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เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็อย่างมเีงือ่นไข 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
(“กลุ่มบรษิทั”) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและเฉพาะของบรษิทั งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อื
หุน้รวมและเฉพาะของบรษิทั และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
 
ขา้พเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อย่างมเีงื่อนไข งบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิัทขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท      
อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและ
เฉพาะของบรษิัท และกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทั ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัโดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
 

  



 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมเีงือ่นไข 
 

1) ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 บรษิทัย่อยทางออ้มแหง่หนึ่งอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบรายการจากการขายสินทรัพย์ที่ได้ท าสัญญาเมื่อปี 2561 เนื่องจากสัญญาไม่ได้ระบุ
สินทรพัย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการขายแฟรนไชส์ในรายละเอียด โดยเฉพาะ สินค้าคงเหลือ 
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่นที่ได้มีการโอนไปให้ผู้ร ับสิทธิแฟรนไชส์ซึ่งไม่รวมอยู่ในสัญญาขาย
สนิทรพัย์ และรายการทีเ่กดิขึน้ภายหลงั ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยทางอ้อมเชื่อว่าบรษิัทมสีทิธไิด้รบั
ช าระเงนิคนืจ านวน 91.82 ลา้นบาท โดยไดแ้สดงรายการไวใ้นลูกหนี้อื่น ซึง่อยู่ระหว่างการเจรจากบั
ผูร้บัสทิธ ินอกจากนี้ รายไดร้บัล่วงหน้าค่าแฟรนไชสจ์ านวน 92.00 ลา้นบาท ทีร่วมอยู่ในสญัญาขาย
สิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรพัย์ ปัจจุบันยงัไม่ถูกตัดจ าหน่ายเนื่องจากบริษัทย่อยทางอ้อมไม่
สามารถก าหนดตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใชปั้นส่วนราคาใหแ้ก่ภาระทีต่อ้งปฏบิตัิได ้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
สอบทานความเหมาะสมของการรบัรู้ก าไรจากการขายสนิทรพัย์ในปีก่อนและบญัชทีี่เกี่ยวขอ้งกบั
สญัญาขายสทิธแิฟรนไชสแ์ละขายสนิทรพัย์ดงักล่าว รวมถงึผลกระทบของรายการสนิทรพัย์ที่โอน
ภายหลงั และขา้พเจา้ยงัไม่สามารถประเมนิความเหมาะสมของการบนัทกึรายไดร้บัล่วงหน้า ดงันัน้ 
ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุรายการปรบัปรุงที่อาจจ าเป็นในการรบัรู้ก าไรที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรัพย์รวมถึงรายการรายได้รับล่วงหน้า  โดยจ านวนของ
ผลกระทบนัน้ขึน้อยู่กบัผลการตดัสนิของศาล ซึง่ปัจจุบนัยงัอยู่ในระหว่างการนัดไต่สวน 

 
2) ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15 บรษิทัย่อยทางออ้มมเีงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทั

อื่น และดอกเบี้ยคา้งรบัจ านวน 103.28 ล้านบาท รวมอยู่ในงบการเงนิรวม ทีถ่งึก าหนดรบัช าระแลว้ 
รวมถงึเงนิประกนัเพิม่เตมิเพื่อเขา้ท ารายการตรวจสอบสถานะแห่งสทิธอิกีจ านวน 4.79 ลา้นบาท ซึง่
บรษิทัย่อยทางออ้มอยู่ระหว่างการเจรจากบัผูกู้เ้กีย่วกบัเงือ่นไขและแผนการจ่ายช าระหนี้ ขา้พเจา้ไม่
สามารถประเมนิมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของเงนิใหกู้ย้มืและอื่น ๆ รวมถงึประเมนิผลกระทบทีอ่าจ
เกดิขึน้ (ถา้ม)ี ต่องบการเงนิรวม 

 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีโดยได้ระบุความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าไว้ใน
รายงานของขา้พเจา้ ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของ
บรษิทั ทัง้นี้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่
ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชี ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิัท และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมมานัน้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็อย่างมเีงือ่นไขของขา้พเจา้ 
 
  



 
 

ขอ้มลูและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 1 ว่ากลุ่มบรษิทัและบรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนสุทธแิละมี
ขาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานและการดอ้ยค่าทีเ่กดิขึน้
จากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางอ้อมทีป่ระกอบธุรกจิใหบ้รกิารดา้นความงาม อย่างไรกต็าม บรษิทัมแีผนการ
ซื้อที่ดนิแห่งหนึ่งพร้อมสิง่ปลูกสร้างเพื่อใชส้ าหรบัการด าเนินธุรกจิ จ านวน 305 ล้านบาท โดยจะช าระราคา
ทรพัยส์นิดว้ยหุน้ของบรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ดงันัน้บรษิทัคาดว่าจะไม่มผีลกระทบต่อการ
ด าเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัในอนาคต 

 

ทัง้นี้ขา้พเจา้มไิดแ้สดงความเหน็อย่างมเีงือ่นไขส าหรบัเรื่องนี้ 
 
เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัส าหรบังวดปัจจุบ ัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่อง เหล่านี้มา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัโดยรวมและในการแสดงความเหน็
ของขา้พเจ้า ทัง้นี้ขา้พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่านี้  นอกจากเรื่องที่กล่าวไว้ใน
วรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมเีงื่อนไข ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเรื่องทีจ่ะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องส าคญัใน
การตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของขา้พเจา้ 
 
  



 
 

เรื่องส าคญัจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบญัชี 
 
ค่าเผือ่สนิคา้ลา้สมยั 
 
กลุ่มบรษิทัมค่ีาเผื่อสนิคา้ล้าสมยั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 จ านวน 37.95 ลา้นบาท  
 
ข้าพเจ้า ให้ความส าคัญส าหรับเรื่ อง น้ี เ น่ืองจาก                 
ค่าเผื่อสนิคา้ล้าสมยัของกลุ่มบรษิทัต้องใชดุ้ลยพินิจใน
การพิจารณาจากอายุของสินค้าแต่ละประเภท กลุ่ม
บริษัทต้องเก็บอุปกรณ์หรืออะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อม
บ ารุงให้แก่ลูกค้าโดยเฉพาะซึ่งกลุ่มบรษิัทจ าเป็นต้อง
เกบ็รกัษาไวห้ลายปี 
 
กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและค่าเผื่อ
สินค้าล้าสมยัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 3.5 
และขอ้ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถงึ 
- ท าความเขา้ใจถงึลกัษณะและประเภทของสนิคา้

คงเหลอื รวมถงึนโยบาย วธิกีารประเมนิและการ
ค านวณค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยัทีจ่ดัท าโดยผูบ้รหิาร 

- พจิารณาค่าเผื่อสนิคา้ล้าสมยัแยกแต่ละประเภท
ของสนิค้า และสุ่มตวัอย่างเพื่อทดสอบรายงาน
อายุสนิคา้แต่ละประเภท ทดสอบการค านวณค่า
เผื่อสินค้าล้าสมัย และเปรียบเทียบอัตราการ
พิจารณาค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยกับที่ผู้บริหาร
ประเมนิ โดยพจิารณาถงึขอ้มลูในอดตีและขอ้มลู
ในตลาด 

- เปรยีบเทยีบการค านวณมูลค่าที่คาดหวงักบัค่า
เผื่อสนิคา้ลา้สมยัทีผู่บ้รหิารประเมนิ 

- ตรวจสอบรายการขายหลงัวนัสิน้งวด เพื่อใหไ้ด้
ความเชื่อมัน่ในมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับสูงกว่า
สนิคา้คงเหลอืและอุปกรณ์อะไหล่ 

- สังเกตการณ์สภาพของสินค้าคงเหลือที่มีอายุ
ค้างนาน ว่ายงัมสีภาพด ีและยงัสามารถใชง้าน
ได ้ 

- ตรวจสอบหนังสอืรบัรองจากผูข้ายถงึนโยบายที่
เกี่ยวขอ้งกบัระยะเวลาในการส ารองอุปกรณ์หลงั
การจ าหน่าย 

- ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการ
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั 
 

 
  



 
 

เรื่องส าคญัจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบญัชี 
 
การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีเครื่องหมาย
การค้า ซึ่งเกิดจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง
กบัความงามจ านวน 709.12 ล้านบาท และเงนิใหกู้้ยมื
แก่บริษัทย่อยจ านวน 368.00 ล้านบาท ในระหว่างปี 
กลุ่มบริษัทบนัทึกการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้า
และเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อยเป็นจ านวน 455.56 ล้าน
บาท และ จ านวน 350.23 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มบรษิทัตอ้ง
มีการทดสอบการด้อยค่าของสนิทรพัย์ไม่มตีัวตนที่มี
อายุการให้ประโยชน์ไม่จ ากัดสินทรพัย์อื่นที่มขีอ้บ่งชี้
การดอ้ยค่า  
 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ
อย่างมาก เกี่ยวกบัการน าราคาอ้างอิงของสนิทรพัย์ที่
น ามาแลกเปลีย่นกบัหุน้ของบรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) มาเป็นเกณฑ์ รวมถึงพจิารณามูลค่า
ยุตธิรรมของหน้ีสนิทีม่ดีอกเบี้ยเพื่อน ามาค านวณมลูค่า
ทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื 
 
กลุ่มบรษิทัไดเ้ปิดเผยเกี่ยวกบัเครื่องหมายการคา้ และ
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิขอ้ 17 และ 5 ตามล าดบั 
 

 
 
 
วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถงึ 
- สอบทานความเหมาะสมของมูลค่ายุตธิรรมของ

สินทรัพย์ที่บริษัทใช้อ้างอิงเพื่อรับช าระค่าหุ้น
ของบรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 
กับรายงานการประเมินที่จัดท าโดยผู้ประเมิน
ราคาอสิระ 

- สอบทานความเหมาะสมของมูลค่ายุตธิรรมของ
หนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ 

- ทดสอบความถูกต้องของการค านวณมูลค่า
ยุติธรรมของสนิทรพัย์ (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั
คนื) เพื่อค านวณเป็นสดัส่วนส าหรบังบการเงิน
รวม ไวป้ระเมนิความถูกต้องของมูลค่าทีค่าดว่า
จะไดร้บัคนื 

- เปรยีบเทยีบมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืกบัมูลค่า
ตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนและอื่น ๆ 

- ประเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสมของ
การเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับ        
ขอ้สมมตฐิาน และมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของ
สนิทรพัย ์
 

 
 
 

 
 
  



 
 

ขอ้มลูอืน่ 
 
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึ
งบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ซึง่คาดว่ารายงานประจ าปี
จะถูกจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น  
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั คอื การอ่าน
ขอ้มลูอื่นตามทีร่ะบุขา้งตน้เมื่อจดัท าแลว้ และพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิ
รวมและเฉพาะของบรษิทัหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีาร
แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากับดูแลเพื่อใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแล
ด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
 
ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลต่องบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั 
 
ผู้บรหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ผู้บรหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่ม
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีทีม่เีรื่องดงักล่าว 
และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบรษิทั หรอื
หยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้
 
ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ         
กลุ่มบรษิทั 
 

  



 
 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและเฉพาะ
ของบรษิทัโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป 
ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง
ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวม

และเฉพาะของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิกีาร
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจ
เกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรอื
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ
ด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและ     
เฉพาะของบรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง หรือถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของ
ผู้สอบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทั
ตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

  



 
 

• ประเมนิการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัโดยรวม รวมถงึการ
เปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าใหม้กีาร
น าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่    

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทัภายในกลุ่ม
หรอืกจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั  ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่
เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ได้สื่อสารกบัผูม้หีน้าที่ในการก ากบัดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มี
นัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารบัรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมด
ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง  ๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุด              
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญั  ในการ
ตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผย
ต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากที่จะเกิดขึน้ ขา้พเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
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บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ   31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561   31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 6 34,388                  79,117                  24,111                  55,390                  

เงนิลงทุนชวัคราว 148                      146                      -                      -                      

ลกูหนีการคา้ - ลกูคา้ทวัไป 7 461,589                624,382                407,343                574,444                

ลกูหนีการคา้ - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 377                      158                      263                      227                      

ลกูหนีอนื - ลกูคา้ทวัไป 8 91,819                  98,116                  -                      -                      

ลกูหนีอนื - บรษิทัย่อย 5 200                      -                      41                       55                       

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัและดอกเบยีคา้งรบั - บรษิทัย่อย 5 -                      -                      3,045                   -                      

เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัย่อยทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 5 -                      -                      268,000                48,000                  

เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัอนื 15 100,000                100,000                -                      -                      

สนิคา้คงเหลอื 9 589,796                629,121                418,932                470,240                

    สว่นของลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ

    ทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 8,638                   10,266                  8,638                   10,266                  

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าสว่นทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 71                       1,128                   -                      -                      

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 23,185                  12,787                  2,347                   2,359                   

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,310,211              1,555,221              1,132,720              1,160,981              

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ 10 3,186                   9,478                   3,186                   9,478                   

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช้ 11 15,745                  15,690                  15,745                  15,690                  

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 -                      -                      59,391                  69,591                  

เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัย่อย 5 -                      -                      100,000                699,961                

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 16 340,566                398,450                104,241                114,863                

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 17 735,364                1,203,804              20,266                  32,062                  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 27 12,276                  7,700                   10,159                  5,946                   

เงนิประกนัสญัญาเช่า 19 24,918                  25,124                  -                      -                      

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 1,419                   1,876                   1,006                   932                      

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,133,474              1,662,122              313,994                948,523                

รวมสินทรพัย์ 2,443,685              3,217,343              1,446,714              2,109,504              

______________________________ กรรมการ

(                                                 )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 1                         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ   31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2561   31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 20 821,026                911,403                413,103                400,706                

เจา้หนีการคา้ - ผูค้า้ทวัไป 455,551                559,093                245,854                331,571                

เจา้หนีการคา้ - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 74,569                  90,405                  76,343                  98,633                  

เจา้หนีค่าซอืสนิทรพัย ์- ผูค้า้ทวัไป 4,914                   -                      -                      -                      

เจา้หนีอนื - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 119,653                95,374                  114,934                92,922                  

เงนิกูย้มืระยะสนัและดอกเบยีคา้งจา่ย

 เง-ิ บุคคลและบรษิทัอนืๆ 21 16,172                  -                      -                      -                      

 เง-ิ บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 38,763                  44,494                  45,926                  42,993                  

รายไดร้บัล่วงหน้า 23 41,487                  24,434                  19,699                  5,001                   

รายไดร้บัล่วงหน้าค่าแฟรนไชส์ 8 91,589                  91,589                  -                      -                      

สว่นทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

      -  หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 24 10,198                  3,382                   8,088                   1,626                   

  -  เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 409,996                207,908                409,996                203,075                

  -  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 -                      4,406                   -                      4,219                   

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 7,815                   21,764                  5,826                   20,893                  

ค่านายหน้าคา้งจา่ย 26,495                  26,748                  17,218                  25,278                  

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 25 243,009                164,621                49,895                  56,848                  

รวมหนีสินหมนุเวียน 2,361,237              2,245,621              1,406,882              1,283,765              

หนีสินไม่หมนุเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 24 4,891                   14,762                  -                      8,088                   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 -                      412,893                -                      412,893                

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 19,035                  12,562                  10,992                  7,323                   

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 27 159,230                250,230                -                      -                      

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 3,865                   4,558                   269                      -                      

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 187,021                695,005                11,261                  428,304                

รวมหนีสิน 2,548,258              2,940,626              1,418,143              1,712,069              

______________________________ กรรมการ

(                                                  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 2                         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ   31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2561   31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2561

หนีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 0.075 บาท

- ทุนจดทะเบยีน 42,420,730,824 หุน้

          (2561: 34,366,517,806) 28 3,181,555              2,577,489            3,181,555              2,557,489            

- ทุนเรอืนหุน้ทอีอกและรบัชาํระแลว้

          หุน้สามญั 32,216,851,992 หุน้ 28 2,416,264              2,416,264            2,416,264              2,416,264            

เงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ 28 185                      -                     185                      -                     

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 28 264,984                264,984               264,984                264,984               

ส่วนตํามูลค่าหุน้ 28 (564,062)               (564,062)              (564,062)               (564,062)              

ส่วนเกนิทุนจากการลดทุน 28 29,845                  29,845                29,845                  29,845                

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทดีนิ 37,094                  42,195                -                      -                     

ผลต่างจากการเปลยีนแปลงสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 175,653                5,493                  -                      -                     

กําไร (ขาดทุน) สะสม

- จดัสรรเพอืเป็นสํารองตามกฎหมาย 30 37,000                  37,000                37,000                  37,000                

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (2,072,823)             (1,789,259)           (2,155,645)             (1,786,596)           

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทั 324,140                442,460               28,571                  397,435               

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 13 (428,713)               (165,743)              -                      -                     

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น (104,573)               276,717               28,571                  397,435               

รวมหนีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 2,443,685              3,217,343            1,446,714              2,109,504            

__________________________ กรรมการ

(                                                  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี 3                       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจ้ากการขายและบรกิารเครอืงมอืแพทย์ 1,798,286         1,849,140         1,518,926          1,640,996         

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม 123,191            210,974            -                   -                  

รวมรายได้จากการขายและบริการ 5,35 1,921,477         2,060,114         1,518,926          1,640,996         

ต้นทนุขายและบริการ

ตน้ทุนขายและบรกิารเครอืงมอืแพทย์ (1,149,263)        (1,183,532)        (972,187)            (1,057,056)        

ตน้ทุนขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม (192,100)           (247,471)           -                   -                  

รวมต้นทนุขายและบริการ (1,341,363)        (1,431,003)        (972,187)            (1,057,056)        

กาํไรขนัต้น 580,114            629,111            546,739             583,940            

รายไดอ้นื 5,33 72,604             338,396            52,158               25,568             

คา่ใชจ่้ายในการขาย 5,34 (440,230)           (358,432)           (290,389)            (291,139)           

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 5,34 (314,967)           (325,688)           (219,509)            (117,590)           

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 -                  -                  (10,200)              (436,500)           

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อย 5 -                  -                  (350,230)            (264,719)           

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย์ 16,17 (455,561)           (505,135)           -                   -                  

ตน้ทุนทางการเงนิ 35 (82,372)            (134,192)           (50,497)              (71,414)            

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (640,412)           (355,940)           (321,928)            (571,854)           

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษเีงนิได้ 27 49,830             13,925              (36,229)              (49,235)            

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปี - การดาํเนินงานต่อเนือง (590,582)           (342,015)           (358,157)            (621,089)           

ขาดทุน - การดาํเนินงานทยีกเลกิ -                  (2,704)              -                   -                  

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปี (590,582)           (344,719)           (358,157)            (621,089)           

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี

รายการทีอาจจะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

    ในกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทดีนิ - สุทธจิากภาษี 16 -                  66,240              -                   -                  

รายการทีไม่ต้องจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

    ในกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั

     - สุทธจิากภาษี 26 -                  4,273               -                   498

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (590,582)           (274,206)           (358,157)            (620,591)           

การแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปี

    ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (272,672)           (166,308)           (358,157)            (621,089)           

    ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ (317,910)           (178,411)           -                   -                  

(590,582)           (344,719)           (358,157)            (621,089)           

การแบ่งกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี

    ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (272,672)           (121,712)           (358,157)            (620,591)           

    ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ (317,910)           (152,494)           -                   -                  

(590,582)           (274,206)           (358,157)            (620,591)           

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน

    กําไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุน้) (0.0085)            (0.0073)             (0.0111)              (0.0273)            

    จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนกั (พนัหุน้) 32,216,852       22,740,610        32,216,852         22,740,610       

______________________________ กรรมการ

(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม

(หน่วย : พนับาท)

ผลต่างจากการ

เงินรบั เปลียนแปลง ส่วนได้เสีย

ทนุทีออก ล่วงหน้า ส่วนเกิน ส่วน (ตาํ) ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุจาก สดัส่วนเงินลงทนุ  สาํรองตาม  ยงัไม่ได้ ทีไม่มี

หมายเหตุ และชาํระแล้ว ค่าหุ้น มลูค่าหุ้น มลูค่าหุ้น จากการลดทนุ การตีราคาทีดิน ในบริษทัยอ่ย  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)        

การเปลยีนแปลงสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12 -              -              -              -              -              -              (211,323)       -              -              (211,323)       211,323        -              

การเปลยีนแปลงส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,406           2,406           

เพมิทุนระหว่างปี 28 1,208,142     -              -              (564,062)       -              -              -              -              -              644,080        -              644,080        

รายการกบัผู้ถือหุ้น 1,208,142     -              -              (564,062)       -              -              (211,323)       -              -              432,757        213,729        646,486        

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

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสําหรบัปี -              -              -              -              -              42,195         -              -              2,401           44,596         25,917         70,513         

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -              -              -              -              -              42,195         -              -              (163,907)       (121,712)       (152,494)       (274,206)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 2,416,264     -              264,984        (564,062)       29,845         42,195         5,493           37,000         (1,789,259)    442,460        (165,743)       276,717        

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        

ผลต่างจากการเปลยีนแปลงสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 13 -              -              -              -              -              (5,101)          170,160        -              -              165,059        -              165,059        

การเปลยีนแปลงส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 13 -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              54,940         54,940         

เงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ 28 -              185             -              -              -              -              -              -              -              185             -              185             

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

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

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสําหรบัปี -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 2,416,264     185             264,984        (564,062)       29,845         37,094         175,653        37,000         (2,072,823)    324,140        (428,713)       (104,573)       

______________________________ กรรมการ

(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี 5 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั

 กาํไร (ขาดทนุ) สะสม



บริษัท อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงสว่นของผูถ้ือหุ้น

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(หน่วย : พนับาท)

เงินรบั

ทุนทีออก ล่วงหน้า สว่นเกิน สว่นตาํ สว่นเกินทุน สาํรองตาม  ยงัไม่ได้

หมายเหตุ และชาํระแล้ว ค่าหุ้น มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น จากการลดทุน  กฎหมาย  จดัสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

