
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและเฉพาะของบรษิทั
ส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวม
และเฉพาะของบรษิทั และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทัส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนัและ
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของบรษิัทเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิ
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการรายงานให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

นอกจากทีก่ล่าวในวรรคเกณฑ์ในการใหข้อ้สรุปอย่างมเีงื่อนไข ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐาน
งานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” 
การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบด้านการเงนิ
และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญั
ทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่แสดงความเหน็ต่อขอ้มูลทางการเงนิระหว่าง
กาล 

 

 

 

 

 

 



 
 

เกณฑใ์นการให้ข้อสรปุอย่างมีเงื่อนไข 
 
ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 7 บรษิัทย่อยทางอ้อมมเีงนิให้กู้ยมืแก่
บรษิทัอื่น จ านวน 100 ล้านบาท ทีถ่งึก าหนดรบัช าระแล้ว ซึ่งบรษิทัย่อยทางอ้อมอยู่ระหว่างการเจรจากบัผูกู้้
เกี่ยวกบัเงื่อนไขและแผนการจ่ายช าระหนี้ ขา้พเจ้าไม่สามารถประเมนิมูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของเงนิให้
กูย้มืคงเหลอื รวมถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ (ถา้ม)ี ต่องบการเงนิรวม 
 
ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 9 บรษิทัย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบรายการจากการขายสนิทรพัยท์ีไ่ดท้ าสญัญาเมื่อปี 2561 เน่ืองจากสญัญาไม่ไดร้ะบุสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายแฟรนไชสใ์นรายละเอยีด โดยเฉพาะ สนิคา้คงเหลอื สนิทรพัยอ์ื่น และหนี้สนิอื่นที่
ได้มีการโอนไปให้ผู้รบัสิทธแิฟรนไชส์ซึ่งไม่รวมอยู่ในสญัญาขายสินทรพัย์ และรายการที่เกิดขึ้นภายหลงั     
ซึ่งผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยทางอ้อมเชื่อว่าบรษิทัมสีทิธไิดร้บัช าระเงนิคนืจ านวน 98.24 ล้านบาท โดยไดแ้สดง
รายการไวใ้นลูกหนี้อื่น ซึง่อยู่ระหว่างการเจรจากบัผูร้บัสทิธ ินอกจากนี้ รายไดร้บัล่วงหน้าค่าแฟรนไชสจ์ านวน 
92.00 ลา้นบาท ทีร่วมอยู่ในสญัญาขายสทิธแิฟรนไชสแ์ละขายสนิทรพัย์ ปัจจุบนัยงัไม่ถูกตดัจ าหน่ายเนื่องจาก
บริษัทย่อยทางอ้อมไม่สามารถก าหนดต้นทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ปันส่วนราคาให้แก่ภาระที่ต้องปฏิบตัิ ได้ 
ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานความเหมาะสมของการรบัรู้ก าไรจากการขายสินทรพัย์ในปีก่อนและบัญชีที่
เกีย่วขอ้งกบัสญัญาขายสทิธแิฟรนไชสแ์ละขายสนิทรพัยด์งักล่าว รวมถงึผลกระทบของรายการสนิทรพัยท์ีโ่อน
ภายหลงั และขา้พเจา้ยงัไม่สามารถประเมนิความเหมาะสมของการบนัทกึรายไดร้บัล่วงหน้า ดงันัน้ ขา้พเจา้
ไม่สามารถระบุรายการปรบัปรุงที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) เมื่อต้องรบัรู้ก าไรที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวขอ้งกับสญัญาขาย
สทิธแิฟรนไชสแ์ละขายสนิทรพัยร์วมถงึรายการรายไดร้บัล่วงหน้า 
 

ข้อสรปุอย่างมีเงื่อนไข 
 
จากการสอบทาน ยกเว้นผลกระทบทีอ่าจมตี่องบการเงนิรวมของบรษิทั ส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 จากเรื่องทีก่ล่าวไวใ้น “เกณฑ์ในการใหข้อ้สรุปอย่างมเีงื่อนไข” ขา้พเจา้ไม่พบ
สิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่  34 
เรื่องการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 1 ว่ากลุ่มบรษิทัและบรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีน
สุทธิและมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก โดยมีสาเหตุหลกัมาจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานและการ          
ดอ้ยค่าทีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางอ้อมทีป่ระกอบธุรกจิใหบ้รกิารดา้นความงาม อนึ่ง บรษิทัอยู่
ระหว่างการพจิารณาปรบัโครงสร้างธุรกจิของบรษิทัย่อยทางอ้อมใหม้ผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึ้น และมกีระแส
เงนิสดในการด าเนินงานทีด่ตี่อไปในอนาคต ทัง้นี้ขอ้สรุปของขา้พเจา้มไิดเ้ปลีย่นแปลงส าหรบัเรื่องนี้ 
 

 

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

 

 



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 52,114                   79,117                   30,057                   55,390                   

เงนิลงทุนชวัคราว 148                       146                       -                        -                        

ลกูหนีการคา้ - ลกูคา้ทวัไป 6 462,035                 624,382                 406,222                 574,444                 

ลกูหนีการคา้ - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 179                       158                       694                       227                       

ลกูหนีอนื - ลกูคา้ทวัไป 98,241                   98,116                   -                        -                        

ลกูหนีอนื - บรษิทัย่อย 5 -                        -                        27,988                   55                         

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัและดอกเบยีคา้งรบั - บรษิทัย่อย 5 -                        -                        3,011                     -                        

เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัย่อยทถีงึกําหนดชาํระภายในหนงึปี 5 -                        -                        145,000                 48,000                   

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

สนิคา้คงเหลอื 8 670,704                 629,121                 491,461                 470,240                 

สว่นของลกูหนีตามสญัญาเชา่การเงนิ

    ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนงึปี 9,154                     10,266                   9,154                     10,266                   

ค่าเช่าจ่ายลว่งหน้าสว่นทถีงึกําหนดชาํระภายในหนงึปี 263                       1,128                     -                        -                        

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 44,460                   12,787                   4,372                     2,359                     

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,437,298               1,555,221               1,117,959               1,160,981               

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนีตามสญัญาเชา่การเงนิ 4,807                     9,478                     4,807                     9,478                     

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใช้ 13 60,924                   15,690                   15,719                   15,690                   

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 10 -                        -                        65,868                   69,591                   

เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัย่อย 5 -                        -                        554,152                 699,961                 

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 11 361,967                 398,450                 106,690                 114,863                 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 12 1,196,337               1,203,804               23,056                   32,062                   

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 11,966                   7,700                     9,756                     5,946                     

เงนิประกนัสญัญาเชา่ 26,132                   25,124                   -                        -                        

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 1,419                     1,876                     1,006                     932                       

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,663,552               1,662,122               781,054                 948,523                 

รวมสินทรพัย์ 3,100,850               3,217,343               1,899,013               2,109,504               

______________________________ กรรมการ

(                                                  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13 868,039                830,303                417,697                400,706                

เจา้หนีการคา้ - ผูค้า้ทวัไป 507,122                559,093                255,879                331,571                

เจา้หนีการคา้ - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 80,053                  90,405                  87,887                  98,633                  

เจา้หนีอนื - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 112,962                95,374                  109,822                92,922                  

เงนิกูย้มืระยะสนัและดอกเบยีคา้งจ่าย

 เง-ิ บุคคลและบรษิทัอนืๆ 14 18,000                  -                       -                       -                       

 เง-ิ บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 33,581                  44,494                  38,538                  42,993                  

รายไดร้บัล่วงหน้า 49,504                  24,434                  22,643                  5,001                    

รายไดร้บัล่วงหน้าคา่แฟรนไชส์ 91,589                  91,589                  -                       -                       

ส่วนทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

 เง-ิ หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 8,687                    3,382                    6,912                    1,626                    

 เง-ิ เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 177,396                207,908                176,932                203,075                

 เง-ิ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 16 -                       4,406                    -                       4,219                    

ประมาณการหนีสนิภายใตโ้ปรแกรมส่งเสรมิ

    การขายกบัลกูคา้ 75                        131                      -                       -                       

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 8,307                    21,764                  5,922                    20,893                  

คา่นายหน้าคา้งจ่าย 24,813                  26,748                  16,935                  25,278                  

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 303,108                245,590                41,231                  56,848                  

