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เสนอ ผูถ้ือหุ้นของบริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเหน็อย่างมเีงือ่นไข 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
(“กลุ่มบรษิทั”) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและเฉพาะของบรษิทั งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อื
หุน้รวมและเฉพาะของบรษิทั และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
 
ขา้พเจ้าเหน็ว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อย่างมเีงื่อนไข งบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิัทขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั      
อี ฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและ
เฉพาะของบรษิทั และกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทั ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัโดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็อยา่งมเีงือ่นไข 
 

1) ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้  9 งบการเงนิรวมของบรษิ ัทได้รวม
รายการที่บรษิัทย่อยทางอ้อมให้กู้ยมืแก่บรษิัทอื่นและดอกเบี้ยค้างรบัรวมจ านวน  103.28 ล้าน
บาท ที่เก ินก าหนดรบัช าระแล้ว และเงนิประกนัจ านวน 4.80 ล้านบาท ซึ่งบนัทกึรวมอยู่ใน
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น ในระหว่างปีบรษิัทย่อยทางอ้อมได้ด าเนินการฟ้องร้องลูกหนี้และผูค้ ้า
ประกนัเงนิกู้ดงักล่าวให้ช าระหนี้ ขา้พเจ้าไม่สามารถประเมนิมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืจากเงนิ
ให้กู้ยมืและเงนิประกนัดงักล่าว และไม่สามารถประเมนิผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าม)ี ต่องบ
การเงนิรวมส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  
 

2) ตามที่ได ้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้  10 ภายหลงัจากการท าสญัญาซื้อ
ขายแฟรนไชส์ บรษิทัย่อยทางอ้อมมรีายการโอนสนิค้าคงเหลอื สนิทรพัย์อื่น และหนี้สนิอื่น ไปให้
ผูร้บัสทิธแิฟรนไชส ์จ านวนรวม 91.36 ลา้นบาท ซึ่งสญัญาซื้อขายไม่ไดร้ะบุรายละเอยีดของรายการ
ดงักล่าว ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยทางอ้อมอยู่ระหว่างการเตรยีมการเจรจากบัผูร้บัสทิธแิฟรนไชส์ให้
ช าระเงนิคนืและเชื่อว่าบรษิทัย่อยทางออ้มดงักล่าวมสีทิธไิดร้บัช าระเงนิคนื จงึแสดงรายการดงักล่าว
ไวเ้ป็นลูกหนี้อื่น ขา้พเจ้าไม่สามารถประเมนิมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืจากรายการดงักล่าว และ
ไม่สามารถประเมนิผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าม)ี ต่องบการเงนิรวมส าหรบั ปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

 
3) ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 10 บรษิทัย่อยทางออ้มมภีาระผูกพนัการ

ใหบ้รกิารรบัล่วงหน้า จ านวน  92.00 ลา้นบาท ทีร่วมอยู่ในสญัญาขายสทิธแิฟรนไชสแ์ละขาย
สนิทรพัย์ ปัจจุบนัยงัไม่ไดม้กีารปรบัปรุงหกักลบกบัค่าใชจ้่ายหรอืถูกตดัจ าหน่ายเป็นรายได ้
เนื่องจากบรษิทัย่อยทางออ้มไม่สามารถระบุตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใชปั้นส่วนราคาใหแ้ก่ภาระที่
ตอ้งรบัผดิชอบได ้นอกจากนี้ ผูร้บัสทิธไิดย้ื่นฟ้องบรษิทัย่อยทางอ้อม ในขอ้หาผดิสญัญาขายสทิธ ิ
แฟรนไชสแ์ละขายสนิทรพัย ์และเรยีกรอ้งเงนิชดเชยจากการรบัประกนัผลตอบแทน ซึ่งปัจจุบนัยงั
อยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาล ขา้พเจา้ไมส่ามารถสอบทานผลกระทบของรายการดงักล่าวได ้