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

เพมิทุนระหว่างปี 28 1,208,142          -                   -                   (564,062)            -                   -                   -                   644,080             

รายการกบัผูถ้ือหุ้น 1,208,142          -                   -                   (564,062)            -                   -                   -                   644,080             

ขาดทุนสาํหรบัปี -                   -                   -                   -                   -                   -                   (621,089)            (621,089)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี -                   -                   -                   -                   -                   -                   498                  498                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                   -                   -                   -                   -                   -                   (620,591)            (620,591)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 2,416,264          -                   264,984             (564,062)            29,845              37,000              (1,786,596)         397,435             

ยอดคงเหลือ 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)             

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

เงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ 28 -                   185                  -                   -                   -                   -                   -                   185                  

รายการกบัผูถ้ือหุ้น -                   185                  -                   -                   -                   -                   -                   185                  

ขาดทุนสาํหรบัปี -                   -                   -                   -                   -                   -                   (358,157)            (358,157)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                   -                   -                   -                   -                   -                   (358,157)            (358,157)            

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

______________________________ กรรมการ

(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี 6 

 กาํไร (ขาดทุน) สะสม



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม

(หน่วย : พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงนิได้

สว่นทยีงัดําเนินงานต่อเนือง (640,412)                (355,940)                (321,928)                (571,854)                

สว่นดําเนินงานทยีกเลกิ -                       (2,704)                   -                       -                       

(640,412)                (358,644)                (321,928)                (571,854)                

รายการปรบัปรงุเพือกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น

    เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย 95,122                  112,404                 62,796                  57,350                  

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ 5,226                    7,893                    5,226                    7,893                    

กําไรทยีงัไม่เกดิขนึของเงนิลงทนุชวัคราว (2)                         (2)                         -                       -                       

ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ 173                       (922)                      653                       (982)                      

ตดัจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 1,057                    1,153                    -                       -                       

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ 20,374                  7,756                    929                       441                       

ขาดทนุ (กําไร) จากการขายสนิทรพัย์ (573)                      (308,107)                5                          (663)                      

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย -                       -                       10,200                  436,500                 

ค่าเผอืดอ้ยค่าของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย -                       -                       350,230                 264,719                 

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 11,089                  -                       -                       -                       

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสนิทรพัยแ์ละสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 458,520                 531,966                 -                       -                       

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู (2,975)                   3,261                    88,180                  1,576                    

ค่าเผอืสนิคา้เสอืมคุณภาพ 9,386                    16,841                  6,651                    7,774                    

กลบัรายการประมาณการหนีสนิภายใตโ้ปรแกรมสง่เสรมิการขายกบัลูกคา้ -                       (467)                      -                       -                       

กลบัรายการดอกเบยีจ่าย (43,834)                 -                       -                       -                       

ประมาณการหนีสนิผลประโยชน์พนักงาน 5,972                    4,674                    3,335                    3,339                    

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

ดอกเบยีรบั (8,261)                   (2,302)                   (1,623)                   (679)                      

ดอกเบยีจ่าย 77,146                  126,299                 45,271                  63,521                  

เงินสดสทุธิไดม้าจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน (11,992)                 141,803                 234,925                 253,935                 

   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขึน)

ลูกหนีการคา้ - ลูกคา้ทวัไป 165,768                 (28,502)                 143,174                 (24,542)                 

ลูกหนีการคา้ - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง (219)                      9,512                    (36)                       9,171                    

ลูกหนีอนื - ลูกคา้ทวัไป (200)                      (70,461)                 -                       -                       

ลูกหนีกา - บรษิทัยอ่ย 4,275                    -                       (64,734)                 (715)                      

สนิคา้คงเหลอื 29,939                  63,701                  44,657                  15,487                  

ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ 7,920                    (9,613)                   8,415                    (9,621)                   

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (8,687)                   2,886                    12                        2,688                    

เงนิประกนัสญัญาเช่า (4,361)                   (488)                      -                       -                       

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 457                       246                       (74)                       (90)                       

   หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนกีารคา้ - ผูค้า้ทวัไป (99,931)                 176,870                 (85,717)                 (49,605)                 

เจา้หนกีารคา้ - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง (15,836)                 (22,421)                 (22,290)                 (24,305)                 

เจา้หนอีนื - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 24,279                  40,464                  22,012                  37,321                  

รายไดร้บัล่วงหน้า 3,438                    (110,404)                1,083                    991                       

ค่านายหน้าคา้งจ่าย (253)                      (30,433)                 (8,060)                   1,381                    

หนสีนิหมุนเวยีนอนื 50,794                  (178,546)                (6,361)                   (3,014)                   

หนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื (694)                      (1,798)                   269                       -                       

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 144,697                 (17,184)                 267,275                 209,082                 

______________________________ กรรมการ

(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม

(หน่วย : พนับาท)

2562 2561 2562 2561

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (ต่อ)

จ่ายดอกเบยี (48,342)                 (72,792)                 (44,656)                 (63,600)                 

จ่ายภาษเีงนิได้ (56,972)                 (38,219)                 (52,786)                 (34,687)                 

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

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 34,977                  (128,195)               165,614                110,795                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใชเ้พมิขนึ (55)                       (58)                       (55)                       (58)                       

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัย์ (51,867)                 (18,915)                 (41,361)                 (9,787)                   

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (958)                     (3,900)                   -                       (3,900)                   

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 1,553                    87,145                  49                        993                      

รบัดอกเบยี 6,550                    735                      1,623                    679                      

รบัเงนิปันผล -                       -                       15,000                  15,000                  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อย (เพมิขนึ) ลดลง -                       -                       26,686                  (20,391)                 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนักบับรษิทัอนื -                       (100,000)               -                       -                       

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -                       -                       -                       (436,500)               

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (44,777)                 (34,993)                 1,942                    (453,964)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิเพมิขนึ (ลดลง) (46,200)                 (83,773)                 11,304                  (54,097)                 

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลและบรษิทัอนื ๆ เพมิขนึ (ลดลง) 16,172                  (2,242)                   -                       (33,770)                 

จ่ายชาํระเจา้หนีตามสญัญาเช่าการเงนิ (3,055)                   (1,808)                   (1,626)                   (1,493)                   

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้งเพมิขนึ (ลดลง) (6,000)                   (96,900)                 2,500                    87,060                  

เงนิกูย้มืระยะยาวลดลง (216,031)               (282,326)               (211,198)               (278,725)               

เงนิสดรบัค่าหุน้จากสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 185                      2,406                    -                       -                       

เงนิสดรบัจากการเพมิทุน 220,000                644,080                185                      644,080                

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (34,929)                 179,437                (198,835)               363,055                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สทุธิ (44,729)                 16,249                  (31,279)                 19,886                  

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 34,388                  79,117                  24,111                  55,390                  

รายการทีไม่กระทบกระแสเงินสด

ลกูหนีทถีกูอายดั -                       -                       26,555                  -                       

เจา้หนีค่าซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - ผูค้า้ทวัไป 4,914                    10,000                  -                       10,000                  

คนืสนิทรพัยใ์หบ้รษิทัทเีกยีวขอ้ง -                       (21,819)                 -                       -                       

ซอืทรพัยส์นิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ -                       8,745                    -                       -                       

หกักลบเงนิประกนัสญัญาเช่ากบัเจา้หนี 4,567                    (78,879)                 -                       -                       

สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทดีนิ -                       (82,800)                 -                       -                       

______________________________ กรรมการ

(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 8                         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



                                                กรรมการ                       9 
(                                            ) 

 

บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 
 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ บรษิัทด าเนินธุรกิจหลกัเป็นตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บรษิัทย่อย
ประกอบธุรกจิจ าหน่ายเครื่องมอืแพทย์ ใหบ้รกิารดา้นความงาม และธุรกจิแฟรนไชส ์และจ าหน่ายเครื่องส าอาง ทีอ่ยู่
ของบรษิทัตัง้อยู่เลขที ่184 ถนนราชวถิ ีแขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร   

 
บรษิัทและบรษิทัย่อยมหีนี้สนิหมุนเวยีนสุทธแิละมขีาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลขาดทุน
จากการด าเนินงานและการด้อยค่าทีเ่กิดขึ้นจากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางอ้อมทีป่ระกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นความ
งาม อย่างไรกต็าม บรษิัทมแีผนการซื้อที่ดนิแห่งหนึ่งพร้อมสิง่ปลูกสร้างเพื่อใชส้ าหรบัการด าเนินธุรกจิ จ านวน 305 
ล้านบาท โดยจะช าระราคาทรพัย์สนิด้วยหุน้ของบรษิทั ดบับลวิซีไอ โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ
บรษิทั ดงันัน้จงึไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานต่อเนื่องของบรษิทัและบรษิทัย่อยในอนาคต 
 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิ 
 

2.1 เกณฑก์ารถอืปฏบิตั ิ
 

งบการเงนินี้ไดจ้ดัท าขึ้นตามพระราชบญัญตัิการบญัช ีพ .ศ.  2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ .ศ.  2547 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ             
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ            
ตลาดหลกัทรพัย์ พ .ศ.  2535 โดยจดัท าเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบบันี้เป็นภาษาอื่น             
ใหย้ดึถอืงบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์ 
 
งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิ เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ 

 
2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิรวมนี้ไดร้วมงบการเงนิของบรษิทั อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัมอี านาจ
ควบคุมหรอืถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง ดงัต่อไปนี้ 
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  ประเทศที ่  สดัส่วนการลงทุน (รอ้ยละ)   
บรษิทัย่อย  จดทะเบยีน  2562  2561  ลกัษณะธุรกจิ 

         
บริษทัย่อยทำงตรง         

บรษิทั สเปซเมด จ ากดั        ไทย  100.00  100.00  ตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและอปุกรณ์ทางการแพทย ์
บรษิทั สยามสเนล จ ากดั  ไทย  51.00  51.00  ผลติและจ าหน่ายเมอืกหอยทากและผลติภณัฑด์า้น 

     ความงามทีม่เีมอืกหอยทาก 
บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั  
         (มหาชน)  

 ไทย  56.00  63.70  ลงทุนในบรษิทั วุฒศิกัดิ ์คลนิิก อนิเตอรก์รุ๊ป จ ากดั 

         
บริษทัย่อยทำงอ้อม         
บรษิทั วฒุศิกัดิ ์คลนิิก  
         อนิเตอรก์รุ๊ป จ ากดั 

       ไทย  99.99  99.99  บรกิารดา้นความงามและธุรกจิแฟรนไชส ์

บรษิทั วฒุศิกัดิ ์คอสเมตกิ  
         อนิเตอร ์จ ากดั 

 ไทย  99.97  99.97  ซื้อมาขายไปเครื่องส าอางและอาหารเสรมิ 

บรษิทั วฒุศิกัดิ ์ฟารม์าซ ี 
         อนิเตอร ์จ ากดั 

 ไทย  99.99  99.99  ซื้อมาขายไปผลติภณัฑย์าและอาหารเสรมิ  
     (หยุดด าเนินงาน) 

บรษิทั ดบับลวิ เวลเนส อนิเตอร ์   
         จ ากดั (เดมิชื่อ “บรษิทั  
         วุฒศิกัดิ ์แกรนด ์อนิเตอร ์   
         จ ากดั”) 

 ไทย  99.97  99.97  สถาบนัฝึกอบรม 

บรษิทั ดบับลวิ. เอส. เซอรจ์รีี ่                   
         2014 จ ากดั 

 ไทย  99.98  99.98  ซื้อมาขายไปและใหบ้รกิารเสรมิความงามโดยการท า                                 
     ศลัยกรรมพลาสตกิและตกแต่ง (หยุดด าเนินงาน) 

บรษิทั ดบับลวิ โกลบอล จ ากดั  ไทย  99.97  -  บรกิารดา้นความงาม (ยงัไม่ไดเ้ริม่ด าเนนิงาน) 

 
รายการบญัชีระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมที่มสีาระส าคญัได้ถูกตดัรายการในการท า             
งบการเงนิรวมแลว้ 

 
งบการเงนิรวมนี้ได้จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีดยีวกนัส าหรบัรายการบญัชทีี่เหมอืนกนัหรอืเหตุการณ์              
ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนัส าหรบัการจดัท างบการเงนิของบรษิทั 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบตัิทางบญัชทีี่ประกาศใช้ใหม่และมกีาร

เปลีย่นแปลง 
 
ในระหว่างปี สภาวชิาชพีบญัชไีดป้รบัปรุงและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามและแนวปฏบิตัิ
ทางบญัช ีดงัต่อไปนี้ 

 
2.3.1 การเปลีย่นแปลงและการตคีวามมาตรฐานทีม่ผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั                                           

วนัที ่1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง “รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้” (TFRS 15) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 น าเสนอหลกัการหลกัการรบัรูร้ายไดใ้หม่ แทนมาตรฐาน
การบญัช ีฉบบัที ่18 เรื่อง รายได ้(“TAS 18”) มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 เรื่อง สญัญาก่อสรา้ง (“TAS 
11”) และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายไดอ้กีหลายฉบบั 
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญา
ที่ท ากบัลูกค้าเป็นครัง้แรก และได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายการบญัชทีี่เกี่ยวขอ้งในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 3 โดยมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชตีาม
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบั
ที ่15 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมของการเริม่ใชม้าตรฐานฉบบันี้เป็นครัง้แรกเฉพาะกบัสญัญาทีย่งัไม่
เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยการรับรู้ผลกระทบสะสมไปยังก าไรสะสม ณ วันที่ 1 
มกราคม 2562 ดงันัน้ บรษิทัและบรษิทัย่อยจงึไม่ปรบัปรุงขอ้มูลทีน่ าเสนอในปี 2561 ซึ่งไดเ้คยรายงาน
ไวต้ามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 เรื่อง “รายได”้ รวมถงึการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มลูของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 จะไม่
ถูกน ามาใชก้บัขอ้มลูเปรยีบเทยีบ  

 
การขายสนิคา้และบรกิารแบบรวมกนั 
ส าหรบัสญัญาที่มกีารรวมการขายสนิค้าและบรกิารเขา้ด้วยกนั บรษิัทและบรษิัทย่อยบนัทกึสนิค้าและ
บรกิารแยกจากกนั หากสนิคา้และบรกิารดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสนิคา้หรอืบรกิาร
ดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดร้บัประโยชน์จากสนิคา้หรอืบรกิารนัน้) สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจะถูกปัน
ส่วนให้กับสินค้าและบริการตามสดัส่วนของราคาขายที่เป็นเอกเทศของสินค้าและบริการนัน้ๆ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 บริษัทและบริษัทย่อยปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ได้รบัตาม
สดัส่วนของมลูค่ายุตธิรรม การเปลีย่นแปลงดงักล่าวส่งผลใหร้ายไดล้ดลง รายไดร้บัล่วงหน้าและสนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิม่ขึน้  

 
เงนิทีจ่่ายใหก้บัลูกคา้ 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าจดัวางสินค้า ค่าจัดงานแสดงสินค้า หรือค่าโฆษณาให้กับร้านค้าปลีก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 ก าหนดใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยตอ้งพจิารณาว่าบรษิทัและ
บริษัทย่อยได้รบัสินค้าหรือบริการจากลูกค้าหรอืไม่ หากได้รบัสินค้าหรอืบรกิารจากลูกค้าบริษัทและ
บรษิทัย่อยบนัทกึการจ่ายช าระดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อไดร้บัประโยชน์จากสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ ในทาง
กลบักนั หากบรษิัทและบรษิัทย่อยไม่ได้รบัสนิค้าหรอืบรกิารจากลูกค้าบรษิัทและบรษิัทย่อยจะรบัรูส้ิง่
ตอบแทนจากการจ่ายช าระดงักล่าวเป็นส่วนหกัจากราคาของรายการ ทัง้นี้ หากจ านวนเงนิทีจ่่ายมมีลูค่า
สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รบั ส่วนเกินดงักล่าวจะรบัรู้เป็นส่วนหกัจากรายได้ซึ่ง
ส่งผลใหร้ายไดแ้ละต้นทุนลดลง ซึ่งผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยไดป้ระเมนิผลกระทบแล้วพบว่าไม่
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิ 
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ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 18 บรษิัทและบรษิัทย่อยรบัรู้จ านวนเงนิดงักล่าวเป็นต้นทุนในการจดั
จ าหน่าย 

 

ค่านายหน้าจ่าย 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 บริษัทและบรษิัทย่อยรบัรู้ค่านายหน้าดงักล่าวเป็น
ต้นทุนส่วนเพิม่ในการได้มาซึ่งสญัญาทีท่ ากบัลูกค้า หากคาดว่าจะได้รบัคนืต้นทุนดงักล่าว บรษิัทและ
บรษิทัย่อยตดัจ าหน่ายต้นทุนดงักล่าวใหส้อดคล้องกบัรูปแบบในการโอนสนิค้าหรอืบรกิารของสญัญาที่
เกี่ยวขอ้ง ค่านายหน้าดงักล่าวจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้หากคาดว่าระยะเวลาในการตดัจ าหน่าย
เท่ากับหรือน้อยกว่าหนึ่งปี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายลดลง รับรู้
สินทรพัย์ต้นทุนของสญัญา และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชเีพิ่มขึ้น ซึ่งผู้บริหารของบริษัทและ
บรษิทัย่อยไดป้ระเมนิผลกระทบแลว้พบว่าไม่เป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิ 

 

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 บรษิทัและบรษิทัย่อยรบัรูค้่านายหน้าจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการขายเมือ่
เกดิขึน้ 

 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 15 มาถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อก าไร/ขาดทุนสะสมของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 

 
 (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 ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มาถือปฏิบตัิมีผลกระทบต่อรายการในงบการ
เงนิงวดปัจจุบนั ดงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 

ตามนโยบาย 
การบญัชเีดมิ 

รายการปรบัปรุง 
เพิม่ (ลด) 

ตามมาตรฐาน        
การรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่15 

    
งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  

  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 8,432 3,844 12,276 

รายไดร้บัล่วงหน้า 27,247 14,240 41,487 

ขาดทุนสะสม (2,062,427) (10,396) (2,072,823) 
    
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน 
      เบด็เสรจ็อ่ืน ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี      
      31 ธนัวำคม 2562  

  

รายไดจ้ากการขายเครื่องมอืแพทย ์ 1,922,103 (49,085) 1,873,018 
รายไดจ้ากการบรกิารเครื่องมอืแพทย ์ - 48,459 48,459 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 50,952 (1,122) 49,830 
ขาดทุนส าหรบัปี (591,078) 496            (590,582) 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

ตามนโยบาย 
การบญัชเีดมิ 

รายการปรบัปรุง 
เพิม่ (ลด) 

ตามมาตรฐาน         
การรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่15 

    
งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 
 

  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6,315 3,844 10,159 

รายไดร้บัล่วงหน้า 5,459 14,240 19,699 

ขาดทุนสะสม (2,145,249) (10,396) (2,155,645) 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

ตามนโยบาย 
การบญัชเีดมิ 

รายการปรบัปรุง 
เพิม่ (ลด) 

ตามมาตรฐาน         
การรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่15 

    
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน 
      เบด็เสรจ็อ่ืน ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี      
      31 ธนัวำคม 2562  

  

รายไดจ้ากการขายเครื่องมอืแพทย ์ 1,519,552 (49,085) 1,470,467 

รายไดจ้ากการบรกิารเครื่องมอืแพทย ์            - 48,459 48,459 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 37,351 (1,122) 36,229 

ขาดทุนส าหรบัปี (358,653) 496 (358,157) 
 

2.3.2 มาตรฐานใหม่ทีม่ผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง “สญัญาเช่า” (TFRS 16) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการรบัรูส้ญัญาเช่า แทนมาตรฐานการ
บญัช ีฉบบัที่ 17 เรื่อง “สญัญาเช่า” รวมถงึการตคีวามมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าอกีหลายฉบบั 
มาตรฐานฉบบัใหม่ไดม้กีารก าหนดหลกัเกณฑ์ในการรบัรูส้ทิธกิารใชส้นิทรพัย์และหนี้ สนิตามสญัญาเช่า
ส าหรบัสญัญาเช่าทุกสญัญาในงบแสดงฐานะการเงนิ ยกเวน้สญัญาเช่าระยะสัน้ซึง่มรีะยะเวลาของสญัญา
ไม่เกิน 12 เดอืน หรอืสญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัย์อ้างอิงมมีูลค่าต ่า และให้แนวปฏิบตัิทางบญัชเีพิม่เติมใน
หลายเรื่อง ซึง่มขีอ้จ ากดัในรายละเอยีดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นปัจจุบนั  
  
ทัง้นี้ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มี
การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสาระส าคญั 

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยจะน ามาตรฐานฉบบัใหม่นี้มาถอืปฏบิตัเิมื่อมผีลบงัคบัใช ้ทัง้นี้ ผูบ้รหิารของบรษิทั
และบรษิทัย่อยประเมนิว่าจะมผีลกระทบต่องบการเงนิ โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยต้องรบัรูส้ทิธใินการใช้
สนิทรพัย์และหนี้สนิตามสญัญาเช่า ส าหรบัสนิทรพัยท์ีถู่กจดัเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานในปัจจุบนั รวมถงึ
บรษิทัและบรษิทัย่อยต้องรบัรูค้่าเสื่อมราคาของสทิธใินการใชส้นิทรพัย์และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สนิตาม
สญัญาเช่า แทนการรบัรูค้่าใชจ้่ายจากสญัญาเช่า ทัง้นี้ ผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยอยู่ในระหว่าง
การทบทวนผลกระทบขัน้สุดท้ายและวธิกีารปรบัปรุงทางบญัชจีากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบันี้มาปฏบิตัใิชเ้ป็นครัง้แรก 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 “เครื่องมอืทางการเงนิ” (TFRS 9) และกลุ่มมาตรฐานรายงาน
ทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ มขีอ้ก าหนดใหม่เกี่ยวกบั การจดัประเภทรายการและ
การวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ วธิกีารค านวณการดอ้ยค่าของเครื่องมอืทาง
การเงนิ และการบญัชป้ีองกนัความเสี่ยง แทนการใชม้าตรฐานการบญัช ีแนวปฏิบตัทิางการบญัช ีและ
การตคีวามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิทีบ่งัคบัใชใ้นปัจจุบนั บรษิทัและบรษิทั
ย่อยอยู่ในระหว่างการทบทวนผลกระทบขัน้สุดท้ายและวิธีการปรับปรุงทางบัญชีจากการน ากลุ่ม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิน้ีมาปฏบิตัใิชเ้ป็นครัง้แรก 
 

ผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยไดป้ระเมนิผลกระทบเบือ้งต้นต่องบการเงนิเมื่อน ามาตรฐานดงักล่าวมา
ถอืปฏบิตั ิดงันี้ 

 
1) การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิและสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยต้องประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิและสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 
โดยพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมอืทางการเงิน โดยไม่
จ าเป็นต้องรอให้มขีอ้บ่งชี้หรือเกิดเหตุการณ์ด้านเครดติขึ้นก่อน และก าหนดให้ใช้ดุลยพนิิจในการ
ประเมนิว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกจินัน้มผีลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้อย่างไร และใชค้วามน่าจะเป็นถว่งน ้าหนักเป็นเกณฑ ์อย่างไรกต็าม การประเมนิรปูแบบใหม่
นี้ถอืปฏบิตัเิฉพาะกบัสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย และมูลค่ายุตธิรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเท่านัน้  
 

2) การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 
 
มาตรฐานฉบบันี้ได้เพิม่ขอ้ก าหนดของการบญัชป้ีองกันความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับการบรหิาร
ความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัย่อยมากขึน้ และใหเ้ป็นมาตรฐานทีเ่ป็นหลกัการมากขึน้ โดยแนะน า
แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง เครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง การเขา้เงือ่นไข
การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง และการบญัชสี าหรบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีเ่ขา้เงือ่นไข 
ทัง้นี้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่า
ยุติธรรม การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงนิสด และการป้องกันความเสี่ยงของเงนิลงทุนสุทธใิน
หน่วยงานต่างประเทศ  
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3. นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
 
3.1 การรบัรูร้ายได ้

 
รายได้รบัรู้เมื่อลูกคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยจ านวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนที่บรษิทัและ
บรษิทัย่อยคาดว่าจะมสีทิธไิดร้บัทีไ่ม่รวมจ านวนเงนิทีเ่กบ็แทนบุคคลทีส่าม ภาษมีลูค่าเพิม่ และสุทธจิากส่วนลด
การคา้ และส่วนลดตามปรมิาณ โดยมกีารใชว้จิารณญาณในการพจิารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม 
เพื่อประเมนิว่าจะรบัรูร้ายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรอื รบัรูต้ลอดช่วงเวลาหนึ่ง ตามแต่ละลกัษณะของรายได้
ดงัต่อไปนี้ 

 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 
รายได้จากการขายสินค้ารบัรู้เมื่อลูกค้ามีอ านาจควบคุมในสนิค้าซึ่งโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเมื่อมกีารส่งมอบสินค้า
ใหก้บัลูกคา้ ในกรณีทีส่ญัญาทีใ่หส้ทิธลูิกคา้ในการคนืสนิคา้ รายไดจ้ะรบัรูใ้นจ านวนทีม่คีวามเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่ในระดบัสงูมากว่าจะไม่มกีารกลบัรายการอย่างมนีัยส าคญัของรายไดท้ีร่บัรูส้ะสม  
 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้นความงาม 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้นความงามรบัรูต้ลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อไดใ้หบ้รกิาร โดยใชว้ธิอีตัราส่วนของบรกิารที่
ใหจ้นถงึปัจจุบนัเทยีบกบับรกิารทัง้สิน้ทีต่้องใหแ้ก่ลูกคา้ ต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้งรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
รายได้จากการให้บรกิารประเภทเรยีกเก็บเงนิล่วงหน้าจะถูกบนัทกึเป็นรายได้รบัล่วงหน้าและทยอยรบัรู้เป็น
รายไดต้ลอดระยะเวลาทีใ่หบ้รกิารโดยวธิเีสน้ตรง 
 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทย์ 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเครื่องมอืแพทย์ และบรกิารซ่อม
บ ารุงรกัษาเครื่องมอืแพทย ์รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัรูต้ลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อไดใ้หบ้รกิารแลว้ 
 
ส าหรบัสญัญาทีม่กีารรวมการขายสนิคา้และบรกิารเขา้ดว้ยกนั บรษิทัและบรษิทัย่อยบนัทกึรายไดจ้ากการขาย
สนิคา้และบรกิารแยกจากกนั หากสนิคา้และบรกิารดงักล่าวแตกต่างกนั หรอื มกีารใหบ้รกิารหลายๆ ประเภทใน
รอบระยะเวลารายงานทีแ่ตกต่างกนั สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจะถูกปันส่วนใหก้บัสนิคา้และบรกิารตามสดัส่วนของ
ราคาขายทีเ่ป็นเอกเทศของสนิคา้และบรกิารนัน้ๆ ซึ่งไดร้ะบุไวใ้นรายงานการก าหนดราคาสนิคา้ หรอืบรกิารที่
บรษิทัและบรษิทัย่อยขายสนิคา้และบรกิารเป็นเอกเทศแยกต่างหาก 
 
รายไดจ้ากแฟรนไชสร์บัรูต้ามเกณฑค์งคา้งซึง่เป็นไปตามเน้ือหาทางเศรษฐกจิของขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ดอกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งตามสดัส่วนของเวลาโดยค านึงถงึอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัย์ 
 
บรษิทัย่อยทางอ้อมรบัรูร้ายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ส าหรบัสญัญาแฟรนไชส ์เมื่อไดใ้หบ้รกิารแก่ผูร้บัสทิธเิสรจ็
สิน้แลว้   
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เงนิปันผลรบัถอืเป็นรายไดเ้มื่อบรษิทัมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล 
 
รายไดอ้ื่นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 
3.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถึง เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทุกประเภททีม่สีภาพคล่องสูง 
(ซึ่งไม่มขีอ้จ ากดัในการใช)้ และพร้อมทีจ่ะเปลี่ยนเป็นเงนิสดที่แน่นอนเมื่อครบก าหนด ซึ่งมคีวามเสี่ยงในการ
เปลีย่นแปลงมลูค่าน้อย  
 

3.3 เงนิลงทุนชัว่คราว 
 
เงนิลงทุนชัว่คราวถือเป็นหลกัทรพัย์เพื่อค้าซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ก าไรหรอืขาดทุนจากการปรบัมูลค่า
หลกัทรพัยร์บัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 
 

3.4 ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น  
 
ลูกหนี้รบัรูเ้มื่อบรษิทัและบรษิทัย่อยมสีทิธทิีไ่ดร้บัจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทนตามสญัญาโดยไม่มเีงือ่นไข  
 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั บรษิทัและบรษิทัย่อยบนัทกึค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตัง้ขึ้นโดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในการเกบ็หนี้และความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ ณ วนัสิน้ปี   
 

3.5 สนิคา้คงเหลอื 
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยตรีาคาสนิคา้คงเหลือตามราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคา
ทุนค านวณโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการซื้อสินค้านัน้ เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่งหกัด้วยส่วนลดและอื่นๆ มูลค่าสุทธิที่คาดว่า          
จะไดร้บั ประมาณจากราคาทีค่าดว่าจะขายไดต้ามปกตขิองธุรกจิหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นในการขาย 
 
บริษัทและบริษัทย่อยบนัทึกค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและสินค้าเสียหายโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่          
ผ่านมาในอดตีและขอ้มลูทีม่อียู่ในปัจจุบนั 

 
3.6 ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 

 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ แสดงด้วยจ านวนหนี้คงเหลอืตามสญัญาหกัด้วยรายได้ทางการเงนิรอรบัรูแ้ละ        
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู บรษิทัตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตามระยะเวลาคา้งช าระของลูกหนี้ 
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3.7 เงนิลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงนิเฉพาะบริษัท แสดงตามวิธรีาคาทุน และบริษัทจะบนัทกึผลก าไรหรอื
ขาดทุนจากการจ าหน่ายในงบก าไรขาดทุนในปีทีม่กีารจ าหน่ายเงนิลงทุนนัน้ กรณีทีเ่งนิลงทุนดงักล่าวเกดิการ
ดอ้ยค่า บรษิทัจะรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน 
 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่นแสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

 
3.8 การรวมธุรกจิ 

 
บรษิัทบนัทกึบญัชสี าหรบัการรวมธุรกิจโดยถือปฏบิตัิตามวธิซีื้อ บรษิัท (ผู้ซื้อ) วดัมูลค่าต้นทุนการซื้อธุรกจิ
ดว้ยผลรวมของสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหซ้ึง่วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ และจ านวนของส่วนของผูท้ีไ่ม่
มอี านาจควบคุมในผูถู้กซื้อ ในการรวมธุรกจิแต่ละครัง้ บรษิทัจะวดัมลูค่าส่วนของผูท้ีไ่ม่มอี านาจควบคุมในผูถ้กู
ซื้อด้วยมูลค่ายุตธิรรมหรอืมูลค่าของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุได้ของผูถู้กซื้อตามสดัส่วนของหุน้ที่ถอืโดยผูท้ีไ่ม่มี
อ านาจควบคุมนัน้  

 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัที่ซื้อ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรบัรู้
จ านวนส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมในผูถู้กซื้อหกัดว้ยมลูค่าสุทธ ิ(มูลค่ายุตธิรรม) ของสนิทรพัย์ทีร่ะบุไดท้ี่
ไดม้าและหนี้สนิทีร่บัมาซึง่วดัมลูค่า ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ของบรษิทัทีถู่กซื้อทีร่บัมาจากการรวมธุรกจิ รบัรูเ้ป็นหนี้สนิหากมภีาระผกูพนัในปัจจุบนัซึ่ง
เกดิขึน้จากเหตุการณ์ในอดตีและสามารถวดัมลูค่ายุตธิรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 
 
ต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อทีเ่กดิขึน้ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกจิ เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าธรรมเนียม
วชิาชพีและค่าทีป่รกึษาอื่นๆ ถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 

 
บรษิทัย่อย 
บรษิัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบรษิัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบรษิัทมอี านาจควบคุมทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อมในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการนัน้ เพื่อได้มาซึ่ง
ประโยชน์จากกจิกรรมของบรษิทัย่อย งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวม นับแต่วนัที่มกีาร
ควบคุมจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สุดลง  
 
นโยบายการบญัชขีองบรษิัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจ าเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดยีวกันกบัของบริษัท            
ผลขาดทุนในบรษิทัย่อยจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะท าให้
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมมยีอดคงเหลอืตดิลบกต็าม 
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3.9 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
 
สนิทรพัย์ที่มอีายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม เครื่องหมายการค้าและสทิธกิารขยาย
กจิการในต่างประเทศ ซึง่ไม่มกีารตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทกุปี สนิทรพัยอ์ื่นทีม่กีารตดั
จ าหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่ามูลค่าตามบญัชีอาจสูงกว่า          
มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื่อราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่ามูลค่า
สุทธทิี่คาดว่าจะได้รบัคนื ซึ่งหมายถึงจ านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขายเทยีบกับ
มูลค่าจากการใช ้ สนิทรพัย์จะถูกจดัเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีส่ามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงค์ของการ
ประเมนิการดอ้ยค่า สนิทรพัย์ที่ไม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงนินอกเหนือจากค่าความนิยมซึง่รบัรูร้ายการขาดทุน
จากการดอ้ยค่าไปแล้ว จะถูกประเมนิความเป็นไปไดท้ีจ่ะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน 
 

3.10 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  
 

ทีด่นิแสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ การเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของทีด่นิรบัรู้
ในองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ประเมินราคาอิสระ
ประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของทีด่นิ โดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด ซึ่งการประเมนิมลูค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้
สมมตฐิานและการประมาณบางประการ 

 
อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 
ค่าเสื่อมราคาค านวณโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใชง้าน ดงันี้ 

 
อาคาร 20 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอาคารและส่วนปรบัปรุงพืน้ทีเ่ช่า 10 - 20 ปี 
อุปกรณ์และเครื่องมอืทางการแพทย ์ 5 ปี 
เครื่องมอืและอุปกรณ์ 5 ปี 
เครื่องตกแตง่และเครื่องใชส้ านักงาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 
ไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคาส าหรบัทีด่นิและสนิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 
 
รายจ่ายเกี่ยวกบัการต่อเตมิ การต่ออายุ หรอืการปรบัปรุงถอืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและ          
ค่าบ ารุงรกัษารบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิขึน้ 
 
ก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรยีบเทยีบจากมูลค่าตามบญัชีกบั
ราคาขาย และรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 
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3.11 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละลขิสทิธิ ์
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนซึ่งมอีายุการใชง้านจ ากดัแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
(ถา้ม)ี   

 
ค่าตดัจ าหน่ายบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน ค านวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาทีค่าดว่าจะ
ไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ดงันี้ 

 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์       5 ปี 

 

เครือ่งหมายการคา้ 
เครื่องหมายการคา้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นเครื่องหมายการคา้ภายใตช้ื่อ “วุฒศิกัดิ”์ เครื่องหมายการคา้ที่
ไดม้าจากการรวมกจิการจะรบัรูด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัรวมธุรกจิ บรษิทัและบรษิทัย่อยใชเ้ครื่องหมายการคา้
อย่างต่อเนื่องในเชงิพาณิชย ์และเครื่องหมายการคา้ไดร้บัการประเมนิว่ามอีายุการใหป้ระโยชน์ไม่จ ากดั 

 
สทิธกิารขยายกจิการในต่างประเทศและสนิทรพัยท์างปัญญา 
สิทธิการขยายกิจการในต่างประเทศและสินทรพัย์ทางปัญญามาจากการรวมธุรกิจที่สามารถรบัรู้แยกเป็น
สินทรพัย์ไม่มตีวัตนรบัรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบริษัทและบรษิัทย่อยจะทดสอบการด้อยค่าทุกปี สิทธิการ
ขยายกจิการในต่างประเทศและสนิทรพัยท์างปัญญาไดร้บัการประเมนิว่ามอีายุการใหป้ระโยชน์ไม่จ ากดั 

 
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกจิ จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัรวมธุรกจิ ความสมัพนัธก์บั
ลูกคา้ทีเ่กีย่วขอ้งมอีายุการใหป้ระโยชน์ทีท่ราบไดแ้น่นอน และวดัมลูค่าที่ราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม การ
ตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วธิเีส้นตรงตลอดอายุที่คาดว่าจะให้ประโยชน์ของความสมัพนัธ์กบัลูกค้าภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

 
3.12 ก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 

 
การด าเนินงานทีย่กเลกิเป็นส่วนประกอบของกลุ่มทีถู่กขายหรอืจดัประเภทไวเ้พื่อขาย ก าไรหรอืขาดทุนจาก
การด าเนินงานที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยจากการวัดมูลค่าของก าไรขาดทุนก่อนและหลังภาษีของการ
ด าเนินงานทีย่กเลกิและการขายสนิทรพัยท์ีจ่ดัประเภทไวเ้พื่อขาย 
 

3.13 เงนิกูย้มื 
 
เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการทีเ่กดิขึน้ 

 
ค่าธรรมเนียมทีจ่่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกู้มาจะรบัรูเ้ป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงนิกูใ้นกรณีทีม่คีวามเป็นไปไดท้ี่
จะใช้วงเงนิกู้บางส่วนหรอืทัง้หมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรบัรู้จนกระทัง่มกีารถอนเงนิ หากไม่มี
หลกัฐานทีม่คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะใชว้งเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดค่าธรรมเนียมจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า
ส าหรบัการใหบ้รกิารสภาพคล่องและจะตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
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เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อบรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มสีทิธอินัปราศจากเงือ่นไขใหเ้ลื่อนช าระ
หนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ หากเงนิกู้ยมืนัน้ไม่เข้า
เงือ่นไขดงักล่าวขา้งตน้ จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิไม่หมุนเวยีน  
 
ตน้ทุนการกูย้มืของเงนิกูย้มืรบัรูต้ามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

 
3.14 สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีทีบ่รษิทัเป็นผูเ้ช่า 

 
สญัญาเช่าอุปกรณ์ทีค่วามเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองจ านวนเงนิทีต่้อง
จ่ายตามสญัญาเช่า โดยจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายทางการเงนิเพื่อให้ได้
อตัราดอกเบีย้คงทีต่่อหนี้สนิคงคา้งอยู่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ้่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหนี้สนิ
ระยะยาว ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า สนิทรพัย์ภายใต้
สญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใชง้านของสนิทรพัยน์ัน้ 
 
สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยง และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่า        
จะจดัเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เงนิทีต่้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานจะบนัทกึในงบก าไรขาดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน้ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการยกเลกิสญัญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุ        
การเช่า เช่น เบี้ยปรบัทีต่้องจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีีก่ารยกเลกินัน้
เกดิขึน้  
 

3.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 
เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิรายการ 

 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงนิ) 
บรษิัทและบรษิทัย่อย และพนักงานของบรษิทัได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี ซึ่งประกอบด้วยเงนิที่
พนักงานจ่ายสะสมและเงนิทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทุนส ารองเลีย้ง
ชพีได้แยกออกจากสนิทรพัย์ของบรษิทัและบรษิทัย่อย เงนิที่บรษิัทและบรษิัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส ารอง
เลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในปีทีเ่กดิรายการ 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  
บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระตอ้งจ่ายเงนิชดเชยใหแ้ก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บรษิทั
และบรษิทัย่อยบนัทกึหนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจากการค านวณตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้  
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หนี้สนิของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ และก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 

ก าไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออก
จากงานของพนักงานจะรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

3.16 ภาษเีงนิได ้
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส าหรบัปี ประกอบด้วย ภาษีเงนิได้ปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาษีเงนิได้
ปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน เวน้แต่ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัรายการทีร่บัรูโ้ดยตรง
ในส่วนของผูถ้อืหุน้หรอืก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 
ภาษีเงนิไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีทีค่าดว่าจะจ่ายช าระหรอืจะไดร้บัช าระ โดยค านวณจากก าไรหรอืขาดทุน
ประจ าปีที่ต้องเสยีภาษี ซึ่งแตกต่างจากก าไรขาดทุนทีป่รากฏในงบการเงนิ คูณด้วยอตัราภาษีทีป่ระกาศใช้
หรือที่คาดว่ามบีงัคบัใช้ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการการปรบัปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกบั
รายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชบีนัทกึโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิขึน้ระหว่างมูลคา่ตามบญัชขีอง
สนิทรพัย์และหนี้สนิและจ านวนทีใ่ชเ้พื่อการค านวณทางภาษ ีภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชวีดัมูลค่าโดยใชอ้ตัรา
ภาษีทีค่าดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเมื่อมกีารกลบัรายการโดยใชอ้ัตราภาษีทีป่ระกาศใชห้รอืทีค่าดว่า    
มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะบนัทกึต่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสยีภาษี  ใน
อนาคตจะมจี านวนเพยีงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สนิทรพัย์ภาษี เงนิไดร้อการ
ตดับญัชจีะถูกทบทวน ณ ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรบัลดลงเท่าทีป่ระโยชน์ทางภาษีจะมี
โอกาสถูกใชจ้รงิ 

 

3.17 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปีทีม่คี่าเป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น 
ณ วนัทีเ่กดิรายการ สนิทรพัย์และหนี้สนิทีม่คี่าเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิแปลง
ค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนันัน้ ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
บนัทกึเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลาบญัช ี

 
3.18 สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
เจา้หนี้ตามสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า แปลงค่าเป็นเงนิบาทตามอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัทีใ่น
รายงาน ก าไรขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทกึในงบก าไร
ขาดทุน  
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3.19 การจ่ายเงนิปันผล 
 
เงนิปันผลจ่าย บนัทกึในงบการเงนิในรอบระยะเวลาบญัชซีึ่งทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการไดอ้นุมตักิาร
จ่ายเงนิปันผล 
 

3.20 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 
 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่
ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ในระหว่างปี 

 
3.21 ก าไรต่อหุน้ปรบัลด 

 
ก าไรต่อหุ้นปรบัลด ค านวณโดยก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีหารด้วยจ านวนหุ้นสามญั บวกจ านวนหุ้นสามญั
เทยีบเท่าของใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักในระหว่างปี 

 
3.22 ส่วนงานด าเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานทีร่ายงานต่อผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน จะแสดงถงึรายการที่
เกดิขึน้จากส่วนงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ดร้บัการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 

 
3.23 ประมาณการหนี้สนิและค่าใชจ้่าย และสนิทรพัยท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 
บรษิัทและบรษิัทย่อยจะบนัทกึประมาณการหนี้สนิและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงนิ เมื่อบรษิัทและบรษิัทย่อย         
มภีาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืเป็นภาระผกูพนัทีค่่อนขา้งแน่นอนทีม่ผีลสบืเนื่องจากเหตุการณ์ในอดตี ซึง่อาจ
ท าใหบ้รษิทัต้องช าระหรอืชดใชต้ามภาระผูกพนันัน้ และจ านวนที่ตอ้งชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล สนิทรพัย์ทีอ่าจเกดิขึน้จะถูกรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์แยกต่างหาก เมื่อมปัีจจยัสนับสนุนว่าจะไดร้บัคนื
แน่นอน 

 
4. ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ  

 
ในการจดัท างบการเงนิ ผูบ้รหิารตอ้งใชก้ารประมาณการและขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อจ านวนเงนิ
ที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรพัย์ หนี้สิน และการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัสินทรพัย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น           
ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากจ านวนทีไ่ดป้ระมาณการไว้ 
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ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ มดีงันี้ 
 

4.1 การดอ้ยค่าของลูกหนี้ 
 

บรษิทัและบรษิทัย่อยไดบ้นัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเพื่อใหส้ะทอ้นถงึการดอ้ยค่าของลูกหนี้อนัเกดิมาจากการที่ 
ไม่มคีวามสามารถในการช าระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญนัน้เป็นการประเมนิบนพืน้ฐานจากความไม่แน่นอนใน
การรบัช าระหนี้และพจิารณาโดยผูบ้รหิาร 