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,283,236              2,245,621              1,180,398              1,283,765              

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 6,936                    14,762                  1,596                    8,088                    

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 237,194                412,893                237,194                412,893                

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 16 17,669                  12,562                  10,216                  7,323                    

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 250,230                250,230                -                       -                       

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 3,637                    4,558                    -                       -                       

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 515,666                695,005                249,006                428,304                

รวมหนีสิน 2,798,902              2,940,626              1,429,404              1,712,069              

______________________________ กรรมการ

(                                                  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูคา่หุน้ละ 0.075 บาท

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

   - ทุนเรอืนหุน้ทอีอกและรบัชาํระแลว้ 

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

ส่วนเกนิมลูคา่หุน้ 264,984                264,984                264,984                264,984                

ส่วนตาํมลูคา่หุน้ (564,062)               (564,062)               (564,062)               (564,062)               

ส่วนเกนิทุนจากการลดทุน 29,845                  29,845                  29,845                  29,845                  

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทดีนิ 37,094                  42,195                  -                       -                       

ผลต่างจากการเปลยีนแปลงสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 175,653                5,493                    -                       -                       

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

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

   - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (1,847,103)             (1,789,259)             (1,714,422)             (1,786,596)             

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทั 549,675                442,460                469,609                397,435                

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ (247,727)               (165,743)               -                       -                       

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 301,948                276,717                469,609                397,435                

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 3,100,850              3,217,343              1,899,013              2,109,504              

______________________________ กรรมการ

(                                                  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจ้ากการขายและบรกิารเครอืงมอืแพทย์ 471,226                 486,491                 404,061                 414,176                 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม 37,511                  47,864                  -                       -                       

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 5, 19 508,737                 534,355                 404,061                 414,176                 

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทุนขายและบรกิารเครอืงมอืแพทย์ (314,062)                (313,895)                (255,755)                (267,145)                

ตน้ทุนขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม (34,062)                 (48,149)                 -                       -                       

รวมต้นทุนขายและบริการ 5 (348,124)                (362,044)                (255,755)                (267,145)                

กาํไรขนัต้น 160,613                 172,311                 148,306                 147,031                 

รายไดด้อกเบยีรบั 5, 19 1,881                    100                       264                       126                       

รายไดอ้นื 5 8,810                    3,909                    5,685                    1,152                    

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 5 (125,246)                (86,415)                 (69,784)                 (73,588)                 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 5 (65,815)                 (74,417)                 (31,620)                 (23,878)                 

ตน้ทุนทางการเงนิ 19 (26,967)                 (36,872)                 (11,826)                 (17,865)                 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (46,724)                 (21,384)                 41,025                  32,978                  

ภาษีเงนิได้ (12,725)                 (12,903)                 (11,592)                 (11,051)                 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด (59,449)                 (34,287)                 29,433                  21,927                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด -                       -                       -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (59,449)                 (34,287)                 29,433                  21,927                  

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด

    สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (10,892)                 6,054                    29,433                  21,927                  

    สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (48,557)                 (40,341)                 -                       -                       

(59,449)                 (34,287)                 29,433                  21,927                  

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

    สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (10,892)                 6,054                    29,433                  21,927                  

    สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (48,557)                 (40,341)                 -                       -                       

(59,449)                 (34,287)                 29,433                  21,927                  

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน

    กําไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุน้) (0.0003)                 0.0002                  0.0009                  0.0008                  

______________________________ กรรมการ

(                                                  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจ้ากการขายและบรกิารเครอืงมอืแพทย์ 1,397,200              1,275,208              1,180,107              1,115,474              

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม 85,812                  179,705                -                       -                       

รวมรายได้จากการขายและบริการ 5, 19 1,483,012              1,454,913              1,180,107              1,115,474              

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทนุขายและบรกิารเครอืงมอืแพทย์ (884,141)               (807,010)               (747,817)               (713,764)               

ตน้ทนุขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม (145,536)               (214,041)               -                       -                       

รวมต้นทุนขายและบริการ 5 (1,029,677)             (1,021,051)             (747,817)               (713,764)               

กาํไรขนัต้น 453,335                433,862                432,290                401,710                

รายไดด้อกเบยีรบั 5, 19 6,446                    350                      1,435                    436                      

รายไดเ้งนิปันผล 5, 10 -                       -                       15,000                  15,000                  

กาํไรจากการขายทรพัย์สนิ -                       309,034                -                       -                       

รายไดอ้นื 5 22,732                  22,576                  14,807                  6,054                    

คา่ใชจ่้ายในการขาย 5 (327,877)               (274,788)               (212,720)               (216,307)               

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 5 (215,425)               (246,205)               (90,873)                 (86,155)                 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย -                       -                       (3,723)                   -                       

ตน้ทนุทางการเงนิ 5, 19 (83,423)                 (103,578)               (38,459)                 (56,264)                 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (144,212)               141,251                117,757                64,474                  

ภาษเีงนิได้ (39,665)                 (29,145)                 (34,691)                 (24,777)                 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด - การดาํเนินงานต่อเนือง (183,877)               112,106                83,066                  39,697                  

ขาดทนุ - การดําเนนิงานทยีกเลกิ -                       (2,704)                   -                       -                       

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด (183,877)               109,402                83,066                  39,697                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด

รายการทีไมต้่องจดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้

    ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั

     - สทุธจิากภาษี -                       2,502                    -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (183,877)               111,904                83,066                  39,697                  

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด

    สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (46,952)                 100,643                83,066                  39,697                  

    สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (136,925)               8,759                    -                       -                       

(183,877)               109,402                83,066                  39,697                  

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

    สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (46,952)                 101,898                83,066                  39,697                  

    สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (136,925)               10,006                  -                       -                       

(183,877)               111,904                83,066                  39,697                  

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน

    กาํไร (ขาดทนุ) (บาทต่อหุน้) (0.0015)                 0.0052                  0.0026                  0.0020                  

______________________________ กรรมการ

(                                                  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

ผลต่างจากการ

เปลยีนแปลง ส่วนได้เสีย

ทนุทีออก ส่วนเกิน ส่วนตาํ ส่วนเกินทนุ ส่วนเกินทนุจาก สดัส่วน สาํรองตาม ยงัไม่ได้ ทีไม่มี

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น มลูค่าหุ้น จากการลดทนุ 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)            

เพมิทุนระหว่างงวด 1,208,122         -                  (564,205)           -                  -                  -                  -                  -                  643,917            -                  643,917            

รายการกบัผู้ถือหุ้น 1,208,122         -                  (564,205)           -                  -                  -                  -                  -                  643,917            -                  643,917            

กําไรสาํหรบังวด -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  100,643            100,643            8,759               109,402            

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1,255               1,255               1,247               2,502               

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  101,898            101,898            10,006             111,904            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 2,416,244         264,984            (564,205)           29,845             -                  216,816            37,000             (1,523,454)        877,230            (216,972)           660,258            

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            

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

การเปลยีนแปลงส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 10 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  220,000            220,000            

รายการกบัผู้ถือหุ้น 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 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  (46,952)            (46,952)            (136,925)           (183,877)           

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  (46,952)            (46,952)            (136,925)           (183,877)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 2,416,264         264,984            (564,062)           29,845             37,094             175,653            37,000             (1,847,103)        549,675            (247,727)           301,948            

______________________________ กรรมการ

(                                                  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 6

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลียนแปลงสว่นของผูถ้ือหุ้น

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

ทุนทีออก ส่วนเกิน ส่วนตาํ ส่วนเกินทุน สาํรองตาม ยงัไมไ่ด้

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มลูค่าหุ้น มลูค่าหุ้น 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                      

เพมิทุนระหว่างงวด 1,208,122                   -                             (564,205)                     -                             -                             -                             643,917                      

รายการกบัผูถ้ือหุ้น 1,208,122                   -                             (564,205)                     -                             -                             -                             643,917                      

กําไรสาํหรบังวด -                             -                             -                             -                             -                             39,697                        39,697                        

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                             -                             -                             -                             -                             39,697                        39,697                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 2,416,244                   264,984                      (564,205)                     29,845                        37,000                        (1,126,308)                  1,057,560                   

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                      

กําไรสาํหรบังวด -                             -                             -                             -                             -                             83,066                        83,066                        

