 
2562 ดงัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 

ตามนโยบาย 
การบญัชเีดมิ 

รายการปรบัปรุง 
เพิม่ (ลด) 

ตามมาตรฐาน        
การรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่15 

    
งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 7,700 2,723 10,423 
รายไดร้บัล่วงหน้า 24,434 13,615 38,049 
ขาดทุนสะสม (1,789,259) (10,892) (1,800,151) 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

ตามนโยบาย 
การบญัชเีดมิ 

รายการปรบัปรุง 
เพิม่ (ลด) 

ตามมาตรฐาน        
การรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่15 

    
งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 5,946 2,723 8,669 
รายไดร้บัล่วงหน้า 5,001 13,615 18,616 
ขาดทุนสะสม (1,786,596) (10,892) (1,797,488) 
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การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 มาถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อรายการในงบการเงนิงวดปัจจุบนั 
ดงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 

ตามนโยบาย 
การบญัชเีดมิ 

รายการปรบัปรุง 
เพิม่ (ลด) 

ตามมาตรฐาน        
การรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่15 

    
งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
     ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562  

  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 45,342 130 45,472 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 8,175 3,107 11,282 
รายไดร้บัล่วงหน้า 33,844 15,534 49,378 
ขาดทุนสะสม (1,823,914) (12,297) (1,836,211) 
    
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ส ำหรบังวด 
      สำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
      30 มิถนุำยน 2562  

  

รายไดจ้ากการขายเครื่องมอืแพทย ์ 440,986 (12,448) 428,538 
รายไดจ้ากการบรกิารเครื่องมอืแพทย ์ - 12,058 12,058 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 12,552 (37) 12,515 
ขาดทุนส าหรบังวด (84,158) (353) (84,511) 
    
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ส ำหรบังวด 
      หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
      30 มิถนุำยน 2562  

  

รายไดจ้ากการขายเครื่องมอืแพทย ์ 903,097 (25,727) 877,370 
รายไดจ้ากการบรกิารเครื่องมอืแพทย ์ - 23,937 23,937 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 27,324 (384) 26,940 
ขาดทุนส าหรบังวด (123,022) (1,406) (124,428) 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

ตามนโยบาย 
การบญัชเีดมิ 

รายการปรบัปรุง 
เพิม่ (ลด) 

ตามมาตรฐาน         
การรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่15 

    
งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
     ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562  

  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 3,123 130 3,253 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6,093 3,107 9,200 
รายไดร้บัล่วงหน้า 5,459 15,534 20,993 
ขาดทุนสะสม (1,731,558) (12,297) (1,743,855) 
    
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ส ำหรบังวด 
     สำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
     30 มิถนุำยน 2562  

  

รายไดจ้ากการขายเครื่องมอืแพทย ์ 394,153 (12,448) 381,705 
รายไดจ้ากการบรกิารเครื่องมอืแพทย ์ - 12,058 12,058 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 10,851 (37) 10,814 
ก าไรส าหรบังวด 40,514 (353) 40,161 
    
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ส ำหรบังวด 
     หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
     30 มิถนุำยน 2562  

  

รายไดจ้ากการขายเครื่องมอืแพทย ์ 777,836 (25,727) 752,109 
รายไดจ้ากการบรกิารเครื่องมอืแพทย ์ - 23,937 23,937 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 23,483 (384) 23,099 
ก าไรส าหรบังวด 55,039 (1,406) 53,633 

 
รายการปรบัปรุงขา้งตน้มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
รายได้จากการบรกิารทางการแพทย์ – ประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าเครื่องมือแพทย์และรายได้ค่าบ ารุงรักษา
เครื่องมอืแพทย ์กลุ่มบรษิทัพจิารณาว่าการบรกิารดงักล่าวเป็นภาระทีต่อ้งปฏบิตัโิดยแยกออกจากรายได้ทีร่บัรูจ้ากการ
ขายเครื่องมอืแพทย ์และจะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อการใหบ้รกิารเสรจ็สิน้ 
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• ประกาศอื่นๆ 
 
ประกาศอื่นๆ ทีม่ผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 เพื่อใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศ การเปลีย่นแปลงสว่นใหญ่เกีย่วขอ้งกบัการปรบัปรุงถ้อยค า การตคีวามและเป็นแนวทางแก่ผูใ้ชม้าตรฐาน 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงมาใชไ้ม่มผีลกระทบทีเ่ป็นสาระส าคญักบังบการเงนิระหว่าง
กาลของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที่ประกาศโดยสภาวิชาชพีบญัช ีซึ่งจะมีผลตัง้แต่วนัที่  1 มกราคม 2563 
ประกอบดว้ย  
 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง “สญัญาเช่า” 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิชุดเดิม โดยมีการก าหนด
หลกัการส าหรบัการรบัรูร้ายการ การวดัมูลค่า การน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่า สญัญาเช่าจะถูก
รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิเป็นสทิธใินการใชส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า 

 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9 เรื่อง “เครื่องมอืทางการเงนิ” มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 32 เรื่อง 
“การแสดงรายการส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ” มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรื่อง “การเปิดเผย
ขอ้มูลส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ” การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง “การป้องกนั
ความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ” และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19 
เรื่อง “การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน”  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่มขีอ้ก าหนดใหม่ที่เกี่ยวขอ้งกบั ค านิยาม การรบัรู้รายการ การจดัประเภท
รายการ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ รวมถงึการใหแ้นวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการบญัชี
ป้องกนัความเสีย่ง  

 
บริษัทและบริษัทย่อยจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่นี้มาถือปฏิบัติเมื่อมีผลบังคับใช้ ปัจจุบัน              
ฝ่ายบรหิารอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในงวดทีเ่ริม่ตน้ใชม้าตรฐานเหล่านี้ 

 
4. การประมาณการและการใชดุ้ลยพนิิจ 

 
ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัการรบัรู ้และ
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ               
การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร  
 
การใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิาน ทีน่ ามาใชใ้นงบการเงนิระหว่างกาล รวมถงึแหล่งขอ้มลูส าคญัของ
การประมาณการไดใ้ชเ้ช่นเดยีวกบัทีใ่ชใ้นงบการเงนิประจ าปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
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5. รายการกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้ เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้น                
และหรอืกรรมการร่วมกนั ดงันัน้งบการเงนิน้ีจงึแสดงรวมถงึผลของรายการเหล่านี้ตามมลูฐานทีพ่จิารณาร่วมกนัระหว่าง
บริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมูลฐานที่ใช้บางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้ส าหรับรายการที่               
เกดิขึน้กบับุคคลหรอืบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 
 
รายการบัญชีที่มีสาระส าคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่                 
30 มถุินายน 2562 และ 2561 มดีงันี้ 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัย่อย ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ - - 377 111 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 187 4,683 187 4,683 
กรรมการ ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 1,875 756 - - 

รวม  2,062 5,439 564 4,794 

      
รายไดค้่าบรกิาร      

บรษิทัย่อย ราคาตลาด - - 119 267 

      
รายไดเ้งนิปันผล      

บรษิทัย่อย ตามทีป่ระกาศจ่าย - - 15,000 15,000 

      
ดอกเบีย้รบั      
บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.5 ต่อปี - - 22         62 

      
รายไดอ้ื่น      
   บรษิทัย่อย ราคาตามทีต่กลงกนั - - 663         - 

      
ซื้อสนิคา้      
    บรษิทัย่อย ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ -         - 4,589 2,681 
    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 3,988 6,764 3,982 6,681 
รวม  3,988 6,764 8,571 9,362 

      
ตน้ทุนอื่น      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 4,892 10,295 4,766 10,229 

      
ขายสนิทรพัย ์      
    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั - - 20 - 

      
      



16 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2562 2561 2562 2561 
      
ซื้อสนิทรพัย ์      
    บรษิทัย่อย ราคาตามทีต่กลงกนั - - 36 - 
    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 237 5             237 - 
รวม  237 5 273 - 

      
ค่าเช่า      

บรษิทัย่อย เดอืนละ 50,000 บาท - - 100 150 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั เดอืนละ 94,737 บาท 284 - 284 - 
ญาตกิรรมการ เดอืนละ 278,947 บาท 837 837 837 837 

รวม  1,121 837 1,221 987 

      
ดอกเบีย้จ่าย      

บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี -         - 38 55 
กรรมการ รอ้ยละ 4.50 - 6.00 ต่อปี 477 1,519 477 761 
กรรมการบรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 8.00 ต่อปี 11 - - - 

รวม  488 1,519             515 816 

      
ค่าใชจ้่ายอื่น      

บรษิทัย่อย ราคาตามทีต่กลงกนั - - 60 - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 774 531 774 531 

รวม  774 531 834 531 

      
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร      
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน  4,144 4,505 2,435 2,810 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  158 378 36 286 

รวม  4,302 4,883 2,471 3,096 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัย่อย ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ -         - 556 249 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 307 7,765 307 7,765 
กรรมการ ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 2,845 1,466               -         - 

รวม  3,152 9,231 863 8,014 

      
รายไดค้่าบรกิาร      

บรษิทัย่อย ราคาตลาด -         - 242 525 

      
รายไดเ้งนิปันผล      

บรษิทัย่อย ตามทีป่ระกาศจ่าย -         - 15,000 15,000 

      
ดอกเบีย้รบั      
   บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี -         - 32         62 

      
รายไดอ้ื่น      
    บรษิทัย่อย ราคาตามทีต่กลงกนั -         - 1,574         - 

      
ซื้อสนิคา้      

บรษิทัย่อย ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ -                -        10,300 7,814 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 9,776 12,533 9,721 12,250 

รวม  9,776 12,533 20,021 20,064 
      
ตน้ทุนอื่น      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 9,790 23,559 9,578 23,424 
      

ขายสนิทรพัย ์      
บรษิทัย่อย ราคาตามทีต่กลงกนั - - 20 - 
      

ซื้อสนิทรพัย ์      
    บรษิทัย่อย ราคาตามทีต่กลงกนั -         - 36 - 
    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 237         5            237 - 
รวม  237 5 273 - 
      
ค่าเช่า      

บรษิทัย่อย เดอืนละ 50,000 บาท -         - 250 300 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั เดอืนละ 94,737 บาท 379         - 379         - 
ญาตกิรรมการ เดอืนละ 278,947 บาท 1,674 1,674 1,674 1,674 

รวม  2,053 1,674 2,303 1,974 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2562 2561 2562 2561 
      
ดอกเบีย้จ่าย      

บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี -         - 47 121 
กรรมการ รอ้ยละ 4.50 – 6.00 ต่อปี 965 3,103 965 1,524 
กรรมการบรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 8.00 ต่อปี 39 - - - 

รวม  1,004 3,103 1,012 1,645 
      
ค่าใชจ้่ายอื่น      

บรษิทัย่อย ราคาตามทีต่กลงกนั - - 60 - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 1,301 997 1,301 997 

รวม  1,301 997 1,361 997 

   
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร      
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน  8,288 9,984 4,869 6,595 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  317 758 73 570 

รวม  8,605 10,742 4,942 7,165 
 
ยอดคงเหลอืกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระส าคญั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
มดีงันี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 มถุินายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มถุินายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลกูหนี้การคา้ – บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
    บรษิทัย่อย  -          - 30 69 
    กรรมการ  3 - - - 
    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  61 158 61 158 

รวม  64 158 91 227 

 
ลกูหนี้อื่น – บรษิทัย่อย 

 
    