 
4.2 การดอ้ยค่าเงนิลงทุน 

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยพจิารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว
ลดลงอย่างมสีาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมสีาระส าคญัและระยะเวลานัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
ฝ่ายบรหิาร 

 
4.3 ค่าเผื่อส าหรบัสนิคา้เก่า และเสื่อมคุณภาพ 

 
บรษิัทและบรษิทัย่อยไดป้ระมาณการค่าเผื่อส าหรบัสนิค้าเก่า และเสื่อมคุณภาพเพื่อใหส้ะทอ้นถงึการด้อยค่า
ของสนิคา้คงเหลอื โดยการประมาณการนัน้จะพจิารณาจากการหมุนเวยีนและการเสื่อมสภาพของสนิคา้คงเหลอื
ประเภทต่างๆ 
 

4.4 อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 

ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใชง้านและมลูค่าซากของอาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน
ของบรษิทัและบรษิัทย่อย โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเมื่ออายุการใชง้านและมูลค่าซากมี
ความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรอืมกีารตดัจ าหน่ายสนิทรพัยท์ี่เสื่อมสภาพหรอืไมไ่ดใ้ชง้าน
อกีต่อไป 

 
4.5 ค่าความนิยม และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน     

 
ในการบนัทกึและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ณ วนัที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการ          
ดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตของสนิทรพัย์ 
หรอื หน่วยของสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสด รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดที่เหมาะสมในการค านวณหามูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดนัน้ๆ 
 

4.6 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
 

บรษิทัและบรษิทัย่อยพจิารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ เมื่อพบว่ามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ดงักล่าว
ลดลงต ่ากว่าทุนอย่างมสีาระส าคญั หรอืเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมสีาระส าคญัและระยะเวลานัน้ขึน้อยู่กบั           
ดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 
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4.7 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 
 

หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั           
ซึ่งขอ้สมมตฐิานในการประมาณการดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราคดิลด จ านวนเงนิเดอืนทีค่าดว่าจะเพิม่ขึ้นใน
อนาคต อตัรามรณะและปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในเชงิประชากรศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัการเลกิจา้ง
งานทีเ่กดิขึน้จรงินัน้อาจแตกต่างไปจากทีป่ระมาณไว ้

 
4.8 การรบัรูร้ายได ้

 
การรบัรู้รายได้ของบริษัทมคีวามซับซ้อนเนื่องจากบรษิัทมกีารขายเครื่องมอืแพทย์พร้อมการให้บริการทาง
การแพทย์แบบรวมกนั สญัญามคีวามหลากหลายแตกต่างกนัไปตามแต่ละลูกคา้ บรษิทัจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ
ในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้เพื่อพจิารณาว่าการขายสนิคา้หรอืบรกิารแต่ละ
รายการถอืเป็นภาระทีแ่ยกจากกนัหรอืไม่ และพจิารณาว่าภาระทีต่อ้งปฏบิตันิัน้เสรจ็สิน้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรอื
เสรจ็สิน้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยบรษิทัแยกรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้ รบัรูร้ายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์รบัรูต้ลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อไดใ้หบ้รกิารแลว้ 

 
4.9 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูโ้ดยการประมาณการในการประเมนิความสามารถในการท าก าไรทาง
ภาษใีนอนาคตของบรษิทัทีน่ ามาหกักบัผลแตกต่างชัว่คราวทีส่ามารถใชป้ระโยชน์ได ้นอกจากนัน้ ผูบ้รหิารตอ้ง
ใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิผลกระทบของกฎหมายหรอืขอ้จ ากดัทางด้านเศรษฐกิจหรอืความไม่แน่นอนของ
กฏหมายภาษอีากร 
  

4.10 คดฟ้ีองรอ้ง 
 
บรษิัทและบรษิัทย่อยมหีนี้สนิทีอ่าจจะเกิดขึน้จากขอ้พพิาททางกฎหมายและการถูกฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหาย
ตามปกติธุรกิจ ซึ่งฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิผลของขอ้พพิาทและคดทีี่ถูกฟ้องร้องแล้ว ผลที่
เกดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากทีไ่ดม้กีารประมาณการไว ้
 

4.11 มลูค่ายุตธิรรมและหนี้สนิทางการเงนิ 
 
มูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงินที่ไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาดซื้อง่ายขายคล่องจะ         
วดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าต่างๆ ผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารใชดุ้ลยพนิิจในการเลอืก
เทคนิคการประเมนิมลูค่าและสมมตฐิานทีม่าจากประสบการณ์และขอ้มลูในอดตีในช่วงวนัสิน้ปีบญัช ี
 

5. รายการกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

บรษิทัมรีายการบญัชทีีเ่กดิขึน้กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนัโดยการมผีูถ้อืหุน้และหรอื
กรรมการร่วมกนั ดงันัน้งบการเงนิน้ีจงึแสดงรวมถงึผลของรายการเหล่านี้ตามมลูฐานทีพ่จิารณาร่วมกนัระหว่างบรษิทั
กบับุคคลและบรษิัททีเ่กี่ยวขอ้งกนั ซึ่งมูลฐานทีใ่ชบ้างกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานทีใ่ชส้ าหรบัรายการทีเ่กิดขึน้กบั
บุคคลหรอืบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 
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ชื่อ ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
   
บรษิทั เค แอนด ์ดบับลวิ (ประเทศไทย) จ ากดั  ตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและอปุกรณ์ทางการแพทย ์ ถอืหุน้โดยญาตกิรรมการบรษิทัและ 

    กรรมการร่วมกนักบับรษิทัย่อย 
บรษิทั แดทโซ เอเชยี คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั บรกิารดา้นความงาม ถอืหุน้โดยบรษิทั 
บรษิทั วเีอสเอ โฮลดิง้ จ ากดั บรหิารจดัการแฟรนไชส ์ กรรมการและผูถ้อืหุน้ร่วมกนักบับรษิทัยอ่ย 

(สิน้สดุเดอืนมนีาคม 2561)  
บรษิทั บอน - ซอง จ ากดั จ าหน่ายสนิคา้เภสชัภณัฑ ์ กรรมการบรษิทัย่อย 
บรษิทั ด ีดรมี จ ากดั ใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิารจดัการ กรรมการและผูถ้อืหุน้ร่วมกนักบับรษิทัยอ่ย 
บรษิทั อลัเทอรเ์มด แคร ์จ ากดั จ าหน่ายสนิคา้เภสชัภณัฑแ์ละทางการแพทย ์ กรรมการและผูถ้อืหุน้ร่วมกนักบับรษิทัยอ่ย 
นายสนัต ิสาทพิยพ์งษ ์ - กรรมการบรษิทัย่อย (สิน้สุดเดอืนมนีาคม 

2561) 
คุณณกรณ์ กรณ์หริญั - กรรมการบรษิทัย่อย (สิน้สุดเดอืนมกราคม 

2562) 
คุณจกัรกรสิน์ โลหะเจรญิทรพัย ์ - กรรมการ 
คุณปรชีา นันทน์ฤมติ - กรรมการ 
คุณสุชาณี วรฤทธนิภา - ญาตกิรรมการ 

 
รายการบญัชทีี่มสีาระส าคญักับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกันส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561      
มดีงันี้ 
 

 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
 นโยบายการก าหนดราคา 2562 2561 2562 2561 
      

รายไดจ้ากการขาย      
บรษิทัย่อย ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่        -        - 1,144 550 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 1,030 15,021 1,030 15,021 
กรรมการ ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 3,433 2,439        -        - 

รวม  4,463 17,460 2,174 15,571 

      
รายไดค้่าบรกิาร      
บรษิทัย่อย ราคาทีต่กลงกนั        -        - 493 949 

      
รายไดเ้งนิปันผล      
บรษิทัย่อย ตามทีป่ระกาศจ่าย        -        - 15,000 15,000 

      
รายไดอ้ื่น      
บรษิทัย่อย      ราคาทีต่กลงกนั        -   -     2,582      1,391 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาทีต่กลงกนั 44        - 44        - 
บรษิทัย่อยทางออ้ม ราคาทีต่กลงกนั        -        -        - 382 

รวม  44        - 2,626 1,773 

      
ดอกเบีย้รบั      
บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.50 – 6.15 ต่อปี        -        - 18,160 89 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
 นโยบายการก าหนดราคา 2562 2561 2562 2561 
      
ซื้อสนิคา้      
บรษิทัย่อย ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่        -        - 18,269 21,140 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 22,132 26,019 18,492 19,795 

รวม  22,132 26,019 36,761 40,935 

      
ตน้ทุนอื่น      
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 18,718 33,538 18,290 33,191 

      
ขายสนิทรพัย ์      
บรษิทัย่อย ราคาตามทีต่กลงกนั        -        - 20        - 

      
ซื้อสนิทรพัย ์      

 
บรษิทัย่อย 

ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่/ 
ราคาตามทีต่กลง 

 
       - 

 
       - 36 

 
       - 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 289              5 237        - 
รวม  289 5 273        - 

      
ค่าเช่า      
บรษิทัย่อย เดอืนละ 50,000 บาท        -        - 250 600 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั เดอืนละ 94,737 บาท 947        - 947        - 
ญาตกิรรมการ เดอืนละ 278,947 บาท 3,348 3,348         3,348 3,348 

รวม  4,295 3,348 4,545 3,948 

       
ดอกเบีย้จ่าย      
  บรษิทัย่อย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี        -        - 237 121 

   กรรมการ รอ้ยละ 4.50 – 12.00 ต่อปี 1,746 4,775 1,746 2,721 
   กรรมการบรษิทัย่อย รอ้ยละ 8.00 ต่อปี 47        -        -        - 
รวม  1,793 4,775 1,983 2,842 

   
ค่าใชจ้่ายอื่น      
   บรษิทัย่อย ราคาตามทีต่กลงกนั        -        - 84 438 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 2,491 2,274 2,491 2,274 
   บรษิทัย่อยทางออ้ม ราคาตลาด        -        - 405 46 
รวม  2,491 2,274 2,980 2,758 

      
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร      
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน  17,690 17,952 10,358      10,540 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  634 1,516 147       1,138 

รวม  18,324 19,468 10,505      11,678 
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ยอดคงเหลอืกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระส าคญั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนี้การคา้ – บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        

บรษิทัย่อย        -         -  25  69 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 238  158  238  158 
กรรมการ 139         -         -  - 

รวม 377  158  263  227 
        

ลูกหนี้อืน่ – บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
บรษิทัย่อย        -         -  91,344  55 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู        -         -  (91,303)         - 
สุทธ ิ        -         -  41  55 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 200         -         -         - 

รวม 200         -  41  55 
        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบั – บรษิทัย่อย        
บรษิทัย่อย        -         -  3,045         - 

        

เงนิใหกู้ย้มื – บรษิทัย่อยทีก่ าหนดช าระ        
  ภายในหนึ่งปี        
   บรษิทัย่อย        -         -  268,000  48,000 
        

เงนิใหกู้ย้มื – บรษิทัย่อย        
บรษิทัย่อย        -         -  100,000  699,961 

         
ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อย มดีงัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม         -         -  747,961  1,014,714 
จดัประเภทเงนิทดรองจ่าย        -         -         -  64,635 
บวก  ใหกู้เ้พิม่        -         -         -  19,000 
หกั    รบัช าระ        -         -  (32,313)  (87,060) 
บวก  ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ 
           รอตดับญัช ี

 
       - 

  
       - 

 
2,582 

 
1,391 

หกั    ค่าเผื่อการดอ้ยค่า        -         -  (350,230)  (264,719) 
        -         -  368,000  747,961 
หกั   ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี        -         -  (268,000)  (48,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม         -         -  100,000  699,961 
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บรษิทัยงัไม่ไดร้บัรูร้ายไดด้อกเบี้ยของเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อยบางส่วนในงบการเงนิ เนื่องจากยงัมคีวามไม่แน่นอน
ในการรบัช าระ  
 
ในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิัทบนัทกึค่าเผื่อการด้อยค่าเงนิใหกู้้ยมืบรษิทัย่อยจ านวน 
350.23 ล้านบาท และ 264.72 ล้านบาท ตามล าดับ เนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี       
(มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 17 และ 18) 
 
ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 
มดีงัต่อไปนี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม         -         -  264,719         - 
บวก ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู        -           -  350,230  264,719 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม         -         -  614,949  264,719 

 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างสัญญาเงินกู้ยืมกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยมีการ
เปลีย่นแปลงดงันี้ 

 
เงื่อนไขในสญัญา เดมิ (ปี 2560) ใหม่ (ปี 2561) 

   
จ านวนสญัญาเงนิกูย้มื 4 ฉบบั 3 ฉบบั 
จ านวนเงนิกูต้ามสญัญา (ลา้นบาท) 1,034 1,157 
ดอกเบีย้และอื่นๆ (ลา้นบาท) 123 - 
การช าระคนื แบ่งช าระเป็น 62 - 65 งวด แบ่งช าระเป็น 12 - 47 งวด 
อตัราดอกเบีย้ 
 

MLR ลบด้วยอตัราร้อยละ 0.10 ต่อปี (เท่ากบั
รอ้ยละ 6.15 ต่อปี)  

MLR ลบดว้ยอตัรารอ้ยละ 0.10 ต่อปี (เท่ากบั
รอ้ยละ 6.15 ต่อปี) 

เริม่ช าระงวดแรก เดอืนกนัยายน 2560 เดอืนกนัยายน 2561 
หลกัประกนั  ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งของบรษิทัย่อย

ทางออ้มและบรษิทัย่อยยนิยอมใหจ้ าน าหุน้
สามญัของบรษิทัย่อยทางออ้มไวก้บัสถาบนั
การเงนิแหง่หนึ่ง 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งของบรษิทัย่อย
ทางออ้มและบรษิทัย่อยยนิยอมใหจ้ าน าหุน้
สามญัของบรษิทัย่อยทางออ้มไวก้บัสถาบนั
การเงนิแหง่หนึ่ง 

 
บรษิทัไดร้บัช าระหนี้เงนิกูย้มืงวดแรกจ านวน 50 ลา้นบาท (รวมดอกเบีย้) ในเดอืนกนัยายน 2561 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        

เจา้หนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
บรษิทัย่อย        -         -  2,434  12,655 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 74,569  90,405  73,909  85,978 

รวม 74,569  90,405  76,343  98,633 
        

เจา้หนี้อื่น – บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
บรษิทัย่อย        -         -         -  36 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 115,001    92,880  114,934  92,837 
บรษิทัย่อยทางออ้ม        -         -         -  49 
กรรมการ 4,652       2,494         -         - 

รวม 119,653  95,374  114,934  92,922 
        
เงนิกูย้มืและดอกเบีย้คา้งจ่ายจากบุคคลและ 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
 

 
 

 
 

บรษิทัย่อย        -         -       17,163         - 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,000         -         -         - 

กรรมการ 28,763  44,494  28,763  42,993 
รวม 38,763  44,494  45,926  42,993 

 
ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มื (ไม่รวมดอกเบีย้) มดีงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  41,000  137,900  39,500  74,200 
บวก  กูเ้พิม่ 28,400  12,000  32,000  12,000 
หกั    จา่ยช าระ (34,400)  (108,900)  (29,500)  (46,700) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  35,000  41,000  42,000  39,500 

 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งดงักล่าวอยู่ในรูปแบบตัว๋สญัญาใชเ้งนิ โดยมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 
6.00 – 12.00 ต่อปี (2561 : รอ้ยละ 4.00 – 6.00 ต่อปี) และมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม โดยไม่มหีลกัประกนั 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน        
ผูบ้รหิารส าคญั        
   - ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,167  6,841  538  5,084 

 
6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        
เงนิสด 1,080   1,294  269  318 
เงนิฝากธนาคาร        

เงนิฝากกระแสรายวนั 27,841  34,073  21,948  29,594 
เงนิฝากออมทรพัย ์ 5,375  43,659  1,894  25,478 

เงนิฝากประจ า 92  91         -         - 

รวม 34,388  79,117  24,111  55,390 
 
7. ลูกหนี้การคา้ 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        

ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 171,576  246,112  154,760  221,035 
เกนิก าหนดช าระ        

น้อยกว่า 3 เดอืน 163,896  285,987  140,427  262,864 
3 – 6 เดอืน 84,138  55,108  72,714  53,945 
6 – 12 เดอืน 35,333  31,350  31,994  31,109 
มากกว่า 12 เดอืน 98,761  99,420  7,696  8,367 

รวม 553,704  717,977  407,591  577,320 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (92,115)  (93,595)  (248)  (2,876) 
สุทธ ิ 461,589  624,382  407,343  574,444 
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ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู มดีงัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  93,595  90,334  2,876  1,300 
บวก ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 1,293  4,141         -  1,786 
หกั กลบัรายการค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (2,773)  (880)  (2,628)  (210) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  92,115  93,595  248  2,876 
 

8. สญัญาขายสทิธแิฟรนไชส ์
 

ในปี 2560 บรษิทัย่อยทางอ้อมท าสญัญาขายสทิธแิฟรนไชสแ์ละขายสนิทรพัย์ ธุรกจิ  “รา้นวุฒศิกัดิ ์คลนิิก” (“สาขา”) 
จ านวน 55 สาขา สญัญาขายสิทธแิฟรนไชส์มรีะยะเวลาประมาณ 8 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 4 ปี บรษิัทย่อย
ทางออ้มไดร้บัค่าสทิธริอ้ยละ 6 และค่าการตลาดรอ้ยละ 4 ของรายไดต้่อเดอืน โดยมเีงือ่นไข ส าหรบั 34 สาขา จะเริม่จ่าย
ช าระค่าสทิธหิลงัจากวนัที ่1 มกราคม 2563 และ ส าหรบั 21 สาขา บรษิทัย่อยทางอ้อมรบัประกนัผลตอบแทนก าไร
จากการด าเนินงานของสาขาจ านวนไม่ต ่ากว่า 17 ลา้นบาทต่อปี เป็นเวลา 10 ปี 

 

สญัญาขายสทิธแิฟรนไชส์และขายสนิทรพัย์และหนี้สนิของสาขามมีูลค่าทัง้สิน้ 449 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
(480 ล้านบาท รวมภาษมีลูค่าเพิม่) ในจ านวนนี้เป็นการขายสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิจ านวน 357 ล้านบาท โดยมผีลก าไร
จ านวน 308 ลา้นบาท และอกี 92 ลา้นบาท เกีย่วขอ้งกบัการบรกิารทีบ่รษิทัย่อยทางออ้มตอ้งจดัใหผู้ร้บัสทิธใินอนาคต 
จ านวนดงักล่าวรวมอยู่ในรายได้รบัล่วงหน้า โดยจะรบัรู้ตามระยะเวลาของสญัญาขายสิทธิแฟรนไชส์และเมื่อได้
ให้บรกิารแล้ว อย่างไรก็ตาม บรษิัทย่อยทางอ้อมไม่สามารถปันส่วนรายได้รบัล่วงหน้าใหแ้ก่ภาระดงักล่าวได้อย่าง
เหมาะสม รวมถงึอยู่ระหว่างการโตแ้ยง้ตามสญัญา ท าใหไ้ม่สามารถระบุไดว้่าการบรกิารไดเ้กดิขึน้แลว้ ดงันัน้จงึยงัไม่
มกีารรบัรูร้ายไดใ้นงบก าไรขาดทุน 
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ในระหว่างปี 2561 บรษิทัย่อยทางออ้มไดต้ดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของสาขาและรบัรูก้ าไรจากการขายสนิทรพัย์ 
ดงันี้ 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 

   
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว  5,961 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธ ิ  150,312 
รายไดร้บัล่วงหน้า 

 
(113,041) 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น  (2,599) 
มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีโอน 

 
40,633 

   
เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัย ์  357,009 
หกั มลูค่าตามบญัชสุีทธขิองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีโ่อน  (40,633) 
หกั ค่าธรรมเนียมการโอน  (9,179) 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรพัย ์  307,197 

 
ปัจจุบนั บริษัทย่อยทางอ้อมอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายการขายและรายการโอนสินทรพัย์และหนี้สินเนื่องจาก           
มคีวามแตกต่างทีเ่กดิขึน้ระหว่างรายการสนิทรพัย์และหนี้สนิทีโ่อน กบัจ านวนทีร่ะบุไวใ้นสญัญาขายสทิธแิฟรนไชส์
และขายสนิทรพัย์ นอกจากนี้ มรีายการที่เกิดขึน้หลงัจากการโอนสนิทรพัย์ที่อยู่ระหว่างการเจรจาของผู้บรหิารของ
บรษิทัย่อยทางอ้อมกบัผูร้บัสทิธใิหช้ าระเงนิคนื ไดแ้ก่ สนิคา้ทีโ่อนไปยงัแฟรนไชสแ์ละเงนิมดัจ า รายการดงักล่าวถูก
บนัทกึเป็น ลูกหนี้อื่น จ านวน 91.82 ลา้นบาท 
 
ผลการด าเนินงานของการด าเนินงานทีย่กเลกิ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 
 (หน่วย : พนับาท) 

   งบการเงนิรวม 
   31 ธนัวาคม 2561 

ผลกำรด ำเนินงำนของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก    
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร   68,075 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร   (67,376) 
ก าไรขัน้ตน้   699 
รายไดอ้ื่น   25 
ค่าใชจ้่ายในการขาย   (999) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร   (2,429) 

ขำดทุนส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก   (2,704) 
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คณะกรรมการบรษิัทมหีนังสอืลงวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2561 แจ้งไปยงักรรมการของบรษิัทย่อย ให้ระงบัการท านิติ
กรรมเกีย่วกบัการจ าหน่ายสนิทรพัยข์องบรษิทัย่อยทางออ้ม อย่างไรกต็าม ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัย่อยทางออ้ม 
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 
 

9. สนิคา้คงเหลอื 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        
สนิคา้ระหว่างทาง 3,754  6,548  3,754  3,110 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 608,470  612,046  432,232  476,823 
งานระหว่างท า 4,342  30,267  3,150  3,860 
วสัดุบรรจุภณัฑ ์ 11,178  8,822         -         - 
รวม 627,744  657,683  439,136  483,793 
หกั ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพ (37,948)  (28,562)  (20,204)  (13,553) 
สุทธ ิ 589,796  629,121  418,932  470,240 

 
ในระหว่างปี รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  28,562  11,721  13,553  5,779 
บวก  ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพ 14,694  17,203  6,651  7,774 
หกั    กลบัรายการค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพ (5,308)  (362)         -         - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  37,948  28,562  20,204  13,553 
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10. ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน        
ไม่เกนิ 1 ปี 9,512  12,537  9,512  12,537 
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 3,262  10,099  3,262  10,099 
รวม 12,774  22,636  12,774  22,636 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู        -  (495)         -  (495) 
หกั รายไดท้างการเงนิรอรบัรู ้ (950)  (2,397)  (950)  (2,397) 
รวม 11,824  19,744  11,824  19,744 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (8,638)  (10,266)  (8,638)  (10,266) 
สุทธ ิ 3,186  9,478  3,186  9,478 
 
บรษิทัไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าเครื่องมอืแพทยก์บัลูกคา้ มรีะยะเวลา 2 - 4 ปี 
 
ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู มดีงัต่อไปนี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  495         -  495         - 
บวก ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู        -  495         -  495 
หกั กลบัรายการค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (495)         -  (495)         - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม         -  495         -  495 

 
11. เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินฝากออมทรัพย์จ านวน 15.75 ล้านบาท และ 15.69 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซึง่มขีอ้จ ากดัในการใชเ้น่ืองจากน าไปค ้าประกนัตามสญัญาเงนิกู ้ 
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12. เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
 

     (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ทุนช าระแลว้ สดัส่วนรอ้ยละการลงทุน วธิรีาคาทุน เงนิปันผลรบั 
 31 ธ.ค.  