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                             -                             -                             -                             -                             83,066                        83,066                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 2,416,264                   264,984                      (564,062)                     29,845                        37,000                        (1,714,422)                  469,609                      

______________________________ กรรมการ

(                                                  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 7

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้

ส่วนทยีงัดําเนินงานต่อเนือง (144,212)                  141,251                   117,757                   64,474                    

ส่วนดําเนินงานทยีกเลกิ -                         (2,704)                     -                         -                         

รายการปรบัปรงุเพือกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็น

    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย 71,658                    91,092                    46,472                    42,596                    

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ 4,156                      6,246                      4,156                      5,668                      

ตดัจาํหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 865                         -                         -                         -                         

กําไรทยีงัไม่เกดิขนึของเงนิลงทุนชวัคราว (2)                           (2)                           -                         -                         

ขาดทุน (กําไร) จากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ (38)                         (596)                        264                         (651)                        

ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ 19,942                    1,331                      929                         329                         

กําไรจากการขายสนิทรพัย์ (90)                         (311,387)                  (3)                           (46)                         

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ 110                         9,226                      -                         -                         

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -                         -                         3,723                      -                         

ค่าเผอื (กลบัรายการค่าเผอื) หนีสงสยัจะสูญ (719)                        2,561                      (1,785)                     1,575                      

ค่าเผอืสนิคา้เสอืมคุณภาพ 6,930                      7,397                      4,450                      3,825                      

ค่าเผอืการดอ้ยค่าเงนิประกนัสญัญาเช่า -                         6,689                      -                         -                         

ค่าเผอืการดอ้ยค่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื -                         3,067                      -                         -                         

กลบัรายการประมาณการหนีสนิภายใต้โปรแกรมส่งเสรมิการขายกบัลูกคา้ (56)                         (439)                        -                         -                         

ประมาณการหนีสนิผลประโยชน์พนักงาน 4,730                      4,337                      2,643                      2,503                      

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

ดอกเบยีรบั (6,446)                     (350)                        (1,435)                     (436)                        

ดอกเบยีจ่าย 79,267                    97,332                    34,303                    50,596                    

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 36,095                    55,051                    196,474                   155,433                   

   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขึน)

ลูกหนีการคา้ - ลูกคา้ทวัไป 145,684                   132,821                   153,007                   125,462                   

ลูกหนีการคา้ - บคุคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง (21)                         4,406                      (467)                        3,964                      

ลูกหนีอนื - ลูกคา้ทวัไป (2,147)                     (68,449)                   -                         -                         

ลูกหนีอนื - บรษิทัย่อย -                         -                         (10,933)                   (6,110)                     

สนิคา้คงเหลอื (48,513)                   30,736                    (25,671)                   (13,852)                   

ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ 5,783                      4,582                      5,783                      4,574                      

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า -                         865                         -                         -                         

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (31,601)                   (793)                        (2,013)                     1,371                      

เงนิประกนัสญัญาเช่า (4,393)                     5,802                      -                         -                         

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 457                         248                         (74)                         (90)                         

   หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้ - ผูค้า้ทวัไป (48,697)                   193,884                   (75,692)                   (41,655)                   

เจา้หนีการคา้ - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง (10,352)                   (12,420)                   (10,746)                   (25,039)                   

เจา้หนีอนื - บคุคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 17,588                    34,006                    16,900                    31,227                    

รายไดร้บัล่วงหน้า 11,455                    (113,806)                  4,027                      (847)                        

ค่านายหน้าคา้งจ่าย (1,935)                     (27,622)                   (8,343)                     4,047                      

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 10,178                    (174,533)                  (15,122)                   (15,887)                   

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื (921)                        (12)                         -                         -                         

เงินสดได้มาจากการดาํเนินงาน 78,660                    64,766                    227,130                   222,598                   

______________________________ กรรมการ

(                                                  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 8

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

(หน่วย : พนับาท)

2562 2561 2562 2561

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (ต่อ)

จา่ยดอกเบยี (31,365)                   (56,689)                   (34,303)                   (49,899)                   

จา่ยภาษเีงนิได้ (54,665)                   (35,725)                   (50,749)                   (31,915)                   

จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (4,406)                    -                        (4,219)                    -                        

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (11,776)                   (27,648)                   137,859                  140,784                  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใชเ้พมิขนึ (27,852)                   (29)                        (29)                        (29)                        

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัย์ (44,323)                   (15,734)                   (30,241)                   (12,129)                   

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2,350)                    -                        -                        -                        

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 1,025                     770                        22                         58                         

รบัดอกเบยี 6,374                     350                        1,435                     6,470                     

รบัเงนิปันผล -                        -                        15,000                    15,000                    

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาขายสทิธแิฟรนไชส์ -                        95,000                    -                        -                        

เงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัยอ่ยลดลง -                        -                        45,798                    50,000                    

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                        -                        -                        (436,500)                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (67,126)                   80,357                    31,985                    (377,130)                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิเพมิขนึ (ลดลง) 37,686                    (144,624)                 16,527                    (111,325)                 

จา่ยชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (2,521)                    (540)                       (1,206)                    (1,107)                    

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลและบรษิทัอนืๆ เพมิขนึ (ลดลง) 18,000                    (2,242)                    -                        -                        

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลและกจิการทเีกยีวขอ้งลดลง (10,899)                   (93,900)                   (4,500)                    (31,701)                   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิลดลง (210,367)                 (226,247)                 (205,998)                 (223,547)                 

เงนิสดรบัจากการเพมิทุน -                        643,917                  -                        643,917                  

เงนิสดรบัคา่หุน้เพมิทุนจากสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 220,000                  -                        -                        -                        

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 51,899                    176,364                  (195,177)                 276,237                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สุทธิ (27,003)                   229,073                  (25,333)                   39,891                    

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 52,114                    291,941                  30,057                    75,395                    

รายการทีไม่กระทบกระแสเงินสด

ลกูหนีตามสญัญาเชา่การเงนิ -                        14,893                    -                        14,893                    

ลกูหนีทถีูกอายดั 17,382                    -                        17,382                    -                        

หกักลบลกูหนีอนื - บรษิทัยอ่ยกบัหนีสนิหมุนเวยีนอนื -                        -                        4,500                     -                        

เจา้หนีอนื - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง -                        3,900                     -                        3,900                     

สง่คนืสนิคา้แกบ่รษิทัทเีกยีวขอ้ง -                        (23,485)                   -                        -                        

หกักลบเจา้หนีการคา้กบัเงนิประกนัเงนิสญัญาเชา่ 3,385                     -                        -                        -                        

______________________________ กรรมการ

(                                                  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั
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บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ 
ส ำหรบังวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแลว้)  
 
1. ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ บรษิัทด าเนินธุรกิจหลกัเป็นตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์  บรษิัทย่อย
ประกอบธุรกจิจ าหน่ายเครื่องมอืแพทย์ ใหบ้รกิารดา้นความงามและธุรกจิแฟรนไชส ์และจ าหน่ายเครื่องส าอาง 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนสุทธจิ านวน 845.94 ล้านบาท และ 62.44 ล้านบาท 
และมขีาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานและการดอ้ยค่าทีเ่กดิขึน้จาก
เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความงาม อนึ่ง บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับ
โครงสรา้งธุรกจิของบรษิทัย่อยทางอ้อมใหม้ผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ และมกีระแสเงนิสดในการด าเนินงานทีด่ตี่อไปใน
อนาคต 
  

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

งบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อจดัท าขึน้ส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 ตามมาตรฐาน
การบญัช ีฉบบัที่ 34 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และได้น าเสนอในสกุลเงนิไทยบาท    
โดยไม่ไดร้วมขอ้มลูทัง้หมดในงบการเงนิประจ าปีทีไ่ดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูใ้ชง้บการเงนิควรใช้
งบการเงนิระหว่างกาลนี้ควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561  
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้ไดม้กีารจดัท าขึ้นเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่นควรใหส้อดคล้องกบั           
งบการเงนิฉบบัภาษาไทย 
 
งบการเงนิรวมระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และได้จัดท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงในบริษัทย่อยในระหว่างงวด ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการลงทุนในบรษิัทย่อย ตามที่เปิดเผยใน  
หมายเหตุ 10 
 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ 
 

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

 