    บรษิทัย่อย  -      - 5,633 55 

      
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัย่อย      
    บรษิทัย่อย  - - 2,032 - 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 มถุินายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มถุินายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงนิใหกู้ย้มื – บรษิทัย่อยทีถ่งึก าหนดช าระ 
ภายในหนึ่งปี     
บรษิทัย่อย  -      - 114,000 48,000 

      
เงนิใหกู้ย้มื – บรษิทัย่อย      
    บรษิทัย่อย  -      - 585,152 699,961 

 
ในระหว่างงวดสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 และส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 รายการเคลื่อนไหวของเงนิให้
กูย้มื - บรษิทัยอ่ยมดีงัต่อไปนี้ 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 มถุินายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้งวด  747,961 1,014,714 
จดัประเภทเงนิทดรองจ่าย/ดอกเบีย้คา้งรบั - 64,635 
หกั    รบัช าระ (50,383) (68,060) 
บวก  ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิรอตดับญัช ี 1,574 1,391 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (264,719) 
  699,152 747,961 
หกั    สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (114,000) (48,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด 585,152 699,961 

 
บรษิทัยงัไม่ไดร้บัรูร้ายไดด้อกเบีย้ของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยบางส่วนในงบการเงนิ เนื่องจากยงัมคีวามไม่แน่นอนใน
การรบัช าระ 
 
ในปี 2561 บริษัทบนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงนิให้กู้ยืมบริษัทย่อยจ านวน 264.72 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าที่คาดว่า               
จะไดร้บัคนืต ่ากว่ามลูค่าตามบญัช ี 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 มถุินายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มถุินายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เจา้หนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
    บรษิทัย่อย  -       - 8,373 12,655 
    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  77,238 90,405 75,742 85,978 
รวม  77,238 90,405 84,115 98,633 

      
เจา้หนี้อื่น – บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
    บรษิทัย่อย  -       - - 36 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  104,431   92,880 104,339 92,837 
    บรษิทัย่อยทางออ้ม  -       - - 49 
    กรรมการ  2,900       2,494 -       - 
รวม  107,331 95,374 104,339 92,922 

      
เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย  
    – บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  33,581 44,494 33,081 42,993 

 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 รายการเคลื่อนไหว
ของเงนิกูย้มืระยะสัน้ – บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (ไม่รวมดอกเบีย้) มดีงัต่อไปนี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 มถุินายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มถุินายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
      
ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้งวด   41,000 137,900 39,500 74,200 
บวก  กูเ้พิม่  10,500 12,000 10,000 12,000 
หกั   จ่ายช าระ  (21,000) (108,900) (19,500) (46,700) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด  30,500 41,000 30,000 39,500 

 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวอยู่ในรปูแบบตัว๋สญัญาใชเ้งนิ โดยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.50 
– 8.00 ต่อปี และมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม โดยไม่มหีลกัประกนั 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 มถุินายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มถุินายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน      
ผูบ้รหิารส าคญั      

   - ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  2,850 6,841 464 5,084 

 
6. ลกูหนี้การคา้  

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 แยกตามอายหุนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถุินายน

2562  
31 ธนัวาคม 

2561  
30 มถุินายน

2562  
31 ธนัวาคม 

2561 
        
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 158,784  246,112  133,609  221,035 
เกนิก าหนดช าระ        

น้อยกว่า 3 เดอืน 245,241  285,987  230,668  262,864 
3 – 6 เดอืน 57,624  55,108  54,810  53,945 
6 – 12 เดอืน 29,082  31,350  28,273  31,109 
มากกว่า 12 เดอืน 99,050  99,420  7,221  8,367 

รวม 589,781  717,977  454,581  577,320 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (92,817)  (93,595)  (1,091)  (2,876) 
สทุธ ิ 496,964  624,382  453,490  574,444 

 
7. เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัอื่น 

 
เงนิให้กู้ยมืแก่บรษิทัอื่นจ านวน 100 ล้านบาท ถึงก าหนดการรบัช าระในระหว่างงวด บรษิัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งได้
ขยายระยะเวลาการช าระดอกเบีย้และต่ออายุตัว๋สญัญาใชเ้งนิออกไปอกี 3 เดอืน ขณะนี้บรษิทัย่อยทางออ้มอยู่ระหว่าง
การเจรจากบับรษิทัผูอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ เพื่อเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและวธิกีารรบัช าระหนี้ ซึง่บริษทัอยู่ระหว่างตดิตาม
แผนการรบัช าระหนี้ดงักล่าว 
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8. สนิคา้คงเหลอื  
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถุินายน

2562  
31 ธนัวาคม 

2561  
30 มถุินายน

2562  
31 ธนัวาคม 

2561 
        
สนิคา้ส าเรจ็รปู 696,563  618,594  549,915  479,933 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืง 1,987  30,267  7,829  3,860 
วสัดุบรรจุภณัฑ ์ 9,220  8,822  -           - 
รวม 707,770  657,683  557,744  483,793 
หกั ค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มคุณภาพ (31,504)  (28,562)  (17,266)  (13,553) 
สทุธ ิ 676,266  629,121  540,478  470,240 

 
9. สญัญาขายสทิธแิฟรนไชส ์

  
ในปี 2560 บรษิัทย่อยทางอ้อมท าสญัญาขายสทิธแิฟรนไชสแ์ละขายสนิทรพัย ์ธุรกจิ  “ร้านวุฒศิกัดิ ์คลนิิก” (“สาขา”) 
จ านวน 55 สาขา สญัญาขายสทิธิแฟรนไชส์มีระยะเวลาประมาณ 8 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 4 ปี บริษัทย่อย
ทางออ้มไดร้บัค่าสทิธริอ้ยละ 6 และค่าการตลาดรอ้ยละ 4 ของรายไดต่้อเดอืน โดยมเีงื่อนไข ส าหรบั 34 สาขา จะเริม่จ่าย
ช าระค่าสทิธหิลงัจากวนัที ่1 มกราคม 2563 และ ส าหรบั 21 สาขา บรษิทัย่อยทางออ้มรบัประกนัผลตอบแทนก าไรจาก
การด าเนินงานของสาขาจ านวนไม่ต ่ากว่า 17 ลา้นบาทต่อปี เป็นเวลา 10 ปี 
 