2562 
31 ธ.ค.  
2561 

31 ธ.ค.  
2562 

31 ธ.ค.  
2561 

31 ธ.ค.  
2562 

31 ธ.ค.  
2561 

31 ธ.ค.  
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 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (2,222,204) (2,212,004)   
สุทธ ิ     59,391 69,591   

 
เมื่อวนัที่ 29 มิถุนายน 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีมติจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นใน
อตัราส่วน 4 หุน้เดมิต่อ 3 หุน้ใหม่ เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่15/2561 มมีตจิองซื้อ
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัย่อยดงักล่าว จ านวน 43.65 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในระหว่างไตรมาส 3 ของ
ปี 2561 บรษิทัช าระค่าหุน้เพิม่ทุนในบรษิทัย่อยจ านวน 436.50 ลา้นบาท 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทย่อยดงักล่าวได้รบัช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นรายอื่นเพียงบางส่วน ท าให้
สดัส่วนการลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 50.17 เป็นรอ้ยละ 63.70 และบนัทกึส่วนต่างจากการเปลี่ยนแปลง
สดัส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ านวน 211.32 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และเมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2562 ที่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้บรษิทัย่อยดงักล่าว มมีตขิยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนส่วนทีเ่หลอืและเรยีกช าระเงนิค่า
หุน้ภายในวนัที ่30 มถิุนายน 2562 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งจ านวน 2,212 ลา้นบาท น าไปวางเป็นหลกัประกนั 
เพื่อค ้าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิใหก้บับรษิทั (หมายเหตุ 22) 
 
 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561 
    
มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม  69,591  69,591 
บวก เงนิลงทุนเพิม่         -  436,500 
หกั   ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (10,200)  (436,500) 
มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม  59,391  69,591 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทับนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยจ านวน 10.20 ลา้นบาท 
และ 436.50 ล้านบาท ตามล าดบั เนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุน (มูลค่าที่
คาดว่าจะไดร้บัคนืส าหรบัปี 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 18) 
 
บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 
บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) มีผลขาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงิน 5,015 ล้านบาท รวมถึงมีหนี้สิน
หมุนเวียนมากกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 841 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่
ระหว่างการด าเนินการขายหุน้ของบรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 1 

 
เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2562 ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นบริษัท ดบับลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติขยาย
ระยะเวลาการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนส่วนที่เหลือ และเรยีกช าระเงินค่าหุ้นภายในวนัที่ 30 มถิุนายน 2562 (ตามมติอนุมตัิ        
การเพิม่ทุนเมื่อวนัที ่29 มถิุนายน 2561) 
 
อย่างไรก็ตาม เมื่อวนัที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 
3/2562 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัสละสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) ซึ่ง
เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ จ านวน 42,882,808 หุน้ โดยยงัคงรกัษาสดัส่วนการเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
ในสดัส่วนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50.17 
 
เมื่อวนัที ่4 เมษายน 2562 บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขาย
แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จ านวน 220 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 22 ล้านหุน้ ท าใหส้ดัส่วนการ
ลงทุนในบริษัทย่อยลดลงจากร้อยละ 63.70 เป็นร้อยละ 56.00 และบนัทึกผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนเงนิ
ลงทุนในบรษิทัย่อย จ านวน 170.16 ลา้นบาท ในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ 
 
ในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ของบรษิัทดบับลวิซีไอ โฮลดิ้ง จ ากดั ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 29 มถิุนายน 2561 ที่
ประชุมมมีตอินุมตัติามรายละเอยีดดงันี้ 

 
- แปรสภาพบริษัทจากบริษัทจ ากัด เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด (ด าเนินการแล้วเมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม  

2561)  
 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 870,000,020 บาท  จากเดิม  1,160,000,000 บาท เป็น  
2,030,000,020 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 87,000,002 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 
บาท (ด าเนินการแลว้เมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2561)  

 
โดยวตัถุประสงคข์องการเพิม่ทุนนัน้เพื่อปรบัโครงสรา้งทุน และโครงสรา้งหนี้ ซึง่จะน าเงนิเพิม่ทุนบางส่วนไปช าระหนี้
ใหก้บับรษิทัใหญ่ตามแผนการช าระหนี้ 
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วนัที ่8 พฤศจกิายน 2561 ทีป่ระชุมกรรมการบรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) มมีตพิจิารณาปรบัโครงสรา้ง
การถือหุ้นในบรษิทัย่อย และ บรษิัทย่อยทางอ้อม โดยซื้อหุ้นสามญัทัง้หมด ของบรษิทั วุฒศิกัดิ ์คอสเมติกอนิเตอร์ 
จ ากดั บรษิัท ดบับลวิ เวลเนส จ ากดั และ บรษิัท ดบับลวิ. เอส. เซอร์จรีี่ 2014 จ ากดั จาก บรษิัท วุฒศิกัดิ ์คลนิิก 
อนิเตอรก์รุ๊ป จ ากดั ในราคาตามมลูค่า (par value) เพื่อใหธุ้รกจิมคีวามเหมาะสมในการด าเนินงาน 

 
บรษิทั วุฒศิกัดิ ์คอสเมตกิอนิเตอร ์จ ากดั 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั วุฒศิกัดิ ์คอสเมตกิอนิเตอร์ จ ากดั (“บรษิทัย่อยทางอ้อม”) ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่
18 มนีาคม 2562 มมีติอนุมตัิให้เพิม่ทุนของบรษิัทจ านวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบรษิัทย่อย
ทางออ้มไดร้บัเงนิช าระค่าหุน้เรยีบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัที ่4 เมษายน 2562 รวมเป็นเงนิ 100 ลา้นบาท การเพิม่ทุนดงักล่าว
ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยทางออ้ม ครัง้ที ่3/2562 เมื่อวนัที ่12 เมษายน 2562 
 
บรษิทั ดบับลวิ โกลบอล จ ากดั 
 
เมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่6/2562 
มมีตอินุมตัใิหล้งทุนในหุน้สามญัของบรษิทั ดบับลวิ โกลบอล จ ากดั (“บรษิทัย่อยทางอ้อม”) (ทุนจดทะเบยีน 10,000 
หุน้ จ านวนเงนิ 100,000 บาท) เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิในต่างประเทศ ซึง่มกีารเรยีกช าระค่าหุน้ จ านวน 9,997 หุน้ 
มลูค่าหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงนิ 99,970 บาท เรยีบรอ้ยแลว้ในระหว่างปี 

 
บรษิทั สเปซเมด จ ากดั 
 
ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัท สเปซเมด จ ากัด ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีมติอนุมตัิการ
จ่ายเงนิปันผลจากก าไรของผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2561 จ านวนรวม 15 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด           
ในอตัรา 30 บาทต่อหุน้ 
 

13. ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม  
 
บรษิทัย่อยทีม่ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุทีเ่ป็นสาระส าคญั 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
 สดัส่วนการถอืของ             

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจ
ควบคุม (รอ้ยละ) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็จดัสรร
ใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจ

ควบคุม 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจ

ควบคุมสะสม 
บรษิทั 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

       

บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 44.00 36.30 (308,087) (148,807) (420,599) (167,452) 
บรษิทั สยามสเนล จ ากดั 49.00 49.00 (9,823) (3,687) (8,114) 1,709 
   รวม   (317,910) (152,494) (428,713) (165,743) 
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สรุปขอ้มูลทางการเงนิของบรษิัท ดบับลวิซีไอ โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) และบรษิัท สยามสเนล จ ากดั ก่อนการตดั
รายการระหว่างกนัและรายการปรบัปรุงอื่นในการจดัท างบการเงนิรวม มดีงันี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้  

จ ากดั (มหาชน) 
  

บรษิทั สยามสเนล จ ากดั 
 2562  2561  2562  2561 
        

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 267,941  267,959  5,964  10,902 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 969,808  1,448,659  1,647  18,512 
    รวมสนิทรพัย ์ 1,237,749  1,716,618  7,611  29,414 
  

 
 

 
   

หนี้สนิหมุนเวยีน 1,108,461  858,193  25,270  27,025 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 1,118,833  1,360,526  2,285  2,285 
    รวมหนี้สนิ 2,227,294  2,218,719  27,555  29,310 

  
 

 
 

   

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (554,145)  (319,838)  (10,171)  53 

 
    

   

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (435,400)  (182,263)  (9,773)  51 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้  

จ ากดั (มหาชน) 
  

บรษิทั สยามสเนล จ ากดั 
 2562  2561  2562  2561 
        
รายได ้ 180,119  211,090  14,997  21,975 
ขาดทุนส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (396,168)  (238,467)  (10,224)  (3,837) 
ขาดทุนส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่ี

อ านาจควบคมุ (311,275) 
 

(135,892) 
 

(9,824)  (3,687) 
ขาดทุนส าหรบัปี (707,443)  (374,359)  (20,048)  (7,524) 
        
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของผูถ้อืหุน้         

ของบรษิทั (396,168) 
 

(246,327) 
 

(10,224)  (3,837) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของส่วนไดเ้สยี       

ทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (311,275) 
 

(140,371) 
 

(9,824)  (3,687) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี (707,443)  (386,698)  (20,048)  (7,524) 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั 

(มหาชน) 
  

บรษิทั สยามสเนล จ ากดั 
 2562  2561  2562  2561 
        
เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรม

ด าเนินงาน (178,004) 
 

(289,045) 
 

1,788  2,092 
เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมการลงทุน (4,595)  (12,134)  191           - 
เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 174,701  298,492  (2,061)  (3,412) 
เงนิสดรบั (จ่าย) สุทธ ิ (7,898)  (2,687)  (82)  (1,320) 

    
14. เงนิลงทุนในบรษิทัอื่น 

 
     (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ทุนช าระแลว้ สดัส่วนรอ้ยละการลงทุน วธิรีาคาทุน 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

       

บรษิทั แดทโซ เอเชยี คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั 300,000 300,000 12.00 12.00 36,000 36,000 
บรษิทั อเิมจแิมกซ์ จ ากดั 108,000 108,000 7.40 7.40 8,000 8,000 
รวม     44,000 44,000 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (44,000) (44,000) 
สุทธ ิ           -      - 

   
บริษัทบนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่นทัง้จ านวน เนื่องจากผู้บริหารพิจารณาว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะ   
ไดร้บัคนืต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุน 

 
15. เงนิใหกู้ย้มื – บรษิทัอื่น 
 

บรษิทัย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งใหเ้งนิกู้ยมืแก่บรษิทัอื่นจ านวน 100.00 ล้านบาท และดอกเบี้ยคา้งรบัจ านวน 3.28 ล้าน
บาท โดยมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 6.50 ต่อปี ในรูปแบบตัว๋สญัญาใชเ้งนิและถงึก าหนดรบัช าระแล้ว อย่างไรกต็ามใน
ระหว่างปี บรษิัทย่อยทางอ้อมได้รบัช าระดอกเบี้ยแล้วจ านวน 4.79 ล้านบาท และปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการเจรจา
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขการรบัช าระหนี้ โดยมขีอ้ตกลงว่า กรรมการของบรษิทัดงักล่าวจะเป็นผูค้ ้าประกนัตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  
 
นอกจากนี้ ในระหว่างปี บรษิทัย่อยทางอ้อมไดจ้่ายเงนิประกนัเพิม่เตมิเพื่อเขา้ท ารายการตรวจสอบสถานะแห่งสทิธิ
เกี่ยวกบัการจดังานมสิยูนิเวริ์สใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าวจ านวน 4.80 ล้านบาท (รวมอยู่ในสนิทรพัย์หมุนเวยีนในงบการ    
เงนิรวม) 
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16. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 

ทีด่นิ 
อาคารและ             

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 
ส่วนปรบัปรุง
พืน้ทีเ่ช่า 

อุปกรณ์และ
เครื่องมอืแพทย์ 

เครื่องมอืและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใชส้ านักงาน 

 
ยานพาหนะ 

สนิทรพัยร์ะหว่าง 
ก่อสรา้ง 

 
รวม 

          
รำคำทุน          
1 มกราคม 2561 83,200 186,599 238,051 207,201 288,287 146,060 27,216 11 1,176,625 
ซื้อเพิม่              -                   - 5,090 3,505 262 1,264               8,702             - 18,823 
ปรบัมลูค่า 82,800                   -             -             -                 -                 -             -             - 82,800 
จ าหน่าย             -                   -             - (1,233) (55) (21,730)             -             - (23,018) 
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์             -                   - (85,120)             - (29,700) (2,065)             -             - (116,885) 
โอนเขา้ / (โอนออก)             -                   -             - 3,084                 -                 -             -             - 3,084 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ี่ถอืไวเ้พื่อขาย             -                   - (53,038)             - (47,089) (14,357)             -             - (114,484) 
31 ธนัวาคม 2561 166,000 186,599 104,983 212,557 211,705 109,172 35,918 11 1,026,945 
ซื้อเพิม่             - 201 6,166             39,683                   6,240 2,490             -             - 54,780 
จ าหน่าย             -                   -             -             (3,558)               (10,422) (31,870)             -             - (45,850) 
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์             -                   - (32,506)             -                 - (209)             -             - (32,715) 
31 ธนัวาคม 2562 166,000 186,800 78,643 248,682 207,523 79,583 35,918 11 1,003,160 
          
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
1 มกราคม 2561             - 53,824 128,769 72,082 230,686 125,880 8,991             - 620,232 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี             - 11,070 11,354 43,002 20,330 10,603 4,271             - 100,630 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัส่วนทีจ่ าหน่าย             -                   - (26) (462) (7,881) (21,651)             -             - (30,020) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัส่วนทีต่ดัจ่าย             -                   - (53,824)             - (51) (1,932)             -             - (55,807) 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ี่ถอืไวเ้พื่อขาย             -                   - (39,057)             - (44,010) (13,095)             -             - (96,162) 

31 ธนัวาคม 2561             - 64,894 47,216 114,622 199,074 99,805 13,262             - 538,873 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี             - 10,992 8,270 46,010 7,212 4,016 5,743             - 82,243 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัส่วนทีจ่ าหน่าย             -                   -             - (2,623) (10,047) (31,274)             -             - (43,944) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัส่วนทีต่ดัจ่าย             -                   - (15,138)             -                 - (151)             -             - (15,289) 
31 ธนัวาคม 2562             - 75,886 40,348 158,009 196,239 72,396 19,005             - 561,883 
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    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 

ทีด่นิ 
อาคารและ             

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 
ส่วนปรบัปรุง
พืน้ทีเ่ช่า 

อุปกรณ์และ
เครื่องมอืแพทย ์

เครื่องมอืและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใชส้ านกังาน 

 
ยานพาหนะ 

สนิทรพัยร์ะหว่าง 
ก่อสรา้ง 

 
รวม 

          
หกั ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์          
1 มกราคม 2561             -                   - 32,288             -             -             -             -             - 32,288 
เพิม่ขึน้             - 54,284 27,137             -             -             -             -             - 81,421 
ลดลง             -                   - (24,087)             -             -             -             -             - (24,087) 
31 ธนัวาคม 2561             - 54,284 35,338             -             -             -             -             - 89,622 
เพิม่ขึน้             - 13,340 5,861             -             -             -             -             - 19,201 
ลดลง             - (4,210) (3,902)             -             -             -             -             - (8,112) 
31 ธนัวาคม 2562             - 63,414 37,297             -             -             -             -             - 100,711 
          
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี          
31 ธนัวาคม 2561 166,000 67,421 22,429 97,935 12,631 9,367 22,656 11 398,450 

31 ธนัวาคม 2562 166,000 47,500 998 90,673 11,284 7,187 16,913 11 340,566 

          
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2561          
ตน้ทุนขาย         81,728 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร         18,902 
    รวม         100,630 

          
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2562          
ตน้ทุนขาย         63,062 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร         19,181 
    รวม         82,243 
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    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

ทีด่นิ 
อาคารและ             

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 
ส่วนปรบัปรุง
พืน้ทีเ่ช่า 

อุปกรณ์และ
เครื่องมอืแพทย ์

เครื่องมอืและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใชส้ านกังาน 

 
ยานพาหนะ 

สนิทรพัย์
ระหว่างก่อสรา้ง 

 
รวม 

          
รำคำทนุ          
1 มกราคม 2561          -          -          - 207,201 4,264 2,992 23,436          - 237,893 
ซื้อเพิม่           -          -          - 3,505 263 809          -          - 4,577 
จ าหน่าย          -          -          - (1,233)          -          -          -          - (1,233) 
โอนเขา้ / (โอนออก)          -          -          - 3,084          -          -          -          - 3,084 
31 ธนัวาคม 2561          -          -          - 212,557 4,527 3,801 23,436          - 244,321 
ซื้อเพิม่           - 201          - 39,683 588 889          -          - 41,361 
จ าหน่าย          -          -          - (3,558) (193)          -          -          - (3,751) 
31 ธนัวาคม 2562          - 201          - 248,682 4,922 4,690 23,436          - 281,931 
          
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
1 มกราคม 2561          -          -          - 72,082 1,037 1,545 7,936          - 82,600 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี          -          -          - 42,259 876 698 3,487          - 47,320 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัส่วนทีจ่ าหน่าย          -          -          - (462)          -          -          -          - (462) 
31 ธนัวาคม 2561          -          -          - 113,879 1,913 2,243 11,423          - 129,458 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี          - 7          - 45,900 945 773 3,375          - 51,000 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัส่วนทีจ่ าหน่าย          -          -          - (2,623) (145)          -          -          - (2,768) 
31 ธนัวาคม 2562          - 7          - 157,156 2,713 3,016 14,798          - 177,690 
          
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี          
31 ธนัวาคม 2561          -          -          - 98,678 2,614 1,558 12,013          - 114,863 

31 ธนัวาคม 2562          - 194          - 91,526 2,209 1,674 8,638          - 104,241 
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         (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

ทีด่นิ 
อาคารและ             

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 
ส่วนปรบัปรุง
พืน้ทีเ่ช่า 

อุปกรณ์และ
เครื่องมอืแพทย ์

เครื่องมอืและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใชส้ านกังาน ยานพาหนะ 

สนิทรพัย์
ระหว่างก่อสรา้ง รวม 

          
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2561          
ตน้ทุนขาย         42,259 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร         5,061 
    รวม         47,320 

          
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2562          
ตน้ทุนขาย         45,900 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร         5,100 
    รวม         51,000 

 
ในระหว่างปี 2561 บรษิทัย่อยทางออ้มเปลีย่นแปลงการแสดงมลูค่าของทีด่นิเป็นวธิตีรีาคาใหม่ โดยใชผู้เ้ชีย่วชาญอสิระภายใตห้ลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นนโยบายบญัชขีองบรษิทั มลูค่าทีด่นิ 
ที่ตีใหม่ใช้วิธีการประเมินราคาแบบวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด  (ข้อมูลระดับ 2) โดยบันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน ไว้ในส่วนผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน  จ านวน
รวม 82.80 ลา้นบาท (สุทธจิากภาษจี านวน 66.24 ลา้นบาท)  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อย  
 
1) มอีุปกรณ์ตามสญัญาเช่าการเงนิโดยมมีลูค่าสุทธติามบญัชขีองสนิทรพัยด์งักล่าว จ านวนเงนิประมาณ 9.32 ลา้นบาท (2561 : 14.81 ลา้นบาท)  
 
2) มอีุปกรณ์ส่วนหนึ่งทีค่ดิค่าเสื่อมราคาเตม็มลูค่าและยงัใชง้านอยู่ โดยมรีาคาทุนประมาณ 280.55 ลา้นบาท (2561 : 313.86 ลา้นบาท) 
 
ในระหว่างปี 2561 บรษิทัย่อยบนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร และส่วนปรบัปรุงพืน้ทีเ่ช่า จ านวน 54.28 ลา้นบาท และ 23.14 ลา้นบาท ตามล าดบั อนัเป็นผล
เน่ืองมาจากการประเมนิมลูค่าธุรกจิ ตามหมายเหตุขอ้ 18 
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17. สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมของบรษิทั 
 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร ์