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

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

  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 44,460 - 44,460 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 8,620 3,346 11,966 
รายไดร้บัล่วงหน้า 32,774 16,730 49,504 
ขาดทุนสะสม (1,833,719) (13,384) (1,847,103) 
    
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน 
      เบด็เสรจ็อ่ืน ส ำหรบังวด 
      สำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
      30 กนัยำยน 2562  

  

รายไดจ้ากการขายเครื่องมอืแพทย ์ 472,552 (13,490) 459,062 
รายไดจ้ากการบรกิารเครื่องมอืแพทย ์ - 12,164 12,164 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 12,964 (239) 12,725 
ขาดทุนส าหรบังวด (58,362) (1,087) (59,449) 
    
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน 
      เบด็เสรจ็อ่ืน ส ำหรบังวด 
      เก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
      30 กนัยำยน 2562  

  

รายไดจ้ากการขายเครื่องมอืแพทย ์ 1,400,316 (39,217) 1,361,099 
รายไดจ้ากการบรกิารเครื่องมอืแพทย ์ - 36,101 36,101 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 40,288 (623) 39,665 
ขาดทุนส าหรบังวด (181,384) (2,493) (183,877) 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

ตามนโยบาย 
การบญัชเีดมิ 

รายการปรบัปรุง 
เพิม่ (ลด) 

ตามมาตรฐาน         
การรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่15 

    
งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
     ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562  

  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 4,372 - 4,372 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6,410 3,346 9,756 
รายไดร้บัล่วงหน้า 5,913 16,730 22,643 
ขาดทุนสะสม (1,701,038) (13,384) (1,714,422) 
    
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน  
     เบด็เสรจ็อ่ืน ส ำหรบังวด 
     สำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
     30 กนัยำยน 2562  

  

รายไดจ้ากการขายเครื่องมอืแพทย ์ 405,387 (13,490) 391,897 
รายไดจ้ากการบรกิารเครื่องมอืแพทย ์ - 12,164 12,164 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 11,831 (239) 11,592 
ก าไรส าหรบังวด 30,520 (1,087) 29,433 
    
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน  
     เบด็เสรจ็อ่ืน ส ำหรบังวด 
     เก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
     30 กนัยำยน 2562  

  

รายไดจ้ากการขายเครื่องมอืแพทย ์ 1,183,223 (39,217) 1,144,006 
รายไดจ้ากการบรกิารเครื่องมอืแพทย ์ - 36,101 36,101 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 35,314 (623) 34,691 
ก าไรส าหรบังวด 85,559 (2,493) 83,066 

 
รายการปรบัปรุงขา้งตน้มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
รายได้จากการบริการทางการแพทย์ - ประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าเครื่องมอืแพทย์และรายได้ค่าบ ารุงรกัษา
เครื่องมอืแพทย์ กลุ่มบรษิทัพจิารณาว่าการบรกิารดงักล่าวเป็นภาระทีต่อ้งปฏบิตัโิดยแยกออกจากรายได้ทีร่บัรูจ้ากการ
ขายเครื่องมอืแพทย ์และจะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อการใหบ้รกิารเสรจ็สิน้ 
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• ประกาศอื่นๆ 
 
ประกาศอื่นๆ ทีม่ผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 เพื่อใหส้อดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศ การเปลีย่นแปลงส่วนใหญ่เกีย่วขอ้งกบัการปรบัปรุงถ้อยค า การตคีวามและเป็นแนวทางแก่ผู้ใชม้าตรฐาน 
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 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิ รวมถงึการใหแ้นวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการบญัชี
ป้องกนัความเสีย่ง  

 
บริษัทและบริษัทย่อยจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่นี้มาถือปฏิบัติเมื่อมีผลบังคับใช้ ปัจจุบัน               
ฝ่ายบรหิารอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในงวดทีเ่ริม่ตน้ใชม้าตรฐานเหล่านี้ 

 
4. การประมาณการและการใชดุ้ลยพนิิจ 

 
ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกี่ยวกบัการรบัรู ้และ
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ              
การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร  
 
การใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิาน ทีน่ ามาใชใ้นงบการเงนิระหว่างกาล รวมถงึแหล่งขอ้มลูส าคญัของ
การประมาณการไดใ้ชเ้ช่นเดยีวกบัทีใ่ชใ้นงบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
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5. รายการกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้ เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้น                
และหรอืกรรมการร่วมกนั ดงันัน้งบการเงนิน้ีจงึแสดงรวมถงึผลของรายการเหล่านี้ตามมลูฐานทีพ่จิารณาร่วมกนัระหว่าง
บริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมูลฐานที่ใช้บางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้ส าหรับรายการที่               
เกดิขึน้กบับุคคลหรอืบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 
 
รายการบัญชีที่มีสาระส าคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่                 
30 กนัยายน 2562 และ 2561 มดีงันี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัย่อย ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ -      - 525 236 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 129 4,843 129 4,843 
กรรมการ ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 284 473 -      - 

รวม  413 5,316 654 5,079 

      
รายไดค้่าบรกิาร      

บรษิทัย่อย ราคาตลาด -      - 131 232 

      
ดอกเบีย้รบั      
บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี -      - 23 26 

      
รายไดอ้ื่น      
   บรษิทัย่อย ราคาตามทีต่กลงกนั -      - - 960 

      
ซื้อสนิคา้      
    บรษิทัย่อย ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ -      - 6,466 5,109 
    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 9,681 8,880 7,092 2,927 
รวม  9,681 8,880 13,558 8,036 

      
ตน้ทุนอื่น      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 4,642 4,964 4,519 4,873 

      
ซื้อสนิทรพัย ์      
    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 52      - -      - 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2562 2561 2562 2561 
      
ค่าเช่า      

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

รวม  1,121 837 1,121 987 

      
ดอกเบีย้จ่าย      

บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี -      - 83      - 
กรรมการ รอ้ยละ 4.50 - 6.00 ต่อปี 402 1,068 402 624 
กรรมการบรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 8.00 ต่อปี 7      -                 -      - 

รวม  409 1,068 485 624 

      
ค่าใชจ้่ายอื่น      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 605 556 605 556 

      
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร      
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน  4,084 3,530 2,373 1,835 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  159 379 37 285 

รวม  4,243 3,909 2,410 2,120 

 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัย่อย ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ -      - 1,081 485 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 436 12,607 436 12,608 
กรรมการ ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 3,129 1,939 -      - 

รวม  3,565 14,546 1,517 13,093 

      
รายไดค้่าบรกิาร      

บรษิทัย่อย ราคาตลาด -      - 373 757 

      
รายไดเ้งนิปันผล      

บรษิทัย่อย ตามทีป่ระกาศจ่าย -      - 15,000 15,000 

      
ดอกเบีย้รบั      
   บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี -      - 55 88 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2562 2561 2562 2561 
      
รายไดอ้ื่น      
    บรษิทัย่อย ราคาตามทีต่กลงกนั -      - 1,574 960 

      
ซื้อสนิคา้      

บรษิทัย่อย ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ -      - 16,766 12,923 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 19,457 21,413 16,813 15,177 

รวม  19,457 21,413 33,579 28,100 
      
ตน้ทุนอื่น      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 14,432 28,523 14,097 28,297 
      

ขายสนิทรพัย ์      
บรษิทัย่อย ราคาตามทีต่กลงกนั -      - 20      - 
      

ซื้อสนิทรพัย ์      
    บรษิทัย่อย ราคาตามทีต่กลงกนั -      - 36      - 
    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 289              5 237      - 
รวม  289      5 273      - 
      
ค่าเช่า      

บรษิทัย่อย เดอืนละ 50,000 บาท -      - 250 450 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั เดอืนละ 94,737 บาท 663      - 663      - 
ญาตกิรรมการ เดอืนละ 278,947 บาท 2,511 2,511 2,511 2,511 

รวม  3,174 2,511 3,424 2,961 
      
ดอกเบีย้จ่าย      

บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี -      - 130 121 
กรรมการ รอ้ยละ 4.50 - 6.00 ต่อปี 1,367 4,171 1,367 2,147 
กรรมการบรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 8.00 ต่อปี 46      - -      - 

รวม  1,413 4,171 1,497 2,268 
      
ค่าใชจ้่ายอื่น      

บรษิทัย่อย ราคาตามทีต่กลงกนั            -      - 60      - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 1,906 1,553 1,906 1,553 