สญัญาขายสทิธแิฟรนไชสแ์ละขายสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของสาขามมีูลค่าทัง้สิน้ 449 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
(480 ลา้นบาท รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ในจ านวนนี้เป็นการขายสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิจ านวน 357 ลา้นบาท โดยมผีลก าไร
จ านวน 308 ลา้นบาท และอกี 92 ลา้นบาท เกีย่วขอ้งกบัการบรกิารทีบ่รษิทัย่อยทางออ้มตอ้งจดัใหผู้ร้บัสทิธใินอนาคต 
จ านวนดังกล่าวรวมอยู่ในรายได้รบัล่วงหน้า โดยจะรบัรู้ตามระยะเวลาของสญัญาขายสิทธิแฟรนไชส์และเมื่อได้
ให้บรกิารแล้ว อย่างไรกต็าม บรษิัทย่อยทางอ้อมไม่สามารถปันส่วนรายได้รบัล่วงหน้าให้แก่ภาระดงักล่าวได้อย่าง
เหมาะสม รวมถงึอยู่ระหว่างการโตแ้ยง้ตามสญัญา ท าใหไ้ม่สามารถระบุไดว้่าการบรกิารไดเ้กดิขึน้แลว้ ดงันัน้จงึยงัไม่มี
การรบัรูร้ายไดใ้นงบก าไรขาดทุน 
 
ปัจจุบนั บรษิทัย่อยทางออ้มอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายการขายและรายการโอนสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิเนื่องจากมคีวาม
แตกต่างทีเ่กดิขึน้ระหว่างรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีโ่อน กบัจ านวนทีร่ะบุไวใ้นสญัญาขายสทิธแิฟรนไชสแ์ละขาย
สนิทรพัย ์นอกจากนี้ มรีายการทีเ่กดิขึน้หลงัจากการโอนสนิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่างการเจรจาของผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย
ทางอ้อมกบัผู้รบัสทิธใิหช้ าระเงนิคนื ได้แก่ สนิค้าที่โอนไปยงัแฟรนไชสแ์ละเงนิมดัจ า รายการดงักล่าวถูกบนัทกึเป็น 
ลกูหนี้อื่น จ านวน 98.04 ลา้นบาท  
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คณะกรรมการบรษิทัมหีนงัสอืลงวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2561 แจง้ไปยงักรรมการของบรษิทัย่อย ใหร้ะงบัการท านิตกิรรม
เกี่ยวกบัการจ าหน่ายสนิทรพัย์ของบริษัทย่อยทางอ้อม อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยทางอ้อม           
เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561 ยงัด าเนินการใหส้ตัยาบนัการลงนามสญัญาจ าหน่ายสทิธแิฟรนไชส ์21 สาขา 
 
จากเหตุการณ์ดงักล่าว บริษัทย่อยด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมในการท านิติกรรมเกี่ยวกับการจ าหน่าย
สนิทรพัยข์องบรษิทัย่อยทางออ้มแลว้ และไดด้ าเนินการทางกฎหมายเพื่อฟ้องรอ้งผูร้บัสทิธ ิปัจจุบนัคดคีวามยงัอยู่ใน
กระบวนการพจิารณาของศาลชัน้ตน้ 
 
นอกจากนี้ ผู้รบัสทิธิได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยทางอ้อม ในข้อหาผิดสญัญาขายสทิธิแฟรนไชส์และขายสนิทรพัย์ และ
เรยีกรอ้งเงนิชดเชยจากการรบัประกนัผลตอบแทนก าไรจากการด าเนินงานของสาขา โดยคดดีงักล่าวยงัอยู่ในระหว่าง
การพจิารณาของศาล และขึน้อยู่กบัการเจรจาไกล่เกลีย่ของคู่ความ 
 

10. เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  
 

     (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ทนุช าระแลว้ สดัส่วนรอ้ยละการลงทนุ วธิรีาคาทนุ เงนิปันผลรบั 
 30 ม.ิย. 

2562 
31 ธ.ค.  
2561 

30 ม.ิย. 
2562 

31 ธ.ค.  
2561 

30 ม.ิย. 
2562 

31 ธ.ค.  
2561 

30 ม.ิย. 
2562 

31 ธ.ค.  
2561 

         
 บรษิทั สเปซเมด จ ากดั 50,000 50,000  100.00       100.00      59,391 59,391 15,000 15,000 
 บรษิทั สยามสเนล จ ากดั 20,000 20,000  51.00  51.00 10,200 10,200 -    - 
 บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั 

(มหาชน) 
 

1,818,906 
 

1,598,906 
 

56.00 
 

63.70 
 

2,212,004 
 

2,212,004 
 
- 

 
   - 

 รวม     2,281,595 2,281,595 15,000 15,000 

 หกั ค่าเผื่อการดอ้ยคา่     (2,215,727) (2,212,004)   
 สุทธ ิ     65,868 69,591   

 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งจ านวน 2,212 ลา้นบาท น าไป
วางเป็นหลกัประกนั เพื่อค ้าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิใหก้บับรษิทั (หมายเหตุ 14) 