เครื่องหมาย
การคา้ 

ความสมัพนัธ์
กบัลกูคา้ 

สทิธกิาร
ขยาย 

กจิการใน
ต่างประเทศ 

สนิทรพัย์
ทางปัญญา รวม 

รำคำทนุ       
1 มกราคม 2561 80,859 1,506,461 12,185 523,704 4,230 2,127,439 
ซื้อเพิม่ 13,900            -            -            -            - 13,900 
31 ธนัวาคม 2561 94,759 1,506,461 12,185 523,704 4,230 2,141,339 
ซื้อเพิม่ 2,959            -            -            -            - 2,959 

31 ธนัวาคม 2562 97,718 1,506,461 12,185 523,704 4,230 2,144,298 
       
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม       
1 มกราคม 2561 38,865            - 12,185            -            - 51,050 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี 11,774            -            -            -            - 11,774 
31 ธนัวาคม 2561 50,639            - 12,185            -            - 62,824 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี 12,879            -            -            -            - 12,879 

31 ธนัวาคม 2562 63,518            - 12,185            -            - 75,703 
       
หกั ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ       
1 มกราคม 2561            -            -            - 523,704            - 523,704 
เพิม่ขึน้ 9,227 341,780            - -            - 351,007 
31 ธนัวาคม 2561 9,227 341,780            - 523,704            - 874,711 
เพิม่ขึน้ 2,959 455,561            -            -            - 458,520 
31 ธนัวาคม 2562 12,186 797,341            - 523,704            - 1,333,231 
       
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี       
31 ธนัวาคม 2561 34,893 1,164,681            -            - 4,230 1,203,804 

31 ธนัวาคม 2562 22,014 709,120            -            - 4,230 735,364 

       
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปี 2561       
ตน้ทุนขาย      1,531 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร      10,243 
    รวม      11,774 

       
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปี 2562       
ตน้ทุนขาย      924 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร      11,955 
    รวม      12,879 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

รำคำทุน   
1 มกราคม 2561  48,109 
ซื้อเพิม่  13,900 
31 ธนัวาคม 2561  62,009 
ซื้อเพิม่                                - 
31 ธนัวาคม 2562  62,009 
   

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม   
1 มกราคม 2561  19,917 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี  10,030 
31 ธนัวาคม 2561  29,947 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี  11,796 
31 ธนัวาคม 2562  41,743 
   

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี   
31 ธนัวาคม 2561  32,062 
31 ธนัวาคม 2562  20,266 
   

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปี 2561   
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  10,030 
   

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปี 2562   
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  11,796 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมโีปรแกรมคอมพวิเตอร ์ส่วนหนึ่งทีต่ดัจ าหน่ายเตม็มลูคา่ 
และยงัใชง้านอยู่ โดยมรีาคาทุนประมาณ 31.60 ลา้นบาท และ 18.46 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทมแีผนจะซื้อทีด่นิพร้อมสิง่ปลูกสร้างตามมูลค่ายุตธิรรม จ านวน  305.00 ล้านบาท 
บริษัทตกลงวางมดัจ า จ านวนเงิน 52.50 ล้านบาท และช าระราคาส่วนที่เหลือด้วยหุ้นบริษัท ดบับลิวซีไอ โฮลดิ้ง 
จ ากดั (มหาชน) มูลค่า 252.50 ล้านบาท (ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนของเงนิลงทุนรอ้ยละ 56) ซึ่งมูลค่าหุน้ดงักล่าวเป็นมลูค่า
อ้างอิงส าหรบัการค านวณมูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื (เงนิลงทุนทัง้หมดร้อยละ 100 ของบรษิัทดบับลวิซีไอ โฮลดิ้ง 
จ ากดั (มหาชน)) คดิเป็นเงนิจ านวน 450.89 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ 
(เครื่องหมายการคา้) ท าใหเ้กดิค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเครื่องหมายการคา้จ านวน 455.56 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวม 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทับนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเครื่องหมายการคา้จ านวน 341.78 ล้านบาท อนัเป็น
ผลเน่ืองมาจากการประเมนิมลูค่าธุรกจิตามหมายเหตุขอ้ 18 
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18. ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมเกดิจากการซื้อธุรกจิเสรมิความงาม ในระหว่างปี 2557  
 
รายการเคลื่อนไหวส าหรบัมลูค่าของค่าความนิยม มดีงันี้ 
 
         (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2561 
  

มลูค่าตามบญัช ี- สุทธ ิณ วนัที ่1 มกราคม 85,929 
หกั ดอ้ยค่า (85,929) 
มลูค่าตามบญัช ี- สุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม                        - 

 
การทดสอบการดอ้ยค่า 
การทดสอบการด้อยค่าประจ าปี ผู้บรหิารค านวณมูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของธุรกิจเสรมิความงาม โดยได้ว่าจา้ง
บรษิทัทีป่รกึษาทางการเงนิแห่งหนึ่งเพื่อท าการประเมนิมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื ทีป่รกึษาทางการเงนิไดป้ระมาณ
การกระแสเงนิสดอ้างองิจากการประมาณการทางการเงนิ อ้างองิจากแผนการเงนิและการด า เนินงานของธุรกจิเสรมิ
ความงาม ซึ่งไดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารก าหนดมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืโดยประเมนิจากมูลค่ายุตธิรรม
หกัต้นทุนในการจ าหน่ายของสนิทรพัยน์ัน้ การประเมนิมูลค่านี้พจิารณาจากขอ้มูลระดบั 3 เนื่องจากมกีารใชข้อ้มลูที่
ไม่สามารถสงัเกตไดน้ ามาใชใ้นการประเมนิมลูค่า  
 
ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการค านวณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืมดีงัต่อไปนี้ 

 
อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ) 2 
อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 12.30 

 
สมมตฐิานของกระแสเงนิสด 
ผู้บริหารประมาณการก าไรขัน้ต้นเทียบเคียงกับอัตราก าไรขัน้ต้นของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
คาดการณ์การเตบิโตของตลาด ผูบ้รหิารเชื่อว่าเป็นขอ้มลูทีด่ทีีสุ่ดทีส่ามารถหาไดใ้นการประมาณการน้ี  
 
อตัราการเตบิโต 
อตัราการเตบิโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักทีใ่ชอ้้างองิจากอตัราการเตบิโตเศรษฐกจิของประเทศ อตัราการเตบิโตถวัเฉลี่ย    
ใชใ้นการคาดการณ์กระแสเงนิสดหลงัจากการประมาณการ 
 
ตน้ทุนในการจ าหน่าย 
ประมาณการมาจากประสบการณ์ในอดตีของบรษิทัในการขายสนิทรพัย ์
 
อตัราคดิลด 
อตัราคดิลดไดส้ะทอ้นถงึการประเมนิสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าเงนิตามเวลาและความเสีย่งเฉพาะเจาะจง
ของสนิทรพัย ์ 
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ในระหว่างปี 2561 บริษัทรบัรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 86 ล้านบาท ซึ่งปัจจยัหลกัที่มีผลต่อการ
ขาดทุนดงักล่าวเกิดจากการลดลงของรายได้ที่เคยคาดการณ์ไว้อย่างมีสาระส าคญั แผนธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
เน่ืองจากปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ตลอดจนภาวะการณ์โดยรวม 
 
ในระหว่างปี 2561 บรษิทัรบัรูผ้ลจากการดอ้ยค่าของกลุ่มธุรกจิความงามจ านวน 505 ล้านบาท โดยน าไปลดค่าความ
นิยมจากการซื้อธุรกจิความงามจ านวน 86 ลา้นบาท ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเ่หลอือยู่น าไปลดมลูค่าตามบญัชขีอง
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วน ได้แก่ เครื่องหมายการค้า 342 ล้านบาท อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 54              
ลา้นบาท และ ส่วนปรบัปรุงพืน้ทีเ่ช่า 23 ลา้นบาท 
 
ผู้บรหิารไม่ได้พจิารณาถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นที่อาจเกิดขึ้นและอาจจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ส าคญั 
อย่างไรกต็าม มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืมคีวามอ่อนไหวจากการเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด ซึง่หากอตัราการคดิลด
เพิม่ขึน้/ลดลง รอ้ยละ 0.25 มผีลท าใหม้ลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืลดลง/เพิม่ขึน้ จ านวน 61 ลา้นบาท และ 65 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  

 
19. เงนิประกนัสญัญาเช่า  
 

         (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2562  2561 
    

  เงนิประกนัสญัญาเช่า  31,379  35,053 
หกั ค่าเผื่อเงนิประกนัสญัญาเช่า (6,461)  (9,929) 
สุทธ ิ 24,918  25,124 
 

20. เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
 
             (หน่วย : พนับาท) 
 อตัราดอกเบีย้  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 รอ้ยละต่อปี  2562  2561  2562  2561 
          

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 7.12  1,492  1,505        -        - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 6.50  10,000  10,000        -        - 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีที 2.00 - 4.00  500,681  463,798  413,103  400,706 
ตัว๋แลกเงนิ (รวมดอกเบีย้) 5.00 - 15.00       308,853  436,100        -        - 

 รวม     821,026  911,403  413,103  400,706 
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ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งผิดนัดช าระหนี้ตราสารหนี้ประเภทตัว๋แลกเงนิกบับริษัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุนแห่งหนึ่งจ านวน 355.0 ล้านบาท ต่อมาภายหลงับรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนดงักล่าวไดฟ้้องรอ้งให้ช าระ
หนี้ นอกจากนี้ บริษัทถูกฟ้องในฐานะผู้ค ้าประกันตัว๋แลกเงินที่ผิดนัดช าระจ านวน 255.0 ล้านบาท บริษัทย่อยได้
บนัทกึอตัราดอกเบีย้โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ผดินัดช าระรอ้ยละ 7.5 ถงึรอ้ยละ 15.0 ต่อปี จนกว่าจะช าระหนี้เรยีบรอ้ย  
 
ในเดอืนกรกฎาคม 2562 ศาลอุทธรณ์พพิากษาใหบ้รษิทัย่อยช าระหนี้จ านวน 205.0 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้  
 
เมื่อวนัที ่29 ตุลาคม 2562 บรษิทัท าบนัทกึขอ้ตกลงกบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนดงักล่าวเพื่อช าระหนี้ทีบ่รษิทัมี
ภาระผกูพนั จ านวน 255.0 ลา้นบาท โดยมกีารจ่ายช าระงวดแรก ณ วนัท าสญัญาจ านวน 24.8 ลา้นบาท และช าระงวด
ที่สองในวนัที ่28 พฤศจกิายน 2562 จ านวน 24.8 ล้านบาท ส่วนที่เหลอืหลงัจากหกัเงนิอายดัสทิธเิรยีกร้องและเงนิ
ฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชข้า้งตน้ จะช าระใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัที ่25 ธนัวาคม 2562  
 
เมื่อวนัที่ 24 ธนัวาคม 2562 บรษิัทท าหนังสอืขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้ส่วนทีเ่หลอืหลงัจากหกัเงนิอายดัสทิธิ
เรยีกร้องตามบนัทกึขอ้ตกลงช าระหนี้ อย่างไรก็ตาม บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนดงักล่าวปฏิเสธขอ้เสนอของ
บรษิทั  
 
เมื่อวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2563 ศาลอุทธรณ์มคี าพพิากษาใหบ้รษิทัยอ่ยช าระหนี้จ านวน 150.0 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้  
 
บรษิทัย่อยจงึปรบัปรุงอตัราดอกเบี้ยทีบ่นัทกึเป็นดอกเบี้ยตามค าพพิากษารอ้ยละ 5.0 ถงึ รอ้ยละ 15.0 ซึ่งผลต่างจะ
น าไปบนัทกึในรายไดอ้ื่น ในงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 
นอกจากนี้ บรษิทัย่อยไดอ้ยู่ระหว่างเจรจาเพื่อช าระหนี้ส่วนที่เหลอือกีจ านวน  100.0 ล้านบาท กบับรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุนดงักล่าว 

 
21. เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัอื่น 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัย่อยทางออ้มมเีงนิกูย้มืระยะสัน้กบับุคคลและบรษิทัอื่น รวมเป็นเงนิ 16.17 ลา้นบาท 
โดยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.25 - 12.00 ต่อปี โดยมกี าหนดช าระเมื่อทวงถาม  
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22. เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  
 
เงนิกู้ยมืระยะยาวเป็นเงนิกู้ยมืทีม่หีลกัประกนัซึ่งบรษิทัและบรษิทัย่อยไดร้บัจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่ง
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  

 
เงนิกู ้

ค่าธรรมเนียม
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ

 
 

เงนิกู ้

ค่าธรรมเนียม
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ
       
วงเงนิกู ้1,400 ลา้นบาท  290,411 (2,311) 288,100 290,411 (2,311) 288,100 
วงเงนิกู ้ 290 ลา้นบาท 25,751 (14) 25,737 25,751 (14) 25,737 
วงเงนิกู ้ 494 ลา้นบาท 96,615 (456) 96,159 96,615 (456) 96,159 
รวม 412,777 (2,781) 409,996 412,777 (2,781) 409,996 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (412,777) 2,781 (409,996) (412,777) 2,781 (409,996) 
เงนิกูย้มืระยะยาว – สุทธ ิ      -         -      -     -          -    - 

 
 

 (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 
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 อตัราดอกเบี้ย
ต่อปี เงื่อนไขการช าระคนืเงนิต้น    หลกัประกนัเพื่อค ้าประกนั 

    
1. วงเงนิกู ้1,400 

ลา้นบาท  
MLR ลบ 
รอ้ยละ 1 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทท าสญัญาขยาย
ระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้เป็นรายเดอืนๆละ 5.2 
ล้านบาทจนถึงเดือนกนัยายน 2563 และเดือนละ 
17.32 ลา้นบาทจนถงึเดอืนตุลาคม 2564 และช าระ
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทัง้จ านวนใน
เดอืนพฤศจกิายน 2564 
(เดิม - จ่ายช าระคืนเงินกู้ 400 ล้านบาทภายใน
วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เงนิกู้ยมืส่วนที่เหลอืผ่อน
ช าระคนืเป็นรายไตรมาสๆละ 52.63kลา้นบาท เริม่
ช าระงวดแรกในเดือนมีนาคม 2558 จนถึงเดือน
กนัยายน 2562)  
 

- ค ้าประกันร่วมโดยบริษัท เค แอนด์ ดบับลิว (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

- หุน้ของบรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
- ค ้าประกนัโดยกรรมการสองท่าน 

 

2. วงเงนิกู ้290       
ลา้นบาท 

MLR ลบ 
รอ้ยละ 0.6 

ผ่อนช าระคืนเป็นเดือนๆละ 4.49 ล้านบาท เริ่ม
ช าระงวดแรกในเดอืนเมษายน 2560 จนถึงเดอืน
สิงหาคม 2565 ซึ่งงวดสุดท้ายช าระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยทีเ่หลอืทัง้จ านวน 

- จดจ านองที่ดินและอาคารส านักงานใหญ่ของบริษัท      
วุฒศิกัดิ ์คลนิิก อนิเตอร ์กรุ๊ป จ ากดั 

- หุ้นของบรษิทั วุฒศิกัดิ ์คลนิิก อนิเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั และ 
หุน้ของบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) ถอืโดย
กรรมการของบรษิัท บรษิทัย่อย และบรษิทัที่เกี่ยวข้อง
กนั 

- ค ้าประกันโดยกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และ
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

3. วงเงนิกู ้494          
ลา้นบาท 

MLR ลบ 
รอ้ยละ 0.6 

ผ่อนช าระคืนเป็นเดือนๆละ 7.64 ล้านบาท เริ่ม
ช าระงวดแรกในเดอืนเมษายน 2560 จนถึงเดอืน
สิงหาคม 2565 ซึ่งงวดสุดท้ายช าระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยทีเ่หลอืทัง้จ านวน 

- จดจ านองที่ดินและอาคารส านักงานใหญ่ของบริษัท      
วุฒศิกัดิ ์คลนิิก อนิเตอร ์กรุ๊ป จ ากดั 

- หุ้นของบรษิทั วุฒศิกัดิ ์คลนิิก อนิเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด และ 
หุน้ของบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) ถอืโดย
กรรมการของบรษิัท บรษิทัย่อย และบรษิทัที่เกี่ยวข้อง
กนั 

- ค ้าประกันโดยกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และ
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มดีงันี้ 
 

           (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562  2561  2562  2561 
  

 
 

 
   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 620,801  895,234  615,968  886,800 
หกั   จ่ายช าระ (216,031)  (282,326)  (211,198)  (278,725) 
ตดัจ่ายค่าธรรมเนยีมทางการเงนิรอตดับญัช ี 5,226  7,893  5,226  7,893 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 409,996  620,801  409,996  615,968 
 
ค่าธรรมเนียมทางการเงนิรอตดับญัชเีป็นค่าธรรมเนียมทางการเงนิในการจดัหาเงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัและบรษิทั
ย่อย ค่าธรรมเนียมทางการเงนิรอตดับญัชตีดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิตามอายุสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ภายใต้สญัญาเงนิกู้ บรษิัทและบรษิัทย่อยต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงนิบางประการตามที่ระบุในสญัญา เช่น       
การด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ เป็นตน้ 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามทีร่ะบุ ในสญัญากู้ยมืเงนิ
กบัธนาคารได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาเงนิกู้ยมื ดงันัน้ บรษิัทและบรษิัทย่อยจงึได้จดัประเภทเงนิกู้ยมื
ดงักล่าวเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม บรษิัทและบรษิัทย่อย ได้รบัหนังสอืให้ความ
ยนิยอมจากธนาคารแลว้ ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
23. รายไดร้บัล่วงหน้า 

 
           (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562  2561  2562  2561 
        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 24,434  161,981  5,001  4,010 
บวก  เพิม่ขึน้ระหว่างปี 170,242  143,100  46,406  17,809 
หกั    รบัรูเ้ป็นรายไดร้ะหว่างปี (153,189)  (253,504)  (31,708)  (16,818) 
หกั    จดัประเภทเป็นหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง 
           กบัสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย -  (27,143)  -  - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 41,487  24,434  19,699  5,001 

 
24. หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ  

 
           (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562  2561  2562  2561 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ        
ไม่เกนิ 1 ปี 10,662  4,186  8,478  2,332 
เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 4,962  15,297           -  8,478 
รวม 15,624  19,483  8,478  10,810 
หกั ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี (535)  (1,339)  (390)  (1,096) 
 15,089  18,144  8,088  9,714 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (10,198)  (3,382)  (8,088)  (1,626) 
สุทธ ิ 4,891  14,762          -  8,088 

 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทในประเทศหลายแห่งเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยมีระยะเวลา              
36  - 60 เดอืน 
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25. หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 
 

       (หน่วย : พนับาท) 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562 2561 2562 2561 
     
ผลประโยชน์พนักงานคา้งจ่าย 8,413 604        -        - 
ค่าตอบแทนคา้งจ่าย 14,018   13,134 13,889 12,947 
ค่าโฆษณาคา้งจ่าย        - 193        -        - 
ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย 5,423 4,949        -        - 
ภาษคีา้งจ่าย 50,992 44,555        -        - 
ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 182 80        -        - 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 72,106 24,200 1,466 801 
โบนัสคา้งจ่าย 14,773 9,355 12,794 7,996 
ประมาณการหนี้สนิ 32,077 15,077 1,827        - 
อื่นๆ 45,025 52,474 19,919 35,104 
รวม 243,009 164,621 49,895 56,848 

 
26. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
      (หน่วย : พนับาท) 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษิทั 
 2562 2561 2562 2561 
     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 19,035 16,968 10,992 11,542 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี        - (4,406)        - (4,219) 
สุทธ ิ 19,035 12,562 10,992 7,323 
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- รายการเคลื่อนไหวภาระผูกพนัหนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มดีงันี้ 
 

       (หน่วย : พนับาท) 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562 2561 2562 2561 
     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที ่1 มกราคม 16,968 16,128 11,542 8,463 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี 967          - 562 - 
ตน้ทุนบรกิารปีปัจจุบนั 5,005 4,674 2,773 3,339 
ดอกเบีย้จ่าย 501 452 334 363 
การปรบัมลูค่า – ผลขาดทุน (ก าไร) ตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั          - (4,286)          - (623) 
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี (4,406)          - (4,219)          - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 19,035 16,968 10,992 11,542 

     
ไม่ไดจ้ดัตัง้เป็นกองทุนทัง้หมด 19,035 16,968 10,992 11,542 

 

- ขอ้สมมตหิลกัทีส่ าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มดีงันี้ 

 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562 2561 2562 2561 
  (รอ้ยละ)  (รอ้ยละ)  (รอ้ยละ)  (รอ้ยละ) 
     
อตัราคดิลด (ต่อปี) 2.30 - 3.51 2.30 - 3.51 3.13 3.13 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (ต่อปี) 2.79 - 5.83 2.79 - 5.83 5.83 5.83 
อตัรามรณะ 100 ของตารางมรณะ 

ไทยปี  2560 
100 ของตารางมรณะ 

ไทยปี  2560 
100 ของตาราง

มรณะไทยปี 2560 
100 ของตารางมรณะ

ไทยปี 2560 
 

มูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ถูกวดัโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการระยะเวลาถวั
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้5 – 24 ปี 
 

- ค่าใชจ้่ายในโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
ผลก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนักงานมดีงันี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        
ตน้ทุนบรกิารในอดตี 967           -  562           - 
ตน้ทุนการบรกิารปีปัจจุบนั 5,005        4,674  2,773  3,339 
ดอกเบีย้จ่ายสุทธ ิ 501  452  334  363 
รวมค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 6,473  5,126  3,669  3,702 
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ต้นทุนการใหบ้รกิารในปัจจุบนัจะรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนักงาน และดอกเบี้ยจ่ายสุทธจิะรวมอยู่
ในตน้ทุนทางการเงนิ 
 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  ฉบับ
ที ่7 พ.ศ. 2562 ในราชกจิจานุเบกษา ซึ่งใหส้ทิธแิก่ลูกจา้งทีท่ างานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป ไดร้บัค่าชดเชยไม่
น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายฉบบัปรบัปรุงมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่5 พฤษภาคม 2562 และ
ส่งผลใหภ้าระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานรวมถงึต้นทุนบรกิารในอดตีในก าไรขาดทุนเพิม่ขึน้จ านวน  1.0 ล้าน
บาท ในงบการเงนิรวม และ 0.6 ลา้นบาท ในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 
- ผลประโยชน์ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนักงานมดีงันี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        
ผลขาดทุน (ก าไร) ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัจากการ

เปลีย่นแปลงของ 
    - การปรบัปรุงประสบการณ์ 

 
 

         - 

 

(5,170) 

         
 

         - 

 

(738) 
ปร - สมมตฐิานดา้นประชากรศาสตร ์          -  175           -  (964) 
ผล - สมมตฐิานทางการเงนิ          -  709           -  1,079 
รวมรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น          -  (4,286)         -  (623) 

 
รายการทัง้หมดข้างต้นจะถูกรวมอยู่ในรายการที่ไม่ต้องจดัประเภทใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรหรือขาดทุนใน 
ภายหลงั 
 

- การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที่เกี่ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่อาจ
เป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมตฐิานอื่นๆ คงที ่จะมผีลกระทบต่อภาระผูกพนั
ผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562 2562 

 

เพิม่ขึน้     
รอ้ยละ 0.5-1 

ลดลง    
รอ้ยละ 0.5-1 

เพิม่ขึน้           
รอ้ยละ 0.5 

ลดลง     
รอ้ยละ 0.5 

อตัรำคิดลด     
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนักงาน (1,043) 1,178 (524) 569 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562 2562 

 

เพิม่ขึน้     
รอ้ยละ 0.5-1 

ลดลง    
รอ้ยละ 0.5-1 

เพิม่ขึน้           
รอ้ยละ 0.5 

ลดลง     
รอ้ยละ 0.5 

อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน     
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนักงาน 1,227 (1,097) 564 (524) 

     

อตัรำกำรหมุนเวียนพนักงำน     

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนักงาน (1,219) 943 (638) 694 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2561 2561 

 

เพิม่ขึน้     
รอ้ยละ 0.5-1 

ลดลง    
รอ้ยละ 0.5-1 

เพิม่ขึน้           
รอ้ยละ 0.5 

ลดลง     
รอ้ยละ 0.5 

อตัรำคิดลด     
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนักงาน (679) 764 (358) 388 

     

อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน     
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนักงาน 716 (645) 349 (326) 

     

อตัรำกำรหมุนเวียนพนักงำน     

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนักงาน (748) 582 (398) 430 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ผลประโยชน์พนักงานทีค่าดว่าจะจ่ายก่อนคดิลด มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 
 

 
 

ภายใน 1 ปี 4,623  1,484 
ระหว่าง 2 - 5 ปี 8,749  5,870 
ระหว่าง 6 - 10 ปี 16,461  8,105 
ระหว่าง 11 - 15 ปี 15,915  10,239 
มากกว่า 15 ปี 119,519                             - 

รวม 165,267  25,698 
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27. ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละภาษเีงนิได ้
 

27.1 ภาษเีงนิได ้
 

ภาษเีงนิไดร้บัรูส้ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
 

           (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562  2561  2562  2561 
        
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 43,022  43,519  37,719  45,158 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (92,852)  (29,594)  (1,490)  4,077 

รวม (49,830)  (13,925)  36,229  49,235 
 

           (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562  2561  2562  2561 
        
ขาดทุนทางบญัชกี่อนภาษี     (640,412)  (355,940)  (321,928)  (571,854) 
อตัราภาษ ี(รอ้ยละ) 20  20  20  20 
ภาษคี านวณจากอตัราภาษี (128,082)  (71,188)  (64,385)  (114,371) 
ผลกระทบ :        
ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษ ี 38,334  99,224  14,114  26,652 
รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษแีละค่าใชจ้่าย 
    ทีห่กัเพิม่ได ้ (10,246)  (60,470)  (3,846)  (3,290) 

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีไ่ม่รบัรู ้ 50,065  18,509  90,346  140,244 
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั (49,929)  (13,925)  36,229  49,235 
ปรบัปรุงภาษเีงนิไดง้วดบญัชกี่อน 99           -           -           - 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้ (49,830)  (13,925)  36,229  49,235 
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27.2 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562 2561 2562 2561 
     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 12,276 7,700 10,159 5,946 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  (159,230) (250,230)          -          - 

    สุทธ ิ (149,954) (242,530) 10,159 5,946 

 
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

  บนัทกึใน  

 
1 มกราคม 

2562 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2562 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำก :      
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 605 (520)          - 85 
ค่าเผื่อสนิคา้เสยีหาย 3,903 1,596          - 5,499 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 410 (27)          - 383 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 578 (388)          - 190 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 2,841 (18)          - 2,823 
รายไดร้บัล่วงหน้า          - 125 2,723 2,848 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น          - 365          - 365 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 171 (88)          - 83 

 8,508 1,045 2,723 12,276 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำก :     

ค่าธรรมเนียมทางการเงนิรอตดับญัช ี 808 (808)          -          - 
ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ 16,560          -          - 16,560 
ผลแตกต่างชัว่คราวจากการรวมธุรกจิ 233,670 (91,000)          - 142,670 

 251,038 (91,808)          - 159,230 
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  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

  บนัทกึใน  

 
1 มกราคม 

2561 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2561 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำก :      
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 672 (67)          - 605 
ค่าเผื่อสนิคา้เสยีหาย 1,840 2,063          - 3,903 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 434 (24)          - 410 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 265 313          - 578 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 2,013 952 (124) 2,841 
ค่าเผื่อดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 7,200 (7,200)          -          - 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 181 (10)          - 171 

 12,605 (3,973) (124) 8,508 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำก :     

ค่าธรรมเนียมทางการเงนิรอตดับญัช ี 1,290 (482)          - 808 
ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ          -          - 16,560 16,560 
ผลแตกต่างชัว่คราวจากการรวมธุรกจิ 300,078 (66,408)          - 233,670 

 301,368 (66,890) 16,560 251,038 

     
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  บนัทกึใน  

 
1 มกราคม 

2562 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2562 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำก :      
   ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 575 (526)          - 49 
   ค่าเผื่อสนิคา้เสยีหาย 2,710 1,331          - 4,041 
   หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 410 (26)          - 384 
   ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 578 (387)          - 191 
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 2,310 (112)          - 2,198 
   รายไดร้บัล่วงหน้า          - 125 2,723 2,848 
   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น          - 365          - 365 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 171 (88)          - 83 

 6,754 682 2,723 10,159 

 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำก :     

ค่าธรรมเนียมทางการเงนิรอตดับญัช ี 808 (808)          -          - 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  บนัทกึใน  

 
1 มกราคม 

2561 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2561 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำก :      
   ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 508 67          - 575 
   ค่าเผื่อสนิคา้เสยีหาย 1,155 1,555          - 2,710 
   หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 434 (24)          - 410 
   ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 265 313           - 578 
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 1,694 740 (124) 2,310 
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 7,200 (7,200)          -          - 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 181 (10)          - 171 

 11,437 (4,559) (124) 6,754 

 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำก :     

ค่าธรรมเนียมทางการเงนิรอตดับญัช ี 1,290 (482)          - 808 

     
 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562 2561 2562 2561 
     

ภำษีเงินได้ท่ีรบัรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน :     

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ          -         16,560          -          - 

(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

         
         - 

 
(124) 

         
         - 

        
  (124) 

    สุทธ ิ          - 16,436          - (124) 

 
28. ทุนเรอืนหุน้ 

 
ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่5 พฤศจกิายน 2562 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัจาก 2,577,488,835 บาท เป็น 3,181,554,810 บาท โดยออกหุน้สามญัจ านวน 8,054,212,998 หุน้ มูลค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 0.075 บาท โดยเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละ
รายถอือยู่ (Right Offering) ในอตัรา 4 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาหุน้ละ 0.050 บาท มลูค่ารวม 402,710,650 บาท 
 
ในระหว่างปี 2562 บรษิทัไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่ผูถ้อืหุน้แตล่ะรายจ านวน 30 ราย รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิ้นจ านวน 0.18 ล้านบาท คดิเป็นจ านวนหุ้นสามญัรวม 3.69 ล้านหุ้น (แสดงเป็นเงนิรบัล่วงหน้าค่าหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงนิ) 
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อย่างไรกต็าม บรษิทัมกีารขยายระยะเวลาการจองซื้อหุน้เพิม่ทุนจากวนัที ่2 ธนัวาคม 2562 ถงึ วนัที ่9 ธนัวาคม 2562 
เป็นวนัที ่2 ธนัวาคม 2562 ถงึ วนัที ่9 มนีาคม 2563 

 
ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่21 พฤษภาคม 2561 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิงันี้  
 
- ลดทุนจดทะ เบียนของบริษัทจ านวน 228,062,767 บาท  จาก เดิม  1,597,429,866 บาท  เ ป็นจ านวน     

1,369,367,099 บาท โดยวธิกีารตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 3,040,836,894 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว ้0.075 
บาท 
 

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ านวน 1,208,121,737 บาท จากทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,369,367,099 บาท เป็น 
2,577,488,835 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 16,108,289,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เพื่อ
เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 5 ราย ในราคาหุ้นละ 0.040 บาท มูลค่ารวม 
644,331,593 บาท  

 
ในระหว่างปี 2561 บรษิทัไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดัจ านวน 5 ราย รวมเป็น
เงนิทัง้สิน้จ านวน 644.33 ลา้นบาท คดิเป็นจ านวนหุน้สามญัรวม 16,108 ลา้นหุน้  

 
รายการเคลื่อนไหวของทุนจดทะเบยีนและทุนทีช่ าระแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มดีงันี้ 

 
ทุนจดทะเบยีน  จ านวนหุน้ (พนัหุน้)   มลูค่าหุน้ละ (บาท)   พนับาท  

    
 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561  21,299,065 0.075 1,597,430 
 ลดทุน (3,040,837) 0.075 (228,063) 
 เพิม่ทุน  16,108,290 0.075 1,208,122 
 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  34,366,518 0.075 2,577,489 
 เพิม่ทุน  8,054,213 0.075 604,066 

 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  42,420,731  3,181,555 

 

ทุนช าระแลว้ 
จ านวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ 
(บาท) พนับาท 

ส่วนเกนิ (ต ่า)  
มลูค่าหุน้ (พนับาท) 

     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561  16,108,289 0.075 1,208,122 264,984 
เพิม่ทุน  16,108,563 0.075 1,208,142 (564,062) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  32,216,852 0.075 2,416,264 (299,078) 
เพิม่ทุน          -           -                     - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  32,216,852  2,416,264 (299,078) 
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29. ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัมใีบส าคญัแสดงสทิธคิงเหลอืดงันี้  
 
 จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(หน่วย) 
 2562  2561 
    
EFORL-W3 1,377,156,827  1,377,156,827 
EFORL-W4 772,508,987  772,508,987 

 
ในระหว่างปี ไม่มกีารใชใ้บส าคญัแสดงสทิธ ิโดยวนัสุดทา้ยทีส่ามารถใชส้ทิธไิดค้อืวนัที่ 1 มถิุนายน 2563  
 

30. ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหลังจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน เงนิส ารองนี้จะน าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลไม่ได้ 

 
31. ก าไรต่อหุน้ 

 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักทีอ่อกจ าหน่าย
และช าระแลว้ในระหว่างปี 
 
เนื่องจากราคาหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยในระหว่างงวดต ่ากว่าราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จ ะซื้อหุ้นสามัญ              
บรษิทัจงึไม่ไดค้ านวณการปรบัลดในก าไรต่อหุน้ทีอ่าจเกดิจากการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั 

 
32. เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

 
บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีพนักงานตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 ตาม
ระเบยีบกองทุนบรษิัทจ่ายสมทบเขา้กองทุนนี้เท่ากบัส่วนที่พนักงานจ่ายในอตัราร้อยละ 2 ของเงนิเดอืนพนักงาน 
บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ กองทุนส ารองเลีย้งชพี เค มาสเตอร ์พลู ฟันด ์เป็นผูจ้ดัการกองทุน  
 
บรษิทัจ่ายเงนิสมทบเขา้กองทนุส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ านวนเงนิ 2.02 ลา้นบาท และ 
1.74 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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33. รายไดอ้ื่น 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
        
รายไดด้อกเบีย้รบั 8,261  2,302  19,694  679 
รายไดเ้งนิปันผล          -           -  15,000  15,000 
ก าไรจากการขายทรพัยส์นิ          -  308,107           -  663 
กลบัรายการค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 2,280           -  2,280           - 
รายไดอ้ื่น 62,063  27,987  15,184  9,226 

รวม 72,604  338,396  52,158  25,568 
 
34. ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
        
ซื้อสนิคา้ 1,105,713  1,101,438  876,717  943,524 
เงนิเดอืนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 355,337  349,950  203,258  190,187 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 95,122  112,404  62,796  57,350 
ค่าเช่า 58,973  136,772  10,507  9,358 
ค่านายหน้า 104,441  100,068  64,303  63,253 
ค่าเดนิทาง 48,125  49,538  40,714  41,240 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปูและ 
   งานระหว่างท า (32,911)  (14,290)  (44,657)  (18,571) 

 
35. ส่วนงานด าเนินงาน 
 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมส่ีวนงานทีร่ายงานทัง้สิน้ 2 ส่วนงานหลกัคอื (1) ส่วนงานธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ (2) ธุรกิจบรกิารความงาม และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมศิาสตร์หลกัในประเทศไทย 
บรษิทัประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละก าไรขัน้ต้นของแต่ละส่วนงาน และประเมนิ
ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานของทัง้กลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานในงบการเงิน ข้อมูลรายได้และก าไรขัน้ต้นตามส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่            
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มดีงัต่อไปนี้ 
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    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 
  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
  ตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
บรกิารดา้น 
ความงาม 

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

 
รวม 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
          
รายไดจ้ากการขายและบรกิารจาก         

ลูกคา้ภายนอก  
 

1,736,795 
 

1,828,053 184,682 232,061          -          - 1,921,477 2,060,114 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร       

ระหว่างส่วนงาน  
 

19,413 
 

21,690 10,435 1,004 (29,848) (22,694)          -          - 
รวมรายได้  1,756,208 1,849,743 195,117 233,065 (29,848) (22,694) 1,921,477 2,060,114 

          
ประเภทของการรบัรูร้ายได:้          
ณ จุดใดจุดหนึ่ง  1,699,705 1,849,743 71,359      63,728     (29,848)   (22,694) 1,741,216 1,890,777 
ตลอดช่วงระยะเวลา  56,503          - 123,758     169,337             -          - 180,261     169,337    
          
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ตามส่วนงาน  624,387 649,877 (43,307) (22,995) (966) 2,229 580,114 629,111 
รายไดด้อกเบี้ยรบั        8,261 2,302 
ตน้ทุนทางการเงนิ        (83,372) (134,192) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย        (95,122) (112,404) 
 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้  

 
(297,930) 

 
(556,488) (916,656) (53,869) 574,174 254,417 (640,412) (355,940) 

          
สนิทรพัยร์วม  1,648,863 2,291,994 1,145,361 2,132,000 (350,539) (1,206,651) 2,443,685 3,217,343 

หนี้สนิรวม  1,528,793 1,807,162 2,234,849 2,310,636 (1,324,707) (1,177,172) 2,438,935 2,940,626 

  
ขอ้มลูเกีย่วกบัเขตภูมศิาสตร์  
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินธรุกจิในเขตภมูศิาสตรเ์ดยีว คอืประเทศไทย ดงันัน้รายไดแ้ละสนิทรพัยท์ีแ่สดงอยู่ในงบ
การเงนิ จงึถอืเป็นการรายงานตามเขตภูมศิาสตรแ์ลว้ 

 
ลูกคา้รายใหญ่ 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิัทมรีายได้จากการจ าหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์เครื่องมอื
การแพทยจ์ากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 1,048 ลา้นบาท และ 1,180 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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การปันส่วนราคาใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญา (ทีย่งัไม่เสรจ็สิน้หรอืเสรจ็สิน้แลว้บางส่วน)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561 
    
 ภายใน 1 ปี 27,478                 - 
 2 ปี ขึน้ไป 8,550                 - 
 รวม 36,028                 - 

 

ภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าวคาดว่าจะรบัรูเ้กนิกว่า 1 ปี ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาทีจ่ะเสรจ็สิน้
ภายใน 3 ปี 

 
36. เครื่องมอืทางการเงนิ 

 
นโยบายการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่
มกีารออก หรอืถอืเครื่องมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ ์เพื่อการเกง็ก าไรหรอืการคา้ 
 
ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 
บรษิัทและบรษิัทย่อยมกีารควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดบัของเงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสดใหเ้พยีงพอต่อการด าเนินงานของกจิการและเพื่อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงนิสด
ลดลง 

 
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 
บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มกีารกระจุกตวัของลูกหนี้ทีเ่ป็นสาระส าคญั เน่ืองจากบรษิทัและบรษิทัย่อยมลูีกคา้เป็นจ านวน
มากและบรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายทีด่ใีนการควบคุมการใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ อย่างไรกต็าม หากมลูีกหนี้ทีบ่รษิทั
และบรษิทัย่อยคาดว่าอาจจะมปัีญหาดา้นการช าระเงนิแล้ว ผูบ้รหิารของกจิการมนีโยบายทีจ่ะบนัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยั
จะสญูใหเ้พยีงพอกบัโอกาสทีจ่ะเกดิความสญูเสยีดงักล่าว 
 
ความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่น 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายการบางรายการเป็นเงนิตราต่างประเทศ ซึ่งท าใหเ้กดิความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของ
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  บรษิทัไดป้้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นบางส่วนแลว้ ตามทีเ่ปิดเผยใน
หมายเหตุ 35 อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารเชื่อว่าความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไม่เป็นสาระส าคญั 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมหีนี้สนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศดงันี้ 
 

 งบการเงนิรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 

 จ านวนเงนิ 
ตราต่างประเทศ 

 อตัราแลกเปลีย่นที่
บนัทกึบญัช ี

 จ านวนเงนิเทยีบเท่า
เงนิบาท 

เจา้หนี้การคา้      
ดอลลารส์หรฐั 1,067,482  30.3313  32,378,106 
สวติเซอรแ์ลนด ์ 1,922,996  31.2793  60,149,969 
ยโูร 241,437  34.0846  8,229,283 
ดอลลารส์งิคโปร ์ 435,976  22.5935  9,850,223 

 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 31 ธนัวาคม 2562 

 จ านวนเงนิ 
ตราต่างประเทศ 

 อตัราแลกเปลีย่นที่
บนัทกึบญัช ี

 จ านวนเงนิเทยีบเท่า
เงนิบาท 

เจา้หนี้การคา้      
ดอลลารส์หรฐั 1,015,219  30.3313  30,792,912 
สวติเซอรแ์ลนด ์ 1,922,996  31.2793  60,149,969 
ยโูร 241,392  34.0846  8,227,750 

 
ความเสีย่งของอตัราดอกเบีย้ 
ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสีย่งทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต        
ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิัทและบรษิัทย่อย เนื่องจากเงนิกู้ยมืส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบี้ยแบบลอยตวั 
บรษิัทและบรษิทัย่อยมคีวามเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ยของกระแสเงนิสดทีเ่กิดจากเงนิกู้ยมื โดยความเสี่ยงจากอตัรา
ดอกเบีย้ดงักล่าวเกดิจากความเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีม่คีวามเสีย่งดา้นราคา และดา้น
กระแสเงนิสดอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้สรุปไดด้งันี้ 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 2562 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 เงนิตน้ อตัราดอกเบี้ยถวัเฉลีย่ (รอ้ยละ) เงนิตน้ อตัราดอกเบี้ยถวัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 
 อตัราดอกเบี้ย            

ปรบัขึน้ลงตาม  
อตัราตลาด 

อตัรา
ดอกเบี้ย
คงที ่

ไม่มี
ดอกเบี้ย รวม 

อตัราดอกเบี้ย 
ปรบัขึน้ลงตาม 
อตัราตลาด 

อตัราดอกเบี้ย
คงที ่

อตัราดอกเบี้ย            
ปรบัขึน้ลงตาม  
อตัราตลาด 

อตัรา
ดอกเบี้ย
คงที ่

ไม่มี
ดอกเบี้ย รวม 

อตัราดอกเบี้ย            
ปรบัขึน้ลงตาม  
อตัราตลาด 

อตัราดอกเบี้ย
คงที ่

             
สินทรพัย ์             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5,375            -      - 5,375 0.125% - 0.50%         - 1,894    -     - 1,894 0.125% - 0.50%             - 
ลูกหนี้การคา้ – ลูกคา้ทัว่ไป            -            - 461,589 461,589         -         -            -    - 407,343 407,343             -             - 
 
เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย 

 
           - 

 
           - 

 
     -       -         -         - 368,000 

  
  - 

 
    - 368,000 

MLR – 1.00%, 
4.50% 

 
            - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ – บุคคลและ   
     บรษิทัอื่นๆ 

 
           - 

 
100,000 

 
      - 100,000         - 6.50% 

 
           - 

   
 - 

 
    - 

 
- 

 
            - 

 
            - 

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ            - 11,824       - 11,824         - 3.00% - 5.00%            - 11,824     - 11,824             - 3.00% - 5.00% 
             
หน้ีสิน             
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 512,173 308,853       - 821,026 MOR – 1.00% 2.00% - 15.00%            - 413,103     - 413,103             - 2.00% - 4.00% 
เจา้หนี้การคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป         -      - 455,551 455,551           -         -            -    - 245,854 245,854             -             - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้บรษิทัย่อย         -      -       -       -           -         -            - 17,000     - 17,000             - 4.50% 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ – บุคคลและบรษิทั

อื่นๆ         - 
 

35,000 
 

     - 
 

35,000             - 6.00% - 12.00% 
 

           - 
 

25,000 
  

    - 
 

25,000 
 

            - 6.00% 
 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

 
409,996      -      - 

 
409,996 

MLR – 
0.60% - 1.00%         - 

 
409,996      - 

   
    - 

 
409,996 

MLR – 
0.60% - 1.00%             - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ         - 15,090      - 15,090              - 5.12% - 10.12%            - 8,088     - 8,088             - 7.09% - 10.12% 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 2561 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 เงนิตน้ อตัราดอกเบี้ยถวัเฉลีย่ (รอ้ยละ) เงนิตน้ อตัราดอกเบี้ยถวัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 
 อตัราดอกเบี้ย            