รวม  1,906 1,553 1,966 1,553 

   
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน  12,372 13,514 7,242 8,430 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  476 1,137 110 855 

รวม  12,848 14,651 7,352 9,285 
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ยอดคงเหลอืกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระส าคญั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
มดีงันี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหนี้การคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
    บรษิทัย่อย  -          - 561 69 
    กรรมการ  46 - - - 
    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  133 158 133 158 

รวม  179 158 694 227 

      
ลูกหนี้อื่น - บรษิทัย่อย      
    บรษิทัย่อย  -      - 27,988 55 

      
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัย่อย      
    บรษิทัย่อย  - - 3,011 - 

      
เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัย่อยทีถ่งึก าหนดช าระ 
ภายในหนึ่งปี     
บรษิทัย่อย       -      - 145,000 48,000 

      
เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัย่อย      
    บรษิทัย่อย       -      - 554,152 699,961 
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ในระหว่างงวดสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 รายการเคลื่อนไหวของเงนิให้
กูย้มื - บรษิทัยอ่ยมดีงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 30 กนัยายน 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   ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (145,000) (48,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด 554,152 699,961 

 
บรษิทัยงัไม่ไดร้บัรูร้ายไดด้อกเบีย้ของเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อยบางส่วนในงบการเงนิ เนื่องจากยงัมคีวามไม่แน่นอนใน
การรบัช าระ 
 
ในปี 2561 บริษัทบนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงนิให้กู้ยืมบริษัทย่อยจ านวน 264.72 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าที่คาดว่า               
จะไดร้บัคนืต ่ากว่ามลูค่าตามบญัช ี 

 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
    บรษิทัย่อย  -       - 8,765 12,655 
    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  80,053 90,405 79,122 85,978 
รวม  80,053 90,405 87,887 98,633 

      
เจา้หนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง      
    บรษิทัย่อย  -       - - 36 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  109,906   92,880 109,822 92,837 
    บรษิทัย่อยทางออ้ม  -       - - 49 
    กรรมการ  3,056       2,494 -       - 
รวม  112,962 95,374 109,822 92,922 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย  
    - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

    บรษิทัย่อย  - - 5,057 - 
    กรรมการ  33,581 44,494 33,481 42,993 
รวม  33,581 44,494 38,538 42,993 

 
ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 รายการเคลื่อนไหว
ของเงนิกูย้มืระยะสัน้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (ไม่รวมดอกเบีย้) มดีงัต่อไปนี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 กนัยายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
      
ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้งวด   41,000 137,900 39,500 74,200 
บวก  กูเ้พิม่  18,500 12,000 20,000 12,000 
หกั   จ่ายช าระ  (29,300) (108,900) (24,500) (46,700) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด  30,200 41,000 35,000 39,500 

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

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน      

ผูบ้รหิารส าคญั      

   - ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  3,009 6,841 501 5,084 
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6. ลูกหนี้การคา้  
 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 แยกตามอายหุนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน

2562  
31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน

2562  
31 ธนัวาคม 

2561 
        
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 147,587  246,112  121,681  221,035 
เกนิก าหนดช าระ        

น้อยกว่า 3 เดอืน 220,004  285,987  194,779  262,864 
3 - 6 เดอืน 59,868  55,108  57,180  53,945 
6 - 12 เดอืน 25,572  31,350  23,822  31,109 
มากกว่า 12 เดอืน 101,879  99,420  9,851  8,367 

รวม 554,910  717,977  407,313  577,320 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  (92,875)  (93,595)  (1,091)  (2,876) 
สุทธ ิ  462,035  624,382  406,222  574,444 

 
7. เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัอื่น 

 
บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งใหเ้งนิกูย้มืแกบ่รษิทัอื่นจ านวน 100.00 ลา้นบาท โดยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.50 ต่อปี ใน
รปูแบบตัว๋สญัญาใชเ้งนิและถงึก าหนดรบัช าระแลว้ อย่างไรกต็ามในระหว่างงวด บรษิทัย่อยทางออ้มไดร้บัช าระดอกเบีย้
แล้วจ านวน 4.79 ล้านบาท และปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการเจรจาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรบัช าระหนี้ โดยมขีอ้ตกลงว่า 
กรรมการของบรษิทัดงักล่าวจะเป็นผูค้ ้าประกนัตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 : เงนิกูย้มืมดีอกเบีย้คา้งรบั
จ านวน 1.64 ลา้นบาท)  
 
นอกจากนี้ในระหว่างงวด บรษิทัย่อยทางอ้อมไดจ้่ายเงนิประกนัเพิม่เตมิเพื่อเขา้ท ารายการตรวจสอบสถานะแห่งสทิธิ
เกี่ยวกบัการจดังานมสิยูนิเวริ์สให้แก่บรษิัทดงักล่าวจ านวน 4.80 ล้านบาท (รวมอยู่ในสนิทรพัย์หมุนเวยีนในงบการ    
เงนิรวม) 
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8. สนิคา้คงเหลอื  
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 กนัยายน

2562  
31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน

2562  
31 ธนัวาคม 

2561 
        
สนิคา้ระหว่างทาง 16,224  6,548  3,114  3,110 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 678,994  612,046  504,165  476,823 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืง 10,415  30,267  2,185  3,860 
วสัดุบรรจุภณัฑ ์ 563  8,822  -           - 
รวม 706,196  657,683  509,464  483,793 
หกั ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพ (35,492)  (28,562)  (18,003)  (13,553) 
สุทธ ิ 670,704  629,121  491,461  470,240 

 
9. สญัญาขายสทิธแิฟรนไชส ์

  
ในปี 2560 บรษิัทย่อยทางอ้อมท าสญัญาขายสทิธแิฟรนไชส์และขายสนิทรพัย์ ธุรกิจ  “ร้านวุฒศิกัดิ ์คลนิิก” (“สาขา”) 
จ านวน 55 สาขา สญัญาขายสิทธิแฟรนไชส์มีระยะเวลาประมาณ 8 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 4 ปี บริษัทย่อย
ทางอ้อมไดร้บัค่าสทิธริอ้ยละ 6 และค่าการตลาดรอ้ยละ 4 ของรายไดต้่อเดอืน 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 
 
สญัญาขายสิทธแิฟรนไชส์และขายสนิทรพัย์และหนี้สนิของสาขามมีูลค่าทัง้สิ้น 449 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
(480 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ในจ านวนนี้เป็นการขายสนิทรพัย์และหนี้สนิจ านวน 357 ล้านบาท โดยมผีลก าไร
จ านวน 308 ล้านบาท และอกี 92 ล้านบาท เกี่ยวขอ้งกบัการบรกิารทีบ่รษิทัย่อยทางออ้มตอ้งจดัใหผู้ร้บัสทิธใินอนาคต 
จ านวนดังกล่าวรวมอยู่ในรายได้รบัล่วงหน้า โดยจะรบัรู้ตามระยะเวลาของสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และเมื่อได้
ให้บรกิารแล้ว อย่างไรก็ตาม บรษิัทย่อยทางอ้อมไม่สามารถปันส่วนรายได้รบัล่วงหน้าให้แก่ภาระดงักล่าวได้อย่าง
เหมาะสม รวมถงึอยู่ระหว่างการโตแ้ยง้ตามสญัญา ท าใหไ้ม่สามารถระบุไดว้่าการบรกิารไดเ้กดิขึน้แลว้ ดงันัน้จงึยงัไม่มี
การรบัรูร้ายไดใ้นงบก าไรขาดทุน 
 
ปัจจุบนั บรษิทัย่อยทางออ้มอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายการขายและรายการโอนสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิเนื่องจากมคีวาม
แตกต่างทีเ่กดิขึน้ระหว่างรายการสนิทรพัย์และหนี้สนิทีโ่อน กบัจ านวนทีร่ะบุไวใ้นสญัญาขายสทิธแิฟรนไชสแ์ละขาย
สนิทรพัย์ นอกจากนี้ มรีายการทีเ่กดิขึน้หลงัจากการโอนสนิทรพัย์ทีอ่ยู่ระหว่างการเจรจาของผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย
ทางอ้อมกบัผู้รบัสทิธใิหช้ าระเงนิคนื ได้แก่ สนิค้าที่โอนไปยงัแฟรนไชสแ์ละเงนิมดัจ า รายการดงักล่าวถูกบนัทกึเป็น 
ลูกหนี้อื่น จ านวน 98.24 ลา้นบาท  
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คณะกรรมการบรษิทัมหีนังสอืลงวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2561 แจง้ไปยงักรรมการของบรษิทัย่อย ใหร้ะงบัการท านิตกิรรม
เกี่ยวกับการจ าหน่ายสินทรพัย์ของบริษัทย่อยทางอ้อม อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยทางอ้อม           
เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561 ยงัด าเนินการใหส้ตัยาบนัการลงนามสญัญาจ าหน่ายสทิธแิฟรนไชส ์21 สาขา 
 