 
บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) มขีาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงนิ 4,521 ลา้นบาท รวมถงึมหีนี้สนิหมุนเวยีน
มากกว่าสินทรพัย์หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 715 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่าง          
การพจิารณาปรบัโครงสรา้งธุรกจิของบรษิทัย่อยใหม้ผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ และมกีระแสเงนิสดในการด าเนินงานทีด่ี
ต่อไปในอนาคต 
 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติขยาย
ระยะเวลาการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ และเรียกช าระเงินค่าหุ้นภายในวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 (ตามมติอนุมตัิ        
การเพิม่ทุนเมื่อวนัที ่29 มถุินายน 2561) 
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อย่างไรกต็าม เมื่อวนัที ่7 มนีาคม 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3/2562 
มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัสละสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทั
ย่อยของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ จ านวน 42,882,808 หุน้ โดยยงัคงรกัษาสดัส่วนการเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ในสดัส่วน
ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50.17 
 
เมื่อวนัที ่4 เมษายน 2562 บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่  
ผูถ้อืหุน้เดมิ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จ านวน 220 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 22 ลา้นหุน้ ท าใหส้ดัสว่นการลงทุนใน
บรษิทัย่อยลดลงจากรอ้ยละ 63.70 เป็นรอ้ยละ 56.00 และบนัทกึผลต่างจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
จ านวน 170.16 ลา้นบาท ในงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ 
 
บรษิทั วุฒศิกัดิ ์คอสเมตกิอนิเตอร ์จ ากดั 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั วุฒศิกัดิ ์คอสเมตกิอนิเตอร ์จ ากดั (“บรษิทัย่อยทางออ้ม”) ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่18 
มนีาคม 2562 มมีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 10 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท ซึง่บรษิทัย่อยทางออ้ม
ได้รบัเงนิช าระค่าหุน้เรยีบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2562 รวมเป็นเงนิ 100 ล้านบาท (การเพิม่ทุนดงักล่าวไดร้บั
อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยทางออ้ม ครัง้ที ่3/2562 เมื่อวนัที ่12 เมษายน 2562) 
 
บรษิทั ดบับลวิ โกลบอล จ ากดั 
 
เมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่6/2562 มี
มตอินุมตัใิหล้งทุนในหุน้สามญัของบรษิทั ดบับลวิ โกลบอล จ ากดั (“บรษิทัย่อยทางออ้ม”)  (ทุนจดทะเบยีน 10,000 หุน้ 
จ านวนเงนิ 100,000 บาท) เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิในต่างประเทศ ในระหว่างงวด มกีารเรยีกช าระค่าหุ้น จ านวน 
9,997 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงนิ 99,970 บาท 
 
บรษิทั สเปซเมด จ ากดั 
 
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สเปซเมด จ ากดั ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2562 มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิ
ปันผลจากก าไรของผลการด าเนินงานส าหรับปี  2561 จ านวนรวม 15 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดใน
อตัรา 30 บาทต่อหุน้ 
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11. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  
 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 มรีายการเปลีย่นแปลงของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ อย่างย่อ
ดงัต่อไปนี้  
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2562 398,450  114,863 
ซือ้สนิทรพัย ์ 25,186  19,876 
ขายและตดัจ าหน่าย (84,603)  (3,572) 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบังวด (40,952)  (24,458) 
ค่าเสือ่มราคาสะสมสนิทรพัยท์ีข่ายและตดัจ าหน่าย 67,665  2,625 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ (110)  - 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 365,636  109,334 

 
12. สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีรายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างย่อ
ดงัต่อไปนี้  

 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2562 1,203,804                       32,062 
ค่าตดัจ าหน่ายระหว่างงวด (6,594)    (6,054) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 1,197,210                       26,008 

 
13. เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  

 

             (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละต่อปี 

 
 
30 มถุินายน

2562  
31 ธนัวาคม 

2561  
30 มถุินายน 

2562  
31 ธนัวาคม 

2561 
          
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 7.12  1,814  1,505  -         - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 6.12  10,000  10,000  -         - 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีที 2.00 – 4.00  409,721  463,798  353,767  400,706 
ตัว๋แลกเงนิ 7.50 – 15.00  355,000  355,000  -         - 

 รวม   776,535  830,303  353,767  400,706 
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ในระหว่างปี 2560 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งผดินดัช าระหนี้ตราสารหนี้ประเภทตัว๋แลกเงนิกบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ
แห่งหนึ่งจ านวน 355 ล้านบาท ต่อมาภายหลังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดังกล่าวได้ฟ้องร้องให้ช าระหนี้  
นอกจากนี้ บรษิทัถูกฟ้องในฐานะผูค้ ้าประกนัตัว๋แลกเงนิทีผ่ดินดัช าระจ านวน 255 ลา้นบาท  
 
บรษิทัย่อยไดบ้นัทกึอตัราดอกเบีย้โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ผดินัดช าระรอ้ยละ 7.5 ถงึรอ้ยละ 15.0 ต่อปี จนกว่าจะช าระหนี้
เรยีบรอ้ย  
 
ในเดือนกรกฎาคม 2562 ศาลอุทธรณ์พพิากษาให้บริษัทย่อยช าระหนี้จ านวน 355 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจนกว่า            
จะช าระหนี้เรยีบรอ้ย ซึง่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการยื่นค าฟ้องต่อศาลฏกีา  
 
ในระหว่างงวด ศาลได้อายดับญัชเีงนิฝากธนาคารและลูกหนี้การคา้ของบรษิทัรวมจ านวน 28.31 ล้านบาท (แสดงอยู่
ภายใต ้“เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช”้ ในงบการเงนิรวม) ไวก้บักรมบงัคบัคด ีโดยจ านวนเงนิบางสว่นถูกน าสง่
ใหก้บับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนแลว้ในระหว่างงวด อย่างไรกต็าม บรษิทัไม่สามารถปันส่วนเงนิต้นและดอกเบีย้
คา้งจ่ายจากจ านวนเงนิทีถ่กูน าสง่ใหก้บัเจา้หนี้ได ้จงึไม่ไดบ้นัทกึรายการจ่ายช าระหนี้ดงักล่าว นอกจากนี้ บรษิทัไดเ้รยีก
เกบ็เงนิดงักล่าวจากบรษิทัย่อยและไดร้บัช าระแลว้จ านวน 22.75 ลา้นบาท 
 

14. เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืระยะยาวเป็นเงนิกู้ยมืที่มหีลกัประกนัซึ่งบรษิัทและบรษิทัย่อยได้รบัจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสองแห่ง      
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 30 มถุินายน 2562 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  

 
เงนิกู ้

ค่าธรรมเนียม
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ

 
 

เงนิกู ้

ค่าธรรมเนียม
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ
       
วงเงนิกู ้1,400 ลา้นบาท  311,211 (3,425) 307,786 311,211 (3,425) 307,786 
วงเงนิกู ้290 ลา้นบาท 39,218 (297) 38,921 39,218 (297) 38,921 
วงเงนิกู ้494 ลา้นบาท 119,547 (1,359) 118,188 119,547 (1,359) 118,188 
วงเงนิกู ้30 ลา้นบาท 1,364 - 1,364 - - - 
รวม 471,340 (5,081) 466,259 469,976 (5,081) 464,895 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (194,710) 3,670 (191,040) (193,346) 3,670 (189,676) 
เงนิกูย้มืระยะยาว – สุทธ ิ 276,630 (1,411) 275,219 276,630 (1,411) 275,219 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  

 
เงนิกู ้

ค่าธรรมเนียม
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ

 
 

เงนิกู ้

ค่าธรรมเนียม
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ
       
วงเงนิกู ้1,400 ลา้นบาท  357,412 (4,614) 352,798 357,412 (4,614) 352,798 
วงเงนิกู ้290 ลา้นบาท 75,382 (840) 74,542 75,382 (840) 74,542 
วงเงนิกู ้494 ลา้นบาท 191,181 (2,553) 188,628 191,181 (2,553) 188,628 
วงเงนิกู ้30 ลา้นบาท 4,833         - 4,833         -         -         - 
รวม 628,808 (8,007) 620,801 623,975 (8,007) 615,968 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (212,829) 4,921 (207,908) (207,996) 4,921 (203,075) 
เงนิกูย้มืระยะยาว – สุทธ ิ 415,979 (3,086) 412,893 415,979 (3,086) 412,893 

 
  การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 620,801  615,968 
หกั จ่ายช าระ (157,468)  (153,999) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิรอตดับญัช ี 2,926  2,926 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 466,259  464,895 
 
ภายใต้สญัญาเงินกู้ บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏบิตัิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสญัญา เช่น                 
การด ารงอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ และอตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี้ เป็นตน้ 

 
15. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมกีารเปลีย่นแปลงดงันี้  

  
      (หน่วย : พนับาท)  
  งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  
        
 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562  16,968  11,542  
 ตน้ทุนบรกิารในอดตี  992  562 
 ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 2,501   1,387 
 ตน้ทุนทางการเงนิ  247   167 
 ผลประโยชน์จ่ายระหว่างงวด  (4,406)   (4,219) 
 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562  16,302   9,439 
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เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2562 สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิดป้ระกาศพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2562 ใน
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งให้สทิธแิก่ลูกจ้างที่ท างานติดต่อกนัครบ  20 ปีขึ้นไป ได้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัรา
สุดท้าย 400 วัน กฎหมายฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 และส่งผลให้ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานรวมถึงต้นทุนบริการในอดีตในก าไรขาดทุนเพิ่มขึ้นจ านวน  1.0 ล้านบาท ในงบการเงิน
รวม และ 0.6 ลา้นบาท ในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

16. ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัมใีบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W3 และ EFORL-W4 คงเหลอื 1,377,156,827 หน่วย 
และ 772,508,987 หน่วย ตามล าดบั 
 

17. ก าไรต่อหุน้ 
 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักที่ออกจ าหน่าย
และช าระแลว้ในระหว่างงวด 
 
เนื่องจากราคาหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยในระหว่างงวดต ่ ากว่าราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จ ะซื้อหุ้นสามัญ              
บรษิทัจงึไม่ไดค้ านวณการปรบัลดในก าไรต่อหุน้ทีอ่าจเกดิจากการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 

 
18.  สว่นงานด าเนินงาน  
 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมสี่วนงานที่รายงานทัง้สิน้ 2 ส่วนงานหลกัคอื (1) ส่วนงานธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและ
อุปกรณ์ทางการแพทย ์(2) ธุรกจิบรกิารความงาม และด าเนินธุรกจิในสว่นงานทางภูมศิาสตรห์ลกัในประเทศไทย บรษิทั
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ของแต่ละสว่นงาน และประเมนิก าไรหรอื
ขาดทุนจากการด าเนินงานของทัง้กลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัที่ใช้ในการวดัก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงานใน           
งบการเงนิ ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ตามสว่นงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุด
วนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 2561 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 
 ตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอื

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
บรกิารดา้น 
ความงาม 

ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั 

 
รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
         

รายไดจ้ากการขายและบรกิารจาก      
ลกูคา้ภายนอก 451,157 415,547 33,424 54,223 -        - 484,581 469,770 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร          
ระหวา่งส่วนงาน 4,965 3,037 4,644       - (9,609) (3,037) -         - 

รวมรายได้ 456,122 418,584 38,068 54,223 (9,609) (3,037) 484,581 469,770 

ก าไร (ขาดทุน) ข ัน้ตน้ตามส่วนงาน 163,818 160,282 (23,976) (9,124) (961) 340 138,881 151,498 
รายไดด้อกเบี้ยรบั       2,381 129 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (27,887) (32,990) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย       (22,432) (30,464) 
         
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 59,269 41,298 (131,551) (2,757) 286 (75,968) (71,996) (37,427) 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 
 ตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอื

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
บรกิารดา้น 
ความงาม 

ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั 

 
รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
         

รายไดจ้ากการขายและบรกิารจาก     
ลกูคา้ภายนอก 

 
897,021 

 
774,895 77,254 145,663 -        - 974,275 920,558 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร       
ระหวา่งส่วนงาน 