 
ทัง้นี้ บรษิทัคงเหลอืส่วนได้เสยีในบรษิัทย่อยทางอ้อมดงักล่าวเพยีงร้อยละ 11.12 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี โดยได้ระบุความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าไว้ใน
รายงานของขา้พเจา้ ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของ
บรษิทั ทัง้นี้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่
ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมมานัน้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็อยา่งมเีงือ่นไขของขา้พเจา้ 
 
ขอ้มลูและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตขอ้มลูดงัต่อไปนี้  
  

1. ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.3 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมหีนี้สนิหมนุเวยีนมากกวา่
สนิทรพัยห์มุนเวยีนและมขีาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงานและการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางอ้อมทีป่ระกอบธุรกจิใหบ้รกิารดา้นความ
งาม ซึง่มผีลกระทบต่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยข์องบรษิทัเป็นอยา่งมาก ปัจจุบนับรษิทัยอ่ยทางออ้ม
ดงักล่าวไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลลม้ละลายกลางเพื่อขอฟ้ืนฟูกจิการ ซึ่งไม่คาดว่าจะมผีลในทางบวกต่อ
สนิทรพัยข์องบรษิทัทีไ่ดม้กีารตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ไวเ้ตม็จ านวนแลว้ ในระยะเวลาอนัใกล ้ 
  

2. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 41 บรษิทัถูกศาลอุทธรณ์ตดัสนิให้แพค้ดคีวาม แต่บรษิทัยงั
ไม่ไดบ้นัทกึค่าเผื่อผลเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ เนื่องจากบรษิทัอยู่ระหว่างด าเนินการยื่นฎกีาโตแ้ยง้ค า
ตดัสนิของศาลอุทธรณ์ซึง่ทีป่รกึษากฎหมายมคีวามเหน็วา่บรษิทัมโีอกาสสงูทีจ่ะชนะคด ี 

 
ทัง้นี้ ขา้พเจา้มไิดแ้สดงความเหน็อยา่งมเีงือ่นไขส าหรบัเรือ่งนี้ 
 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัส าหรบังวดปัจจุบ ัน ข้าพเจ้าได้น า เรื่องเหล่านี้มา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัโดยรวมและในการแสดงความเหน็
ของขา้พเจ้า ทัง้นี้ขา้พเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่องที่กล่าวไว้ใน
วรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมเีงื่อนไข ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเรื่องทีจ่ะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องส าคญัใน
การตรวจสอบเพือ่สือ่สารในรายงานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 



 
 

เร่ืองส ำคญัจำกกำรตรวจสอบ กำรตอบสนองควำมเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
 
คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพ 
 
กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 จ านวน 61.32 ลา้นบาท  
 
ข้าพเจ้า ให้ความส าคัญส าหรับเรื่ อ งนี้ เนื่ องจาก                 
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพของกลุ่มบริษัทต้องใช้     
ดุลยพินิจในการพิจารณาจากอายุของสินค้าแต่ละ
ประเภท กลุ่มบรษิทัตอ้งเกบ็อุปกรณ์หรอือะไหล่เพื่อใช้
ในการซ่อมบ ารุงให้แก่ลูกค้าโดยเฉพาะซึ่งกลุ่มบรษิทั
จ าเป็นตอ้งเกบ็รกัษาไวห้ลายปี 
 
กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและค่าเผื่อ
สนิคา้เสื่อมคุณภาพในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 
4.5 และขอ้ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถงึ 
- ท าความเขา้ใจถงึลกัษณะและประเภทของสนิคา้

คงเหลอื รวมถงึนโยบาย วธิกีารประเมนิและการ
ค านวณค่าเผื่อสนิค้าเสื่อมคุณภาพที่จดัท าโดย
ผูบ้รหิาร 