จากเหตุการณ์ดงักล่าว บริษัทย่อยด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมในการท านิติกรรมเกี่ยวกับการจ าหน่าย
สนิทรพัย์ของบรษิทัย่อยทางอ้อมแล้ว และไดด้ าเนินการทางกฎหมายเพื่อฟ้องรอ้งผูร้บัสทิธ ิปัจจุบนัคดคีวามยงัอยู่ใน
กระบวนการพจิารณาของศาลชัน้ตน้ 
 
นอกจากนี้ ผู้รบัสิทธิได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยทางอ้อม ในข้อหาผิดสญัญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรพัย์ และ
เรยีกรอ้งเงนิชดเชยจากการรบัประกนัผลตอบแทนก าไรจากการด าเนินงานของสาขา โดยคดดีงักล่าวยงัอยู่ในระหว่าง
การพจิารณาของศาล และขึน้อยู่กบัการเจรจาไกล่เกลีย่ของคู่ความ 
 

10. เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  
 

     (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ทุนช าระแลว้ สดัส่วนรอ้ยละการลงทุน วธิรีาคาทุน เงนิปันผลรบั 
 30 ก.ย. 

2562 
31 ธ.ค.  
2561 

30 ก.ย. 
2562 

31 ธ.ค.  
2561 

30 ก.ย. 
2562 

31 ธ.ค.  
2561 

30 ก.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 กนัยายน 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เงนิลงทุนในบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งจ านวน 2,212 ล้านบาท น าไป
วางเป็นหลกัประกนั เพื่อค ้าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิใหก้บับรษิทั (หมายเหตุ 15) 

 
บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 
บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย มขีาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงนิ 4,628 ล้านบาท รวมถงึมี
หนี้สนิหมุนเวยีนมากกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีน ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 จ านวน 857 ล้านบาท อย่างไรกต็าม บรษิทั
อยู่ระหว่างการพจิารณาปรบัโครงสร้างธุรกิจของบรษิัทย่อยให้มผีลการด าเนินงานที่ดขี ึ้น  และมกีระแสเงนิสดในการ
ด าเนินงานทีด่ตี่อไปในอนาคต 
 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติขยาย
ระยะเวลาการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ และเรียกช าระเงินค่าหุ้นภายในวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 (ตามมติอนุมตัิ        
การเพิม่ทุนเมื่อวนัที ่29 มถิุนายน 2561) 
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อย่างไรกต็าม เมื่อวนัที ่7 มนีาคม 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3/2562 
มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัสละสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 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 โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่  
ผูถ้อืหุน้เดมิ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จ านวน 220 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 22 ลา้นหุน้ ท าใหส้ดัส่วนการลงทุนใน
บรษิทัย่อยลดลงจากรอ้ยละ 63.70 เป็นรอ้ยละ 56.00 และบนัทกึผลต่างจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
จ านวน 170.16 ลา้นบาท ในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ 
 
บรษิทั วุฒศิกัดิ ์คอสเมตกิอนิเตอร ์จ ากดั 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั วุฒศิกัดิ ์คอสเมตกิอนิเตอร ์จ ากดั (“บรษิทัย่อยทางออ้ม”) ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่18 
มนีาคม 2562 มมีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 10 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท ซึ่งบรษิทัย่อยทางออ้ม
ได้รบัเงนิช าระค่าหุ้นเรยีบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2562 รวมเป็นเงนิ 100 ล้านบาท การเพิม่ทุนดงักล่าวได้รบั
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
มตอินุมตัใิห้ลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั ดบับลวิ โกลบอล จ ากดั (“บรษิทัย่อยทางอ้อม”) (ทุนจดทะเบยีน 10,000 หุน้ 
จ านวนเงนิ 100,000 บาท) เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิในต่างประเทศ ซึง่มกีารเรยีกช าระค่าหุน้ จ านวน 9,997 หุน้ มลูค่า
หุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงนิ 99,970 บาท เรยีบรอ้ยแลว้ในไตรมาส 2 
 
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  
 

ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 มรีายการเปลี่ยนแปลงของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ อย่างย่อ
ดงัต่อไปนี้  
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2562 398,450  114,863 
ซื้อสนิทรพัย ์ 44,323  30,241 
ขายและตดัจ าหน่าย (95,845)  (3,575) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบังวด (61,841)  (37,466) 
ค่าเสื่อมราคาสะสมสนิทรพัยท์ีข่ายและตดัจ าหน่าย 76,880  2,627 
มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 361,967  106,690 

 

12. สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีรายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างย่อ
ดงัต่อไปนี้  

 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2562 1,203,804                       32,062 
ซื้อสนิทรพัย ์ 2,350  - 
ค่าตดัจ าหน่ายระหว่างงวด (9,817)   (9,006) 
มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 1,196,337  23,056 

 

13. เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  
 
             (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละต่อปี 

 
 
30 กนัยายน 

2562  
31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน 

2562  
31 ธนัวาคม 

2561 
          
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 7.12  1,498  1,505  -         - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 6.12  10,000  10,000  -         - 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีที 2.00 - 4.00  501,541  463,798  417,697  400,706 
ตัว๋แลกเงนิ 7.50 - 15.00  355,000  355,000  -         - 

 รวม   868,039  830,303  417,697  400,706 
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ในระหว่างปี 2560 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งผดินัดช าระหนี้ตราสารหนี้ประเภทตัว๋แลกเงนิกบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ
แห่งหนึ่งจ านวน 355 ล้านบาท ต่อมาภายหลังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดังกล่าวได้ฟ้องร้องให้ช าระหนี้  
นอกจากนี้ บรษิทัถูกฟ้องในฐานะผูค้ ้าประกนัตัว๋แลกเงนิทีผ่ดินัดช าระจ านวน 255 ลา้นบาท  
 
บรษิทัย่อยไดบ้นัทกึอตัราดอกเบีย้โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ผดินัดช าระรอ้ยละ 7.5 ถงึรอ้ยละ 15.0 ต่อปี จนกว่าจะช าระหนี้
เรยีบรอ้ย  
 
ในเดอืนกรกฎาคม 2562 ศาลอุทธรณ์พพิากษาใหบ้รษิทัย่อยช าระหนี้จ านวน 205 ล้านบาท พรอ้มดอกเบีย้ส่วนทีเ่หลอื
อกี 150 ลา้นบาท อยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลอุทธรณ์ 
 
ในระหว่างงวด ศาลได้อายดับญัชเีงนิฝากธนาคารและลูกหนี้การคา้ของบรษิทัรวมจ านวน 45.21 ล้านบาท (แสดงอยู่
ภายใต ้“เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช”้ ในงบการเงนิรวม) ไวก้บักรมบงัคบัคด ีโดยจ านวนเงนิบางส่วนถูกน าส่ง
ใหก้บับรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนแล้วในระหว่างงวด อย่างไรกต็าม บรษิทัไม่สามารถปันส่วนเงนิต้นและดอกเบี้ย
คา้งจ่ายจากจ านวนเงนิทีถ่กูน าส่งใหก้บัเจา้หนี้ได ้จงึไม่ไดบ้นัทกึรายการจ่ายช าระหนี้ดงักล่าว นอกจากนี้ บรษิทัไดเ้รยีก
เกบ็เงนิดงักล่าวจากบรษิทัย่อยและไดร้บัช าระแลว้จ านวน 22.75 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที ่29 ตุลาคม 2562 บรษิทัท าบนัทกึขอ้ตกลงกบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนดงักล่าวเพื่อช าระหนี้ทีบ่รษิทัมี
ภาระผูกพนั จ านวน 255.0 ล้านบาท โดยมกีารจ่ายช าระงวดแรก ณ วนัท าสญัญาจ านวน 24.8 ล้านบาท และจะช าระ
งวดทีส่องในวนัที ่28 พฤศจกิายน 2562 จ านวน 24.8 ล้านบาท ส่วนทีเ่หลอืหลงัจากหกัเงนิอายดัสทิธเิรยีกรอ้งและเงนิ
ฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชข้า้งตน้ จะช าระใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัที ่25 ธนัวาคม 2562  
 