 
10,855 

 
8,372 6,586 135 (17,441) (8,507) -         - 

รวมรายได้ 907,876 783,267 83,840 145,798 (17,441) (8,507) 974,275 920,558 

ก าไร (ขาดทุน) ข ัน้ตน้ตามส่วนงาน 327,372 288,212 (33,593) (25,349) (1,057) 2,129 292,722 264,992 
รายไดด้อกเบี้ยรบั       4,565 250 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (56,456) (66,706) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย       (47,546) (61,697) 
         
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 95,533 38,603 (215,111) 180,897 22,090 (56,865) (97,488) 162,635 
         
สนิทรพัยร์วม 2,122,348 2,478,624 1,785,391 2,038,685 (775,202) (1,024,933) 3,132,537 3,492,376 

หนี้สนิรวม 1,594,814 1,917,798 2,282,500 2,567,167 (1,106,174) (1,131,052) 2,771,140 3,353,913 

 
19. สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พื่อการเกง็ก าไรหรอื
เพื่อการคา้ สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ามไีวเ้พื่อช่วยในการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากการผนัผวนของ
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัมสีญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ดงันี้ 
 

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 จ านวนเงนิตราต่างประเทศ  อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 

    
ดอลลารส์หรฐั 2,320,773.70  30.92 – 31.97 

 
20. การวดัมลูค่ายุตธิรรม  

 
มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีไ่ดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิในรายการทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์
ปกตริะหว่างผูร้่วมตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูค่า 
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิวดัมูลค่ายุตธิรรมในงบแสดงฐานะการเงนิโดยก าหนดล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมเป็น      
3 ระดบั ตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการประเมนิมลูค่า ดงันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย ์  

  หรอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั 
• ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอนันอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกต  

  ไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม ส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดซ้ึง่น ามาใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 30 มถุินายน 2562 
 ขอ้มลูระดบัที ่1 ขอ้มลูระดบัที ่2 ขอ้มลูระดบัที ่3 รวม 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิลงทุนระยะสัน้ – กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ - 147 - 147 

     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า - 1,827 - 1,827 
ประมาณการหนี้สนิภายใตโ้ปรแกรมสง่เสรมิการขาย   
   กบัลกูคา้ - - 76 76 
   รวม - 1,827 76 1,903 

 
21. ภาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้  
 

21.1 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเชา่และบรกิารทีจ่ะตอ้งช าระ ดงันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท)  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ภายใน 1 ปี 32,145  10,720 
เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 22,337  6,527 
     รวม 54,482  17,247 

 
21.2 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทได้ท าสญัญาว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีค่าตอบแทนจ านวน 0.93               

ลา้นบาท 
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21.3 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัจากการทีธ่นาคารออกหนังสอืค ้าประกนัในนาม
ของบริษัทและบริษัทย่อยจ านวน 148.51 ล้านบาท และ 12.55 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งเกี่ยวเนื่องกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิุรกจิ  
 

21.4 ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 บรษิัทและบรษิทัย่อยท าสญัญาจา้งพฒันาโปรแกรมซอฟท์แวร์โดยมมีูลค่าสญัญา
และภาระผกูพนัจ านวน 7.70 ลา้นบาท และ 2.21 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

21.5 ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 บรษิัทย่อยทางอ้อมมภีาระผูกพนัจากการท าสญัญาจา้งพรเีซนเตอร์โฆษณาเป็น
จ านวนเงนิ 42,000 ดอลลารส์หรฐั 

 
21.6 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยตกลงท าสญัญาตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืแพทย์กบับรษิัท             

ในต่างประเทศ 17 แห่ง และ 9 แห่ง ตามล าดบั โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่าย
เครื่องมอืแพทยใ์นประเทศไทย สญัญามผีลตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา และจะสิน้สุดเมื่อถูกบอกเลกิโดยฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง 
 

21.7 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทย่อยมีแห่งหนึ่งภาระผูกพันจากการท าสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีกับ                    
มหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง โดยมคี่าตอบแทนตามอตัรารอ้ยละของยอดขายดงันี้ 

 
ยอดขาย  อตัรารอ้ยละ 

   

ปี 2557 ถงึ 2561  รอ้ยละ 1 ของยอดขาย 
ปี 2562 ถงึ 2563  รอ้ยละ 2 ของยอดขาย 
ปี 2564 เป็นตน้ไป  รอ้ยละ 3 ของยอดขาย 

 
 

21.8 บรษิัทและบรษิัทย่อยมวีงเงนิสนิเชื่อและหนี้สนิที่อาจเกดิขึน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 
ดงันี้ 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 

 
งบการเงนิรวม  

 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 
วงเงินสินเช่ือ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 17,000 (1,814) 15,186 
เงนิกูย้มืระยะยาว บาท 1,884,000 (469,976) 1,414,024 
ตัว๋เงนิในประเทศ บาท 10,000 (10,000) - 
     
หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้     
 เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที  บาท 710,000 (409,722) 300,278 
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  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 
วงเงินสินเช่ือ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 15,000 - 15,000 
เงนิกูย้มืระยะยาว บาท 1,854,000   (469,976) 1,384,024 
     
หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้     
เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที  บาท       600,000 (353,767) 246,233 

 
22. คดฟ้ีองรอ้ง 

 
ในขณะนี้บริษัทไม่มีคดีความที่มีสาระส าคญัที่เปลี่ยนแปลงจากงบการเงินส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2561 
ยกเวน้คดดีงัต่อไปนี้ 
 
- เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2560 บริษัทย่อยทางอ้อมและกรรมการถูกฟ้องร้องในคดีอาญาขอ้หายกัยอกทรพัย์ 