- พจิารณาค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพแยกแต่ละ
ประเภทของสนิค้า และสุ่มตวัอย่างเพื่อทดสอบ
รายงานอายุสินค้าแต่ละประเภท ทดสอบการ
ค านวณค่ า เผื่ อ สินค้ า เสื่ อ มคุณภาพ  และ
เปรียบเทียบอัตราการพิจารณาค่าเผื่อสินค้า
เสื่ อมคุณภาพกับที่ผู้บริหารประเมิน  โดย
พจิารณาถงึขอ้มลูในอดตีและขอ้มลูในตลาด 

- เปรยีบเทยีบการค านวณมูลค่าที่คาดหวงักบัค่า
เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพทีผู่บ้รหิารประเมนิ 

- ตรวจสอบรายการขายหลงัวนัสิน้งวด เพื่อใหไ้ด้
ความเชื่อมัน่ในมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัสูงกว่า
สนิคา้คงเหลอืและอุปกรณ์อะไหล่ 

- สงัเกตการณ์สภาพของสินค้าคงเหลือที่มีอายุ
ค้างนาน ว่ายงัมสีภาพด ีและยงัสามารถใช้งาน
ได ้ 

- ตรวจสอบหนังสอืรบัรองจากผูข้ายถงึนโยบายที่
เกีย่วขอ้งกบัระยะเวลาในการส ารองอุปกรณ์หลงั
การจ าหน่าย 

- ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการ
เ ปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับค่า เผื่ อสินค้า เสื่ อม
คุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เรือ่งอืน่ 
 
งบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอื่นที่เคยท างานอยู่ในส านักงานเดียวกับ
ขา้พเจา้ ซึ่งแสดงความเหน็ตามรายงานลงวนัที ่4 มนีาคม 2563 อย่างมเีงื่อนไข เกีย่วกบัเงนิใหกู้ย้มืทีบ่รษิทั
ยอ่ยทางออ้มใหบ้รษิทัอื่นกูย้มื สญัญาขายสทิธแิฟรนไชส ์และการขายสนิทรพัยข์องบรษิทัยอ่ยทางออ้ม ซึง่อยู่
ระหวา่งการโตแ้ยง้กบัผูซ้ือ้เรือ่งมลูคา่ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีซ่ื้อขายกนั และมกีารใหข้อ้สงัเกตว่ากลุ่มบรษิทั
และบรษิทัมขีาดทุนเป็นจ านวนมาก จากการตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 
 
ขอ้มลูอืน่ 
 
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึ
งบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ซึง่คาดว่ารายงานประจ าปี
จะถูกจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ได้ให้
ความเชือ่มัน่ต่อขอ้มลูอื่น  
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั คอื การอ่าน
ขอ้มลูอื่นตามทีร่ะบุขา้งตน้เมื่อจดัท าแลว้ และพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิ
รวมและเฉพาะของบรษิทัหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของข้าพเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีาร
แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลเพื่อใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแล
ด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลต่องบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั 
 
ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่ม
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีทีม่เีรื่องดงักล่าว 
และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบรษิทั หรอื
หยดุด าเนินงานหรอืไมส่ามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้
 
ผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลมหีน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ         
กลุ่มบรษิทั 
 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและเฉพาะ
ของบรษิทัโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป 
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง
ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวม

และเฉพาะของบรษิัทไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ความเสีย่งที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจ
เกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 
 
 



 
 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรอื
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ
ด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและ     
เฉพาะของบรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถงึวนัที่ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบรษิทั
ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอโครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัโดยรวม รวมถงึการ
เปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีาร
น าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่   

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทัภายในกลุ่ม
หรอืกจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั  ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่
เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัผูม้หีน้าที่ในการก ากบัดูแลในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญั ซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มี
นยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารบัรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมด
ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของ
ขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง  ๆ ที่มีนัยส าคญัมากที่สุด              
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญั ในการ
ตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผย
ต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 
 
 
 
 
นำยสมคิด เตียตระกลู 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่2785 
 

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพนัธ ์2564 



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 15,444                  34,388                  11,869                  24,111                  

เงนิลงทุนชัว่คราว 148                      148                      -                       -                       