นอกจากนี้ บรษิทัย่อยไดอ้ยู่ระหว่างเจรจาเพื่อช าระหนี้ส่วนทีเ่หลอือกีจ านวน 100 ลา้นบาท กบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุนดงักล่าว 
 

14. เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัอื่น 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บรษิัทย่อยทางอ้อมมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้กบับุคคลและบรษิัทอื่น  รวมเป็นเงนิ 18 ล้านบาท 
โดยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.25 - 12.00 ต่อปี โดยมกี าหนดช าระคนืภายใน 1 - 5 เดอืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 
 
 

15. เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืระยะยาวเป็นเงนิกู้ยมืที่มหีลกัประกนัซึ่งบรษิัทและบรษิทัย่อยได้รบัจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่ง      
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 30 กนัยายน 2562 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  

 
เงนิกู ้

ค่าธรรมเนียม
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ

 
 

เงนิกู ้

ค่าธรรมเนียม
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ
       
วงเงนิกู ้1,400 ลา้นบาท  295,611 (2,860) 292,751 295,611 (2,860) 292,751 
วงเงนิกู ้290 ลา้นบาท 25,751 (119) 25,632 25,751 (119) 25,632 
วงเงนิกู ้494 ลา้นบาท 96,615 (872) 95,743 96,615 (872) 95,743 
วงเงนิกู ้30 ล้านบาท 464                 - 464 - - - 
รวม 418,441 (3,851) 414,590 417,977 (3,851) 414,126 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (180,343) 2,947 (177,396) (179,879) 2,947 (176,932) 
เงนิกูย้มืระยะยาว – สุทธ ิ 238,098 (904) 237,194 238,098 (904) 237,194 

 
 

 (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 ล้านบาท 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 
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  การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 620,801  615,968 
หกั จ่ายช าระ (210,367)  (205,998) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิรอตดับญัช ี 4,156  4,156 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 414,590  414,126 
 
ภายใต้สญัญาเงินกู้ บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสญัญา เช่น                 
การด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ เป็นตน้ 

 
16. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานมกีารเปลีย่นแปลงดงันี้  

  
      (หน่วย : พนับาท)  
  งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  
        
 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562  16,968  11,542  
 ตน้ทุนบรกิารในอดตี  967  562 
 ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 3,763  2,081 
 ตน้ทุนทางการเงนิ  377  250 
 ผลประโยชน์จ่ายระหว่างงวด  (4,406)  (4,219) 
 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562  17,669  10,216 
 
เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2562 สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิดป้ระกาศพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2562 ใน
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งให้สิทธแิก่ลูกจ้างที่ท างานติดต่อกนัครบ  20 ปีขึ้นไป ได้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัรา
สุดท้าย 400 วัน กฎหมายฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใช้ตัง้แต่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 และส่งผลให้ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานรวมถึงต้นทุนบริการในอดีตในก าไรขาดทุนเพิ่มขึ้น จ านวน 1.0 ล้านบาท ในงบการเงิน
รวม และ 0.6 ลา้นบาท ในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

17. ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 

ในระหว่างงวดไม่มกีารใชใ้บส าคญัแสดงสทิธ ิณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัมใีบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W3 และ 
EFORL-W4 คงเหลือ 1,377,156,827 หน่วย และ 772,508,987 หน่วย โดยวนัสุดท้ายที่สามารถใช้สิทธิได้คือวนัที่      
1 มถิุนายน 2563 



29 
 

 
 
 

18. ก าไรต่อหุน้ 
 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่ออกจ าหน่าย
และช าระแลว้ในระหว่างงวด 
 
เนื่องจากราคาหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยในระหว่างงวดต ่ากว่าราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จ ะซื้อหุ้นสามัญ              
บรษิทัจงึไม่ไดค้ านวณการปรบัลดในก าไรต่อหุน้ทีอ่าจเกดิจากการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั 

 
19.  ส่วนงานด าเนินงาน  
 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมส่ีวนงานที่รายงานทัง้สิ้น 2 ส่วนงานหลกัคอื (1) ส่วนงานธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ (2) ธุรกจิบรกิารดา้นความงาม และด าเนินธุรกจิในส่วนงานทางภูมศิาสตร์หลกัในประเทศไทย 
บรษิทัประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละก าไรขัน้ต้นของแต่ละส่วนงาน และประเมนิ
ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานของทัง้กลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานในงบการเงนิ ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ตามส่วนงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยส าหรบังวดสามเดอืนและ
เกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 และ 2561 มดีงัต่อไปนี้ 
 

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

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
บรกิารดา้น 
ความงาม 

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

 
รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
         

รายไดจ้ากการขายและบรกิารจาก      
ลูกคา้ภายนอก 452,572 482,331 56,165 52,024 -        - 508,737 534,355 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร          
ระหว่างส่วนงาน 6,992 5,037 1,737 261 (8,729) (5,298) -        - 

รวมรายได้ 459,564 487,368 57,902 52,285 (8,729) (5,298) 508,737 534,355 

ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ตามส่วนงาน 168,235 165,941 (8,358) 6,280 736 90 160,613 172,311 
รายไดด้อกเบี้ยรบั       1,881 100 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (26,967) (36,872) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย       (24,112) (29,395) 
         
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 46,611 41,953 (109,972) (159,711) 16,637 96,374 (46,724) (21,384) 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 ตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอื

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
บรกิารดา้น 
ความงาม 

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

 
รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
         

รายไดจ้ากการขายและบรกิารจาก     
ลูกคา้ภายนอก 

 
1,349,593 

 
1,257,226 133,419 197,687 -        - 1,483,012 1,454,913 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร       
ระหว่างส่วนงาน 

 
17,847 

 
13,409 8,323 396 (26,170) (13,805) -           -    

รวมรายได้ 1,367,440 1,270,635 141,742 198,083 (26,170) (13,805) 1,483,012 1,454,913 

ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ตามส่วนงาน 495,607 454,153 (41,951) (22,510) (321) 2,219 453,335 433,862 
รายไดด้อกเบี้ยรบั       6,446 350 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (83,423) (103,578) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย       (71,658) (91,092) 
         
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 142,144 80,556 (325,083) 21,186 38,727 39,509 (144,212) 141,251 
         
สนิทรพัยร์วม 2,101,456 2,892,238 1,802,321 2,124,557 (802,927) (1,358,722) 3,100,850 3,658,073 

หนี้สนิรวม 1,539,991 1,808,909 2,409,302 2,301,267 (1,150,391) (1,112,361) 2,798,902 2,997,815 

 
20. สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พื่อการเกง็ก าไรหรอื
เพื่อการคา้ สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ามไีวเ้พื่อช่วยในการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากการผนัผวนของ
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัมสีญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ดงันี้ 
 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 จ านวนเงนิตราต่างประเทศ  อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 

    
ดอลลารส์หรฐั 2,143,016  30.62 - 31.52 
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21. การวดัมลูค่ายุตธิรรม  
 
มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีไ่ดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิในรายการทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์
ปกตริะหว่างผูร้่วมตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูค่า 

 
สนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิวดัมูลค่ายุตธิรรมในงบแสดงฐานะการเงนิโดยก าหนดล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมเป็น      
3 ระดบั ตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการประเมนิมลูค่า ดงันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มสีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สินอย่าง

 เดยีวกนั 
• ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มูลอนันอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง 

  หรอืโดยอ้อมส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดซ้ึง่น ามาใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 30 กนัยายน 2562 
 ขอ้มลูระดบัที ่1 ขอ้มลูระดบัที ่2 ขอ้มลูระดบัที ่3 รวม 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิลงทุนระยะสัน้ - กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ - 148 - 148 