จ านวน 0.90 ล้านบาท เนื่องจากไม่ส่งมอบทรัพย์สินคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ปัจจุบันศาลชัน้ต้นมี                 
ค าพพิากษายกฟ้องแก่โจทก ์
 

- เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2561 บรษิัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งถูกฟ้องร้องโดยผู้รบัสทิธแิฟรนไชสใ์นต่างประเทศ
ส าหรบัการผดิสญัญาแฟรนไชสจ์ านวน 591 ลา้นบาท และค่าความเสยีหายอื่น จ านวน 7 ลา้นบาท ปัจจุบนัศาล
ชัน้ต้นมคี าพพิากษายกฟ้องแก่โจทก์ในคดเีรยีกร้องค่าเสยีหาย ขณะที่คดทีีเ่หลอือกี  1 คดอียู่ในระหว่างขัน้ตอน
พจิารณาของศาลชัน้ตน้ บรษิทัย่อยทางออ้มยงัไม่ไดบ้นัทกึหนี้สนิดงักล่าว เน่ืองจากเชื่อว่าการเรยีกรอ้งไม่ถูกตอ้ง 
 

- ในระหว่างเดอืนมถุินายนถงึสงิหาคม 2561 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งและกรรมการผูม้อี านาจทีอ่ยู่ในต าแหน่ง
ช่วงปี 2560 ถูกฟ้องรอ้งโดยเจา้หนี้จ านวน 60.22 ลา้นบาท ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าดว้ยความผดิอนัเกดิจากการใชเ้ชค็ 
ซึง่คดอียู่ในกระบวนการพจิารณาของศาลชัน้ตน้ ปัจจุบนับรษิทัย่อยทางออ้มท าสญัญาประนีประนอมยอมความใน
ศาล ซึง่ศาลมคี าพพิากษาตามยอม และคดอียู่ระหว่างการด าเนินการถอนฟ้อง อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อยทางออ้ม
บนัทกึหนี้สนิดงักล่าวไวท้ัง้หมดแลว้ 
 

- ในระหว่างไตรมาส 4 ของปี 2561 บรษิทัย่อยทางออ้มถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายใหช้ าระหนี้เป็นคด ีจ านวน 10 
คดี จ านวนเงินรวม 9.75 ล้านบาท ปัจจุบนัมี 4 คดี จ านวนเงินรวม 2.48 ล้านบาทอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการ
พจิารณาของศาลชัน้ตน้ และ 5 คดจี านวนเงนิรวม 0.97 ลา้นบาท บรษิทัย่อยทางออ้มแพค้ดแีละจ่ายช าระหนี้เสรจ็
สิน้แลว้ในระหว่างงวด และม ี1 คด ีจ านวนเงนิรวม 6.30 ลา้นบาท ศาลชัน้ตน้มคี าสัง่ยกฟ้องแก่โจทก ์ 

 
- เมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562 บรษิทัย่อยทางออ้มถูกฟ้องเรยีกค่าเสยีหาย จ านวน 187.18 ลา้นบาท ซึง่ขณะนี้คดี

ดงักล่าวอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาของศาลชัน้ตน้ 
 
 



33 
 

- เมื่อวนัที ่17 กนัยายน 2560 บรษิทัถูกฟ้องรอ้งเป็นจ าเลยร่วมกบัผูอ้ื่นอกี 5 ราย โดยโจทยข์อใหศ้าลมคี าสัง่ใหก้าร
ซือ้ขายหุน้เป็นโมฆะและขอใหบ้รษิทัช าระเงนิคนืพรอ้มดอกเบีย้ถงึวนัฟ้องเป็นเงนิจ านวน 275 ลา้นบาท และช าระ
ดอกเบี้ยอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี ของเงนิต้นจ านวน 242 ล้านบาท ให้แก่โจทก์ ซึ่งเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 
ศาลชัน้ต้นมคี าพพิากษาใหส้ญัญาซือ้ขายหุน้เป็นโมฆะ อย่างไรกต็าม บรษิทัไม่เหน็ดว้ยกบัค าพพิากษาของศาล
ชัน้ตน้ และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ค าพพิากษาของศาลชัน้ตน้ 

 
- ในระหว่างเดอืนพฤษภาคม 2561 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งถูกฟ้องรอ้งเป็นจ าเลยร่วมกบับุคคลอื่นอกี 3 ราย รวมเป็น

จ านวน 173 ล้านบาท ส าหรบัการซื้อหุ้นในบรษิัทย่อยของโจทก์ที่ยงัไม่ได้รบัใบหุ้น บรษิัทย่อยยงัไม่ได้บนัทกึ
หนี้สนิดงักล่าวเนื่องจากเชื่อว่าการเรยีกรอ้งไม่ถูกตอ้ง ต่อมาในเดอืนกรกฎาคม 2562 ศาลชัน้ตน้มคี าพพิากษายก
ฟ้องโจทก ์จ านวน 2 คด ีและโจทกถ์อนฟ้อง 

 
- ในระหว่างไตรมาส 2 ของปี 2562 บรษิัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งถูกฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหายให้ช าระหนี้เป็นคดี

จ านวน 3 คด ีจ านวนเงนิรวม 5.14 ลา้นบาท คดอียู่ระหว่างการเจรจาไกล่เกลีย่ อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อยทางออ้ม
บนัทกึหนี้สนิดงักล่าวไวท้ัง้หมดแลว้ 

 
23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2562 บรษิัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งและกรรมการผู้มอี านาจที่อยู่ในต าแหน่งช่วงปี 2560 ถูก
ฟ้องรอ้งโดยเจา้หนี้จ านวน 12 ลา้นบาท ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าดว้ยความผดิอนัเกดิจากการใชเ้ชค็ ซึง่คดอียู่ในกระบวนการ
พจิารณาของศาลชัน้ตน้ อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อยทางออ้มบนัทกึหนี้สนิดงักล่าวไวท้ัง้หมดแลว้ 
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