ลกูหน้ีการคา้ - ลกูคา้ทัว่ไป 8 497,372                461,589                469,909                407,343                

ลกูหน้ีการคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 6 393                      377                      484                      263                      

ลกูหน้ีอื่น - ลกูคา้ทัว่ไป 10 91,340                  91,819                  -                       -                       

ลกูหน้ีอื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 6 -                       200                      44                        41                        
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบี้ยคา้งรบั - บรษิทัย่อย 6 -                       -                       -                       3,045                   

เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัย่อยทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 6 -                       -                       -                       268,000                

เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัอื่น 9 100,000                100,000                -                       -                       

สนิคา้คงเหลอื 11 402,900                589,796                304,163                418,932                

ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 19.3 6,345                   8,638                   6,345                   8,638                   

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 13 17,678                  23,256                  6,906                   2,347                   

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,131,620              1,310,211              799,720                1,132,720              

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน
ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ 19.3 -                       3,186                   -                       3,186                   
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช้ 12 22,496                  15,745                  21,263                  15,745                  

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 14 -                       -                       59,391                  59,391                  

เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัย่อย 6 -                       -                       -                       100,000                

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 17 -                       -                       253,133                -                       

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 18 289,468                340,566                80,662                  104,241                

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 19.1 62,299                  -                       53,042                  -                       

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 20 23,369                  735,364                22,957                  20,266                  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 28 15,450                  12,276                  16,169                  10,159                  

เงนิประกนัสญัญาเชา่ 21 10,106                  24,918                  -                       -                       

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 1,810                   1,419                   1,238                   1,006                   

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 424,998                1,133,474              507,855                313,994                

รวมสินทรพัย์ 1,556,618              2,443,685              1,307,575              1,446,714              

______________________________ กรรมการ

(                                                 )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี้ 1                         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 22 516,277                821,026                330,910                413,103                

เจา้หน้ีการคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป 529,659                455,551                333,418                245,854                

เจา้หน้ีการคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 6 74,281                  74,569                  79,980                  76,343                  

เจา้หน้ีค่าซือ้สนิทรพัย ์- ผูค้า้ทัว่ไป 4,665                   4,914                   -                       -                       

เจา้หน้ีอื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 6 132,927                119,653                125,880                114,934                

เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบี้ยคา้งจ่าย

 เง ิ- บุคคลและบรษิทัอื่นๆ 23 15,691                  16,172                  -                       -                       

 เง ิ- บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 6 54,602                  38,763                  51,809                  45,926                  

รายไดร้อการรบัรูท้ีม่ภีาระทีต่อ้งปฏบิตัแิละ

    รบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 25 41,346                  41,487                  19,039                  19,699                  

ภาระผกูพนัการใหบ้รกิารรบัล่วงหน้า 10 91,589                  91,589                  -                       -                       

หน้ีสนิส่วนทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี

 เง ิ- หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 19.2 -                       10,198                  -                       8,088                   

 เง ิ- หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 19.2 8,784                   -                       7,438                   -                       

 เง ิ- หน้ีสนิจากภาระคํ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัย่อย 24 -                       -                       140,144                -                       

 เง ิ- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24 360,341                409,996                220,197                409,996                

 เง ิ- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 2,032                   -                       1,748                   -                       

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 23,062                  7,815                   22,349                  5,826                   

ค่านายหน้าคา้งจ่าย 30,807                  26,495                  19,295                  17,218                  

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 26 297,946                243,009                78,095                  49,895                  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,184,009              2,361,237              1,430,302              1,406,882              

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 19.2 -                       4,891                   -                       -                       

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 19.2 55,089                  -                       47,032                  -                       

หน้ีสนิจากภาระคํ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัย่อย 24 -                       -                       25,517                  -                       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24 25,517                  -                       -                       -                       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 15,883                  19,035                  15,315                  10,992                  

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 28 16,560                  159,230                -                       -                       