ปรบัขึน้ลงตาม  
อตัราตลาด 

อตัรา
ดอกเบี้ย
คงที ่

ไม่มี
ดอกเบี้ย รวม 

อตัราดอกเบี้ย 
ปรบัขึน้ลงตาม 
อตัราตลาด 

อตัราดอกเบี้ย
คงที ่

อตัราดอกเบี้ย            
ปรบัขึน้ลงตาม  
อตัราตลาด 

อตัรา
ดอกเบี้ย
คงที ่

ไม่มี
ดอกเบี้ย รวม 

อตัราดอกเบี้ย            
ปรบัขึน้ลงตาม  
อตัราตลาด 

อตัราดอกเบี้ย
คงที ่

             
สินทรพัย ์             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 43,659      -      - 43,659 0.125% - 0.75%         - 25,478         -         - 25,478 0.125% - 0.75%         - 
ลูกหนี้การคา้ - ลูกคา้ทัว่ไป             -      - 624,382 624,382         -         -         -         - 574,444 574,444 -         - 
เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัย่อย             -      -      -         -         -         - 747,961         -         - 747,961 MLR – 1.00%         - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ – บุคคลและ   
     บรษิทัอื่นๆ 

          
            - 

 
100,000 

   
     - 100,000         - 6.50%         -         -         -         -         -         - 

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ             - 19,744      - 19,744         - 3.00% - 5.00%         - 19,744         - 19,744         - 3.00% - 5.00% 
             
หน้ีสิน             
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 475,303 355,000      - 830,303 MOR – 1.00% 7.50% - 15.00%         - 400,706         - 400,706         - 2.00% - 4.00% 
เจา้หนี้การคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป             -      - 559,093 559,093         -         -         -         - 331,571 331,571         -         - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ – บุคคลและบรษิทั

อื่นๆ 
 

            - 
 

41,000 
      

     - 
 

41,000         - 4.00% - 8.00%         - 
 

39,500         - 
 

39,500         - 4.00% - 6.00% 
 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  628,808      - 

     
     - 628,808 

MLR – 
0.60% - 1.00%         - 623,975         -         - 623,975 

MLR – 
0.60% - 1.00%         - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ             - 18,144      - 18,144         - 7.09% - 10.12%         - 9,714         - 9,714         - 7.09% - 10.12% 
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37. สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
บรษิัทและบรษิทัย่อยไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไร
หรอืเพื่อการคา้ สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและออปชัน่มไีวเ้พื่อช่วยในการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจาก
การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมสีญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ดงันี้ 
 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 จ านวนเงนิตราต่างประเทศ  อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 

    

ดอลลารส์หรฐั 852,053  30.14 – 30.65 
สวติเซอรแ์ลนด ์ 784,185  31.40 – 31.52 

 
38. การวดัมลูค่ายุตธิรรม  

 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ปกตริะหว่างผูร้่วมตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูค่า 
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิวดัมลูค่ายุตธิรรมในงบแสดงฐานะการเงนิโดยก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมเป็น 
3 ระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการประเมนิมลูค่า ดงันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์  

  หรอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั 
• ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอนันอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึง่รวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกต  

  ไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม ส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดซ้ึง่น ามาใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                กรรมการ                       70 
(                                            ) 

 

สินทรัพย์และหนี้สินที่ว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปนี้ 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2562 
 ขอ้มลูระดบั 1 ขอ้มลูระดบั 2 ขอ้มลูระดบั 3 รวม 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิลงทุนระยะสัน้ – กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้           - 148           - 148 

     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า           - 414           - 414 

     
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2561 
 ขอ้มลูระดบั 1 ขอ้มลูระดบั 2 ขอ้มลูระดบั 3 รวม 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิลงทุนระยะสัน้ – กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้           - 146           - 146 

     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า           - 854           - 854 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562 
 ขอ้มลูระดบัที ่1 ขอ้มลูระดบัที ่2 ขอ้มลูระดบัที ่3 รวม 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า           - 414           - 414 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561 
 ขอ้มลูระดบัที ่1 ขอ้มลูระดบัที ่2 ขอ้มลูระดบัที ่3 รวม 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า           - 854           - 854 
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39. ภาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

39.1 วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเช่าและบรกิารทีจ่ะตอ้งช าระมดีงันี้ 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ภายใน 1 ปี 33,076  11,296 
เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 12,321  3,423 
     รวม 45,397  14,719 
 

39.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทท าสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีค่าตอบแทนจ านวน 1.93           
ลา้นบาท 

 
39.3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัจากการทีธ่นาคารออกหนังสอืค ้าประกนัในนาม   

ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกบัภาระผูกพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิุรกจิจ านวน 148.98 
ลา้นบาท และ 14.46 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
39.4 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัท าสญัญาจา้งพฒันาโปรแกรมซอฟทแ์วรโ์ดยมมีลูค่าสญัญาและภาระผกูพัน

จ านวน 14.10 ลา้นบาท 
 

39.5 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยตกลงท าสญัญาตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืแพทย์กบับรษิทั             
ในต่างประเทศ 17 แห่ง และ 9 แห่ง ตามล าดบั โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่าย
เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย สญัญามีผลตัง้แต่วนัที่ลงนามในสญัญา และจะสิ้นสุดเมื่อถูกบอกเลิกโดย           
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
 

39.6 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมภีาระผูกพันจากการท าสญัญาถ่ายทอดเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลยัแห่งหนึ่ ง โดยมี
ค่าตอบแทนตามอตัรารอ้ยละของยอดขายดงันี้ 

 
ยอดขาย  อตัรารอ้ยละ 

   
ปี 2557 ถงึ 2561  รอ้ยละ 1 ของยอดขาย 
ปี 2562 ถงึ 2563  รอ้ยละ 2 ของยอดขาย 
ปี 2564 เป็นตน้ไป  รอ้ยละ 3 ของยอดขาย 
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39.7 บรษิัทและบรษิัทย่อยมวีงเงนิสนิเชื่อและหนี้สนิทีอ่าจเกิดขึน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
ดงันี้ 
 
  (หน่วย: พนับาท) 

 
 

งบการเงนิรวม  
 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 
วงเงินสินเช่ือ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 17,000 (1,492) 15,508 
เงนิกูย้มืระยะยาว บาท 30,000          - 30,000 
ตัว๋เงนิในประเทศ บาท 10,000 (10,000)          - 
     
หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น     
 เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที  บาท 730,000 (500,681) 229,319 
   
  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 
วงเงินสินเช่ือ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 15,000          - 15,000 
     

 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น     
เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที  บาท       600,000 (413,103) 186,897 

 
40. การปรบักระทบหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
 
       การเปลีย่นแปลงต่อหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมจดัหาเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยมดีงันี้  
 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 
   

 
หนี้สนิตามสญัญา

เช่าการเงนิ 

  
เงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนั
การเงนิ 

  
เงนิกูย้มืระยะสัน้
จากบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกนั 

 เงนิกูย้มืระยะ
ยาวจาก
สถาบนั
การเงนิ 

  
 
 

รวม 
1 มกรำคม 2562  18,144  830,303  41,000  620,801  1,510,248 
           
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:           
การจ่ายคนื  (3,859)  (46,160)  (34,400)  (216,031)  (300,450) 
เงนิสดรบั              -             36,540  28,400              -  64,940 
รำยกำรท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:           
การไดม้า              -              -              -              -              - 
ค่าธรรมเนียมรอตดับญัช ี              -              -              -  5,226  5,226 
ดอกเบี้ยรอตดับญัช ี  804              -              -              -  804 
อตัราแลกเปลีย่น              -  343              -              -  343 
31 ธนัวำคม 2562  15,089  821,026  35,000  409,996  1,281,111 



 

                                                กรรมการ                       73 
(                                            ) 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 
   

 
หนี้สนิตามสญัญา

เช่าการเงนิ 

  
เงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนั
การเงนิ 

  
เงนิกูย้มืระยะสัน้
จากบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกนั 

 เงนิกูย้มืระยะ
ยาวจาก
สถาบนั
การเงนิ 

  
 
 

รวม 
1 มกรำคม 2561  11,207  913,994  137,900  895,234  1,958,335 
           
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:           
การจ่ายคนื  (2,404)  (85,278)  (108,900)  (282,326)  (478,908) 
เงนิสดรบั             -  1,505  12,000             -  13,505 
รำยกำรท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:           
การไดม้า             8,745             -             -             -  8,745 
ค่าธรรมเนียมรอตดับญัช ี             -             -             -  7,893  7,893 
ดอกเบี้ยรอตดับญัช ี             596             -             -             -  596 
อตัราแลกเปลีย่น             -  82             -             -  82 
31 ธนัวำคม 2561  18,144  830,303  41,000  620,801  1,510,248 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  

หนี้สนิตามสญัญา
เช่าการเงนิ 

 
เงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนั
การเงนิ  

เงนิกูย้มืระยะสัน้
จากบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกนั 

 เงนิกูย้มืระยะ
ยาวจาก
สถาบนั
การเงนิ 

 
 
 

รวม 
1 มกรำคม 2562  9,714  400,706  39,500  615,968  1,065,888 
           
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:           
การจ่ายคนื  (2,332)             -  (29,500)  (211,198)  (243,030) 
เงนิสดรบั             -             11,304             32,000             -  43,304 
รำยกำรท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:             -             -             -             -             - 
ค่าธรรมเนียมรอตดับญัช ี             -             -             -  5,226  5,226 
ดอกเบี้ยรอตดับญัช ี             706             -             -             -  706 
อตัราแลกเปลีย่น             -  1,093             -             -  1,093 
31 ธนัวำคม 2562  8,088  413,103  42,000  409,996  873,187 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  

หนี้สนิตามสญัญา
เช่าการเงนิ 

 
เงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนั
การเงนิ  

เงนิกูย้มืระยะสัน้
จากบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกนั 

 เงนิกูย้มืระยะ
ยาวจาก
สถาบนั
การเงนิ 

 
 
 

รวม 
1 มกรำคม 2561  11,207  454,985  74,200  886,800  1,427,192 
           
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:           
การจ่ายคนื  (2,331)  (54,097)  (46,700)  (278,725)  (381,853) 
เงนิสดรบั             -             -  12,000             -  12,000 
รำยกำรท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:           
ค่าธรรมเนียมรอตดับญัช ี             -             -             -  7,893  7,893 
ดอกเบี้ยรอตดับญัช ี             838             -             -             -  838 
อตัราแลกเปลีย่น             -  (182)             -             -  (182) 
31 ธนัวำคม 2561  9,714  400,706  39,500  615,968  1,065,888 
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41. การจดัประเภทรายการ 
 
บรษิทัไดม้กีารจดัประเภทรายการบญัชบีางรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชใีนปัจจุบนั ซึ่งไม่มผีลกระต่อก าไรหรอืส่วนของผู้ถือหุ้น การจดัประเภท
ดงักล่าวมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ตามทีจ่ดัประเภทใหม ่  ตามทีเ่คยรายงานไว ้
    
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 911,403  830,303 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 164,621            245,590      

 
42. คดฟ้ีองรอ้ง     
 

42.1 บรษิทัและบรษิทัย่อยทางออ้มถูกฟ้องรอ้งเป็นจ าเลยร่วมกบัผูอ้ื่นอกี 12 ราย เพื่อเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใหช้ าระ
เงนิค่าบรกิารโฆษณา โดยให้ช าระหนี้จ านวน 5.20 ล้านบาท และ 12.67 ล้านบาท ตามล าดบั ปัจจุบนัคดี
ดงักล่าวอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลฎกีา ซึง่ฝ่ายบรหิารเชื่อว่าบรษิทัไม่มภีาระหนี้และไม่ต้องรบัผดิชอบ
ช าระหนี้ในคดนีี้ 

 
42.2 เมื่อวนัที ่9 กรกฎาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยถูกฟ้องรอ้งในฐานะผูค้ ้าประกนั

ตัว๋แลกเงนิและจ าเลยเนื่องจากการผดินัดช าระหนี้ตัว๋แลกเงนิกบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนเป็นจ านวน
เงนิ 255 ล้านบาท (ในฐานะผู้ค ้าประกนั) และ 355 ล้านบาท ตามล าดบั (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 20)           
ซึง่ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลอุทธรณ์ ซึง่บรษิทัย่อยไดบ้นัทกึหนี้สนิไวท้ัง้หมดแลว้ 
 

42.3 เมื่อวนัที ่17 กนัยายน 2560 บรษิทัถูกฟ้องรอ้งเป็นจ าเลยร่วมกบัผูอ้ื่นอกี 5 ราย โดยโจทย์ขอใหศ้าลมคี าสัง่
ใหก้ารซื้อขายหุน้เป็นโมฆะและขอใหบ้รษิทัช าระเงนิคนืพร้อมดอกเบี้ยถงึวนัฟ้องเป็นเงนิจ านวน 275 ล้าน
บาท และช าระดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี ของเงนิตน้จ านวน 242 ลา้นบาท ใหแ้ก่โจทก ์ซึง่เมื่อวนัที ่30 
เมษายน 2562 ศาลชัน้ต้นมคี าพพิากษาใหส้ญัญาซื้อขายหุน้เป็นโมฆะ อย่างไรกต็าม บรษิทัไม่เหน็ดว้ยกบั
ค าพพิากษาของศาลชัน้ตน้ และอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลอุทธรณ์ 
 

42.4 เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2560 บรษิทัย่อยทางออ้มและกรรมการถูกฟ้องรอ้งในคดอีาญาขอ้หายกัยอกทรพัย์ 
จ านวน 0.90 ล้านบาท เนื่องจากไม่ส่งมอบทรพัยส์นิคนืภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ศาลชัน้ต้นมคี าพพิากษา
ยกฟ้องโจทก ์โจทกย์ื่นอุทธรณ์ ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลอุทธรณ์ 
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42.5 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทย่อยทางอ้อมถูกฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายให้ช าระเงินค่า
โปรแกรมคอมพวิเตอร์และสทิธใินการใชง้านเป็นเงนิจ านวน 2.34 ล้านบาท และช าระดอกเบี้ยอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี ของต้นเงนิจ านวน 2.29 ล้านบาท เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศาลชัน้ต้นมคี าสัง่จ าหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ โจทกอ์ุทธรณ์ค าสัง่ศาลชัน้ตน้ ปัจจุบนัคดดีงักล่าวอยู่ระหว่างขัน้ตอนพจิารณาของศาล
อุทธรณ์ 
 

42.6 เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2561 บรษิทัย่อยทางออ้มแหง่หนึ่งถูกฟ้องรอ้งโดยผูร้บัสทิธแิฟรนไชสใ์นต่างประเทศ
ส าหรบัการผดิสญัญาแฟรนไชสจ์ านวน 591 ล้านบาท ขณะนี้คดดีงักล่าวอยู่ในระหว่างขัน้ตอนพจิารณาของ
ศาลชัน้ตน้ บรษิทัย่อยทางออ้มยงัไม่ไดบ้นัทกึหนี้สนิดงักล่าวเนื่องจากเชื่อว่าการเรยีกรอ้งไม่ถูกตอ้ง 
 

42.7 เมื่อวนัที ่14 มนีาคม 2561 บรษิทัย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งถูกฟ้องรอ้งโดยผู้รบัสทิธแิฟรนไชสใ์นต่างประเทศ
ส าหรบัค่าความเสยีหาย จ านวน 7 ล้านบาท ศาลชัน้ต้นมคี าพพิากษายกฟ้องแก่โจทก์ แต่โจทก์ยื่นอุทธรณ์
เมื่อวนัที ่30 สงิหาคม 2562 ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลอุทธรณ์ บรษิทัย่อยทางออ้มยงัไม่ได้
บนัทกึหนี้สนิดงักล่าว เนื่องจากเชื่อว่าการเรยีกรอ้งไม่ถูกตอ้ง 
 

42.8 ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งถูกฟ้องร้องโดยเจ้าหนี้จ านวน 60.22 ล้านบาท ต่อมา     
บริษัทย่อยทางอ้อมท าสญัญาประนีประนอมยอมความในศาลจ านวน 40 ล้านบาท ซึ่งศาลมีค าพพิากษา   
ตามยอม  แต่บรษิทัย่อยทางออ้มผดินัดช าระหนี้ตามสญัญาดงักล่าว ปัจจุบนัโจทกอ์ยู่ระหว่างการบงัคบัคด ี
 

42.9 เมื่อวนัที ่13 กนัยายน 2561 บรษิทัย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งถูกฟ้องขอใหศ้าลมคี าสัง่เพกิถอนนิตกิรรมสญัญา
ใหส้ทิธ ิแฟรนไชสแ์ละขายทรพัยส์นิใหแ้ก่บรษิทัเอกชนสองแห่ง ซึง่คดอียู่ในกระบวนการศาลศาลชัน้ตน้ 
 

42.10 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งและกรรมการผู้มีอ านาจถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสยีหาย จ านวน 77 ลา้นบาท ซึง่ขณะนี้คดดีงักล่าวอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาของศาลชัน้ตน้ 
 

42.11 เมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2561 บรษิทัย่อยและกรรมการผูม้อี านาจคนหนึ่งถูกฟ้องเป็นจ าเลยร่วมกบับุคคลอื่น
อกี 8 ราย โดยโจทกฟ้์องในเรื่องของการผดิสญัญา และ เรยีกรอ้งค่าเสยีหายจ านวน 606 ลา้นบาท ซึง่ขณะนี้
คดดีงักล่าวอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาของศาลชัน้ต้น ผู้บรหิารบรษิัทย่อยเชื่อว่าการเรียกร้องไม่
ถูกตอ้ง 
 

42.12 เมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2561 บรษิทัย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งถูกฟ้องใหป้ฏบิตัติามสญัญาแฟรนไชส ์ซึ่งขณะนี้  
คดดีงักล่าวอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาของศาลชัน้ตน้ 
 

42.13 เมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2562 บรษิทัย่อยทางอ้อมถูกฟ้องเรยีกค่าเสยีหาย จ านวน 187 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ 
คดดีงักล่าวอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาของศาลชัน้ตน้ 
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42.14 ในระหว่างไตรมาส 4 ของปี 2561 บรษิทัย่อยทางออ้มถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายใหช้ าระหนี้เป็นคด ีจ านวน 
10 คด ีจ านวนเงนิรวม 9.75 ลา้นบาท บรษิทัย่อยทางออ้มท าสญัญาประนีประนอมยอมความในศาล และจ่าย
ช าระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 9 คด ีและ ม ี1 คด ีเมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2562 บรษิัทย่อยทางอ้อมผดินัดช าระหนี้  
งวดสุดทา้ย เป็นเงนิจ านวน 1.13 ลา้นบาท 
 

42.15 ในระหว่างปี 2562 บรษิทัย่อยทางออ้มสองบรษิทัถูกฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใหช้ าระหนี้เป็นคดจี านวน 5 คด ี
จ านวนเงินรวม 38.41 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชัน้ต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย
ทางออ้มบนัทกึหนี้สนิดงักล่าวไวท้ัง้หมดแลว้ 

 
43. การจดัการความเสีย่งในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของบรษิทัในการบรหิารทุนนัน้เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของบรษิัท 
เพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สยีอื่น เพื่อด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 
ในการด ารงไว้หรือปรบัโครงสร้างของทุน บริษัทอาจออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้เพื่อปรบัโครงสร้างหนี้ หรือขาย
สนิทรพัยเ์พื่อลดภาระหนี้  

 
44. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

44.1 เมื่อวนัที ่29 มกราคม 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ท าบนัทกึ
ขอ้ตกลงจะซื้อจะขายที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสร้างทีเ่ชยีงราย โดยราคาทรพัย์สนิทีซ่ื้อตามทีต่กลงกนัมมีูลค่าไม่
เกนิ 305 ลา้นบาท โดยจะช าระราคาทรพัยท์ีจ่ะซื้อดว้ยหุน้ของบรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ที่
อยู่ไม่เกนิจ านวน 101,849,993 หุน้ บรษิทัตกลงวางมดัจ า จ านวนเงนิ 52.5 ลา้นบาท ภายใน 30 วนั นับจาก
วนัลงนามในบนัทกึขอ้ตกลง โดยเงนิมดัจ าจะน ามาหกักลบกบัการช าระมลูค่า ณ วนัโอนกรรมสทิธิ ์
 

44.2 เมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ์ 2563 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ของบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง มมีตอินุมตัิ
เรื่องการตทีรพัยช์ าระหนี้ระหว่างบรษิทั บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยทางออ้ม โดยโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิพรอ้ม
สิง่ปลูกสรา้งของบรษิทัย่อยทางออ้มทีต่ดิภาระจ านองใหก้บับรษิทั คดิเป็นมลูค่าจ านวน 268 ลา้นบาท   
 

44.3 เมื่อวนัที่ 2 มนีาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2563 มมีติอนุมตัิให้บรษิัทเขา้ท าบนัทกึ
ขอ้ตกลงจะซื้อจะขายที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างที่เชยีงราย  ฉบบัแก้ไขเพิม่เติม โดยผู้จะขายขยายระยะเวลา
วางเงนิมดัจ าค่าที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างจ านวน 52.5 ล้านบาทเป็นภายในวนัที ่17 มนีาคม 2563 และผู้จะ
ขายในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิัท ดบับลวิซีไอ โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) ตกลงจะพจิารณาด าเนินการให้
บรษิทัย่อยช าระหนี้ใหแ้ก่บรษิทัไม่ต ่ากว่า 100.0 ล้านบาท ส าหรบัหนี้ส่วนทีเ่หลอืจะพจิารณาแปลงหนี้เป็น
ทุน   

 
45. การอนุมตังิบการเงนิ 

 
งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัแลว้ เมื่อวนัที่ 4 มนีาคม 2563 
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