     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า - 655 - 655 
ประมาณการหนี้สนิภายใตโ้ปรแกรมสง่เสรมิการขาย   
   กบัลูกคา้ - 75 - 75 
   รวม - 730 - 730 

 
22. ภาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้  
 

22.1 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเช่าและบรกิารทีจ่ะตอ้งช าระ ดงันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท)  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ภายใน 1 ปี 38,558  10,759 
เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 23,527  4,569 
     รวม 62,085  15,328 
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22.2 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทได้ท าสญัญาว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีค่าตอบแทนจ านวน 0.47               

ลา้นบาท 
 
22.3 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัจากการทีธ่นาคารออกหนังสอืค ้าประกนัในนาม

ของบริษัทและบริษัทย่อยจ านวน 145.46 ล้านบาท และ 14.89 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระ
ผกูพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิุรกจิ  
 

22.4 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยท าสญัญาจ้างพฒันาโปรแกรมซอฟท์แวร์โดยมมีูลค่าสญัญา
และภาระผกูพนัจ านวน 0.70 ลา้นบาท และ 2.21 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
22.5 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยตกลงท าสญัญาตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมอืแพทย์กบับรษิัท             

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

22.6 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันจากการท 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 

 
 

22.7 บรษิัทและบรษิัทย่อยมวีงเงนิสนิเชื่อและหนี้สนิที่อาจเกิดขึ้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
ดงันี้ 
 
  (หน่วย: พนับาท) 

 
 

งบการเงนิรวม  
 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 
วงเงินสินเช่ือ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 17,000 (1,498) 15,502 
เงนิกูย้มืระยะยาว บาท 30,000 (10,700) 19,300 
ตัว๋เงนิในประเทศ บาท 10,000 (10,000) - 
     
หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น     
 เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที  บาท 730,000 (501,541) 228,459 
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  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 
วงเงินสินเช่ือ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 15,000 - 15,000 
     
หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น     
เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที  บาท 600,000 (417,697) 182,303 

 
23. คดฟ้ีองรอ้ง 

 
ในขณะนี้บริษัทไม่มีคดีความที่มีสาระส าคญัที่เปลี่ยนแปลงจากงบการเงินส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2561 
ยกเวน้คดดีงัต่อไปนี้ 
 
- เมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิายน 2560 บริษัทย่อยทางอ้อมและกรรมการถูกฟ้องร้องในคดอีาญาขอ้หายกัยอกทรพัย์ 

จ านวน 0.90 ล้านบาท เนื่องจากไม่ส่งมอบทรัพย์สินคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ปัจจุบันศาลชัน้ต้นมีค า
พพิากษายกฟ้องแก่โจทก ์
 

- เมื่อวนัที ่14 มนีาคม 2561 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งถูกฟ้องรอ้งโดยผูร้บัสทิธแิฟรนไชสใ์นต่างประเทศส าหรบั
ค่าความเสยีหาย จ านวน 7 ล้านบาท ศาลชัน้ต้นมคี าพพิากษายกฟ้องแก่โจทก์ แต่โจทก์ยื่นอุทธรณ์เมื่อวนัที ่30 
สิงหาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการแก้อุทธรณ์ บริษัทย่อยทางอ้อมยังไม่ได้บันทึกหนี้สินดังกล่าว 
เน่ืองจากเชื่อว่าการเรยีกรอ้งไม่ถูกตอ้ง 

 
- ในระหว่างเดอืนมถิุนายนถงึสงิหาคม 2561 บรษิทัย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งและกรรมการผูม้อี านาจทีอ่ยู่ในต าแหน่ง

ช่วงปี 2560 ถูกฟ้องรอ้งโดยเจา้หนี้จ านวน 60.22 ล้านบาท ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าดว้ยความผดิอนัเกดิจากการใชเ้ชค็ 
ซึง่คดอียู่ในกระบวนการพจิารณาของศาลชัน้ต้น ปัจจุบนับรษิทัย่อยทางออ้มท าสญัญาประนีประนอมยอมความใน
ศาล ซึง่ศาลมคี าพพิากษาตามยอม และคดอียู่ระหว่างการด าเนินการถอนฟ้อง อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อยทางอ้อม
บนัทกึหนี้สนิดงักล่าวไวท้ัง้หมดแลว้ 

 
- ในระหว่างไตรมาส 4 ของปี 2561 บรษิทัย่อยทางอ้อมถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายใหช้ าระหนี้เป็นคดี จ านวน 10 

คด ีจ านวนเงนิรวม 9.75 ล้านบาท ในระหว่างงวด บรษิทัย่อยทางอ้อมท าสญัญาประนีประนอมยอมความในศาล
รวมทัง้หมด 4 คด ีจ านวนเงนิรวม 2.48 ล้านบาท ซึ่งศาลมคี าพพิากษาตามยอม บรษิทัย่อยทางอ้อมแพค้ดแีละ
จ่ายช าระหนี้เสรจ็สิน้แล้วในระหว่างงวด 5 คด ีจ านวนเงนิรวม 0.97 ล้านบาท และม ี1 คด ีจ านวนเงนิรวม 6.30 
ลา้นบาท ศาลชัน้ตน้มคี าสัง่ยกฟ้องแก่โจทก์     

 
- เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2562 บรษิัทย่อยทางอ้อมถูกฟ้องเรยีกค่าเสยีหาย จ านวน 187 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ คดี

ดงักล่าวอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาของศาลชัน้ตน้    
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- เมื่อวนัที ่17 กนัยายน 2560 บรษิทัถูกฟ้องรอ้งเป็นจ าเลยร่วมกบัผูอ้ื่นอกี 5 ราย โดยโจทยข์อใหศ้าลมคี าสัง่ใหก้าร
ซื้อขายหุน้เป็นโมฆะและขอใหบ้รษิทัช าระเงนิคนืพรอ้มดอกเบีย้ถงึวนัฟ้องเป็นเงนิจ านวน 275 ลา้นบาท และช าระ
ดอกเบี้ยอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี ของเงนิต้นจ านวน 242 ล้านบาท ให้แก่โจทก์ ซึ่งเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 
ศาลชัน้ต้นมคี าพพิากษาใหส้ญัญาซื้อขายหุน้เป็นโมฆะ 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 บรษิัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งถูกฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหายใหช้ าระหนี้เป็นคดี

จ านวน 4 คด ีจ านวนเงนิรวม 5.40 ลา้นบาท คดอียู่ระหว่างการเจรจาไกล่เกลีย่ อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อยทางออ้ม
บนัทกึหนี้สนิดงักล่าวไวท้ัง้หมดแลว้ 

 
- ในระหว่างไตรมาส 3 ของปี 2562 บรษิทัย่อยทางอ้อมสองบรษิทัถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายใหช้ าระหนี้เป็นคดี

จ านวน 4 คดี จ านวนเงินรวม 13.91 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย
ทางออ้มบนัทกึหนี้สนิดงักล่าวไวท้ัง้หมดแลว้ 

 
- เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2561 บรษิัทย่อยทางอ้อมถูกฟ้องร้องเพื่อเรยีกร้องค่าเสยีหายใหช้ าระเงนิค่าโปรแกรม

คอมพวิเตอรแ์ละสทิธใินการใชง้านเป็นเงนิจ านวน 2.34 ลา้นบาท และช าระดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของตน้
เงนิจ านวน 2.29 ล้านบาท ศาลชัน้ต้นมคี าสัง่จ าหน่ายคดจีากสารบบความ ปัจจุบนัโจทก์อยู่ระหว่างการอุทธรณ์
ค าสัง่ของศาลชัน้ตน้ 

 
24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
- ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมตัิเพิ่มทุนจด

ทะเบยีนของบรษิทัจาก 2,577,488,835 บาท เป็น 3,181,554,810 บาท โดยออกหุน้สามญัจ านวน 8,054,212,998 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทตามสดัส่วน
จ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering) ในอตัรา 4 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาหุน้ละ 0.05 บาท 
มลูค่ารวม 402,710,650 บาท  
 

- ในการประชุมผูถ้อืหุน้บรษิทัย่อย เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั
จ านวน 211,093,800 บาท จากเดิม 2,030,000,020 บาท เป็นจ านวน 1,818,906,220 บาท โดยวิธีการตดัหุ้น
สามญัทีย่งัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 21,109,380 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้10 บาท 
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