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น 1,196                   3,865                   666                      269                      

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 114,245                187,021                88,530                  11,261                  

รวมหนี้สิน 2,298,254              2,548,258              1,518,832              1,418,143              

______________________________ กรรมการ

(                                                  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี้ 2                         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 0.075 บาท

- ทุนจดทะเบยีน 42,420,730,804 หุน้ 29 3,181,555              3,181,555            3,181,555              3,181,555            

- ทุนเรอืนหุน้ทีอ่อกและรบัชาํระแลว้

          หุน้สามญั 32,220,028,763 หุน้
          (2562 : 32,216,851,992 หุน้) 29 2,416,502              2,416,264            2,416,502              2,416,264            
เงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ 29 -                       185                     -                       185                     

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 264,984                264,984               264,984                264,984               

ส่วนตํ่ามลูค่าหุน้ 29 (564,139)               (564,062)              (564,139)               (564,062)              

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

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ 66,240                  37,094                -                       -                     

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนในบรษิทัย่อย

   และบรษิทัย่อยทางออ้ม 14 860,244                175,653               -                       -                     

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

- จดัสรรเพื่อเป็นสาํรองตามกฎหมาย 37,000                  37,000                37,000                  37,000                

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (2,376,636)             (2,072,823)           (2,395,449)             (2,155,645)           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทั - สุทธิ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) 734,040                324,140               (211,257)               28,571                

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม 15 (1,475,676)             (428,713)              -                       -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) (741,636)               (104,573)              (211,257)               28,571                

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,556,618              2,443,685            1,307,575              1,446,714            

__________________________ กรรมการ

(                                            )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี้ 3                        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจ้ากการขายและบรกิารเครือ่งมอืแพทย์ 1,636,968         1,798,286           1,427,508          1,518,926              

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม 29,941             123,191             -                   -                      
รวมรายได้จากการขายและบริการ 6 1,666,909         1,921,477           1,427,508          1,518,926              

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทนุขายและบรกิารเครือ่งมอืแพทย์ (1,039,425)        (1,149,263)          (901,830)            (972,187)               

ตน้ทนุขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม (89,362)            (192,100)            -                   -                      
รวมต้นทุนขายและบริการ 6 (1,128,787)        (1,341,363)          (901,830)            (972,187)               

กาํไรข ัน้ต้น 538,122           580,114             525,678             546,739                

รายไดอ้ืน่ 34 13,453             72,604               21,799              52,158                  

คา่ใชจ้่ายในการขาย (280,824)           (440,230)            (244,228)            (290,389)               

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (221,470)           (314,967)            (140,334)            (219,509)               

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 14 -                  -                    -                   (10,200)                 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ลกูหนี้อืน่ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 6 -                  -                    (220,637)            -                      

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัย่อย 6 -                  -                    (100,000)            (350,230)               

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย์และสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 20 (713,609)           (455,561)            -                   -                      

ตน้ทนุทางการเงนิ (72,815)            (82,372)              (42,795)             (50,497)                 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 28 (737,143)           (640,412)            (200,517)            (321,928)               

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 28 103,622           49,830               (32,538)             (36,229)                 
ขาดทุนสาํหรบัปี (633,521)           (590,582)            (233,055)            (358,157)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี

รายการท่ีไมต่้องจดัประเภทรายการใหมเ่ข้า

     กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั

    - สทุธจิากภาษี 27 (4,748)              -                    (3,704)               -                      
รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี (638,269)           (590,582)            (236,759)            (358,157)               

การแบง่ขาดทุนสาํหรบัปี

    สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (299,065)           (272,672)            (233,055)            (358,157)               

    สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ (334,456)           (317,910)            -                   -                      

(633,521)           (590,582)            (233,055)            (358,157)               

การแบง่กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี

    สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (303,813)           (272,672)            (236,759)            (358,157)               

    สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ (334,456)           (317,910)            -                   -                      

(638,269)           (590,582)            (236,759)            (358,157)               

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข ัน้พื้นฐาน

    กาํไร (ขาดทนุ) (บาทต่อหุน้) (0.0093)            (0.0085)              (0.0072)             (0.0111)                 

    จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (พนัหุน้) 32,219,256       32,216,852         32,219,256 32,216,852            

______________________________ กรรมการ

(                                                  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้ 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปล ี่ยนแปลงส่วนของผ ู้ถือหุ้น

สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม

(หน่วย : พนับาท)

ผลต่างจากการ

เปลี่ยนแปลง

เงินรบั สดัส่วนใน ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ล่วงหน้า ส่วนเกิน ส่วนต ํา่ ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจาก บริษทัย่อยและ  สาํรองตาม  ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ ที่ไม่มี

หมายเหต ุ และชาํระแล ้ว ค่าหุ้น มลูค่าหุ้น มลูค่าหุ้น จากการลดทุน การตีราคาที่ดิน บริษทัย่อยทางอ้อม  กฎหมาย  จดัสรร ผ ู้ถือหุ้นของบริษทั อาํนาจควบคมุ รวม

งบการเงินรวม

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

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 14 -                  -                  -                  -                  -                  (5,101)              170,160              -                  -                  165,059            -                  165,059            

การเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ 14 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  54,940              54,940              

เงนิรบัลว่งหน้าคา่หุน้ 29 -                  185                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  185                  -                  185                  

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

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

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  (272,672)           (272,672)           (317,910)           (590,582)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่เคยรายงานไว้ 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)           

ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชใีหมม่าใชเ้ป็นครัง้แรก 3 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลงัปรบัปรงุ 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)           

การเปลีย่นแปลงสดัสว่นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้ม 14 -                  -                  -                  -                  -                  -                  684,591              -                  -                  684,591            (683,361)           1,230               

เงนิรบัลว่งหน้าคา่หุน้ 29 238                  (124)                 -                  (77)                  -                  -                  -                    -                  -                  37                   -                  37                   

คนืเงนิรบัลว่งหน้าคา่หุน้ 29 -                  (61)                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  (61)                  -                  (61)                  

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

โอนสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ -                  -                  -                  -                  -                  29,146              -                    -                  -                  29,146              (29,146)             -                  

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

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี 27 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  (4,748)              (4,748)              -                  (4,748)              

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                  -                  -                  -                  -                  29,146              -                    -                  (303,813)           (274,667)           (363,602)           (638,269)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 2,416,502         -                  264,984            (564,139)           29,845              66,240              860,244              37,000              (2,376,636)        734,040            (1,475,676)        (741,636)           

______________________________ กรรมการ

(                                                  )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ 5 

ส่วนของผ ู้ถือหุ้นของบริษทั

 กาํไร (ขาดทุน) สะสม



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผ ู้ถือหุ้น
สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม

(หน่วย : พนับาท)

เงินรบั

ทุนที่ออก ล ่วงหน้า ส่วนเกิน ส่วนต ํา่ ส่วนเกินทุน สาํรองตาม  ยงัไม ่ได ้

หมายเหต ุ และชาํระแล ้ว ค่าหุ้น ม ูลค ่าหุ้น ม ูลค ่าหุ้น จากการลดทุน  กฎหมาย  จดัสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

ยอดคงเหล ือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 2,416,264         -                  264,984            (564,062)           29,845             37,000             (1,797,488)        386,543              

เงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ 29 -                  185                 -                  -                  -                  -                  -                  185                    

รายการกบัผ ู้ถือหุ้น -                  185                 -                  -                  -                  -                  -                  185                    

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

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                  -                  -                  -                  -                  -                  (358,157)           (358,157)             
ยอดคงเหล ือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 2,416,264         185                 264,984            (564,062)           29,845             37,000             (2,155,645)        28,571                

ยอดคงเหล ือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่เคยรายงานไว้ 2,416,264         185                 264,984            (564,062)           29,845             37,000             (2,155,645)        28,571                

ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชมีาใชเ้ป็นครัง้แรก 3 -                  -                  -                  -                  -                  -                  (3,045)              (3,045)                

ยอดคงเหล ือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลงัปรบัปรงุ 2,416,264         185                 264,984            (564,062)           29,845             37,000             (2,158,690)        25,526                

เงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ 29 238                 (124)                -                  (77)                  -                  -                  -                  37                      

คนืเงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ 29 -                  (61)                  -                  -                  -                  -                  -                  (61)                     

รายการกบัผ ู้ถือหุ้น 238                 (185)                -                  (77)                  -                  -                  -                  (24)                     

ขาดทุนสาํหรบัปี -                  -                  -                  -                  -                  -                  (233,055)           (233,055)             

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี 27 -                  -                  -                  -                  -                  -                  (3,704)              (3,704)                

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                  -                  -                  -                  -                  -                  (236,759)           (236,759)             
ยอดคงเหล ือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 2,416,502         -                  264,984            (564,139)           29,845             37,000             (2,395,449)        (211,257)             

______________________________ กรรมการ

(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ 6 

 กาํไร (ขาดทุน) สะสม



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (737,143)               (640,412)               (200,517)               (321,928)                

รายการปรบัปรงุเพ่ือกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็น

    เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 92,463                 95,122                 72,712                 62,796                  
คา่ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ 2,262                   5,226                   2,262                   5,226                    
กําไรที่ยงัไมเ่กดิขึน้ของเงนิลงทุนชัว่คราว -                      (2)                        -                      -                       
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กดิขึน้จรงิ 1,884                   173                      666                      653                      
ตดัจาํหน่ายคา่เชา่จา่ยล่วงหน้า 71                       1,057                   -                      -                       
ขาดทุน (กําไร) จากการขายและการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 27,886                 19,801                 (2,601)                  934                      
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                      -                      -                      10,200                  
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย -                      -                      100,000                350,230                 
ผลขาดทุนจาก (กลบัรายการ) การดอ้ยคา่ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (39,608)                 11,089                 -                      -                       
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน -                      -                      24,379                 -                       
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัยแ์ละสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 713,609                458,520                -                      -                       
ผลขาดทุนจาก (กลบัรายการ) การดอ้ยคา่ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 2,944                   (2,975)                  220,389                88,180                  
ผลขาดทุนจาก (กลบัรายการ) คา่เผื่อสนิคา้เสื่อมคุณภาพ 23,372                 9,386                   (841)                     6,651                    
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 428                      -                      -                      -                       
กลบัรายการดอกเบีย้จา่ย -                      (43,834)                 -                      -                       
ประมาณการ (กลบัรายการ) หน้ีสนิผลประโยชน์พนักงาน (1,390)                  5,972                   2,967                   3,335                    
เงนิปันผลรบั -                      -                      (17,000)                 (15,000)                 
ดอกเบีย้รบั (680)                     (8,261)                  (675)                     (1,623)                   
ดอกเบีย้จา่ย 70,553                 77,146                 40,533                 45,271                  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรพัยแ์ละหนี้สินดาํเนินงาน 156,651                (11,992)                 242,274                234,925                 
   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)

ลูกหน้ีการคา้ - ลูกคา้ทัว่ไป (57,694)                 165,768                (81,285)                 143,174                 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง (16)                      (219)                     (221)                     (36)                       
ลูกหน้ีอื่น - ลูกคา้ทัว่ไป 479                      (200)                     -                      -                       
ลูกหน้ีอื่น - บุคคลและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง 200                      4,275                   (5,043)                  (64,734)                 
สนิคา้คงเหลอื 143,654                29,939                 95,889                 44,657                  
ลูกหน้ีตามสญัญาเชา่ 5,479                   7,920                   5,479                   8,415                    
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 5,079                   (8,687)                  (4,559)                  12                        
เงนิประกนัสญัญาเชา่ 12,562                 (4,361)                  -                      -                       
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น (391)                     457                      (232)                     (74)                       

   หนี้สินดาํเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป 76,303                 (99,931)                 87,501                 (85,717)                 
เจา้หน้ีการคา้ - บรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง (288)                     (15,836)                 3,637                   (22,290)                 
เจา้หน้ีคา่ซื้อสนิทรพัย ์- ผูค้า้ทัว่ไป (249)                     -                      -                      -                       
เจา้หน้ีอื่น - บุคคลและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง 13,274                 24,279                 10,946                 22,012                  
รายไดร้บัล่วงหน้า (141)                     3,438                   (660)                     1,083                    
คา่นายหน้าคา้งจา่ย 4,312                   (253)                     2,077                   (8,060)                   
หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 48,850                 50,794                 22,113                 (6,361)                   
หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่น (2,669)                  (694)                     397                      269                      

เงินสดได้มาจากการดาํเนินงาน 405,395                144,697                378,313                267,275                 

______________________________ กรรมการ
(                                        )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร  ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2563 2562

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (ต่อ)

จ่ายดอกเบีย้ (58,995)                 (48,342)                   (36,237)                 (44,656)                      

จ่ายภาษเีงนิได้ (24,559)                 (56,972)                   (21,100)                 (52,786)                      

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (6,183)                   (4,406)                     (1,959)                   (4,219)                       
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 315,658                 34,977                    319,017                 165,614                     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการใช ้(เพิม่ขึน้) ลดลง 6,480                    (55)                         7,713                    (55)                            

ซื้อสนิทรพัย์ (16,113)                 (51,867)                   (15,432)                 (41,361)                      

ซื้ออสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ -                       -                         (13,548)                 -                            

ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (6,448)                   (958)                       (6,448)                   -                            

รบัจากการขายอปุกรณ์ 12,358                  1,553                      3,395                    49                             

รบัดอกเบีย้ 680                      6,550                      675                      1,623                        

รบัเงนิปันผล -                       -                         17,000                  15,000                       

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย -                       -                         -                       26,686                       
เงินสดสุทธิได ้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,043)                   (44,777)                   (6,645)                   1,942                        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (106,960)                (46,200)                   (82,189)                 11,304                       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลและบรษิทัอืน่ ๆ เพิม่ขึน้ (ลดลง) (481)                     16,172                    -                       -                            

จ่ายชําระเจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ -                       (3,055)                     -                       (1,626)                       

จ่ายชําระเจา้หน้ีตามสญัญาเช่า (11,590)                 -                         (10,140)                 -                            

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่ขึน้ (ลดลง) 12,907                  (6,000)                     4,000                    2,500                        

จ่ายชําระหน้ีสนิทีเ่กดิจากภาระคํ้าประกนั -                       -                         (44,200)                 -                            

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิลดลง (225,411)                (216,031)                 (192,061)                (211,198)                    

เงนิสดรบัคา่หุน้จากสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ -                       185                        -                       -                            

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทนุ 37                        220,000                  37                        185                           

คนืเงนิรบัล่วงหน้าคา่หุน้ (61)                       -                         (61)                       -                            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (331,559)                (34,929)                   (324,614)                (198,835)                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (18,944)                 (44,729)                   (12,242)                 (31,279)                      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 34,388                  79,117                    24,111                  55,390                       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 15,444                  34,388                    11,869                  24,111                       

รายการท่ีไม ่กระทบกระแสเงินสด

ลูกหน้ีทีถู่กอายดั 18,967                  -                         18,967                  26,555                       

หกักลบเงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัยอ่ยกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 268,000                 -                         268,000                 -                            

หกักลบเจา้หน้ีการคา้กบัเงนิประกนัสญัญาเช่า 2,250                    4,567                      -                       -                            

เจา้หน้ีซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 5,552                    4,914                      5,552                    -                            

รบัรูห้นี้สนิจากการคํ้าประกนัใหแ้ก่บรษิทัยอ่ย 209,861                 -                         209,861                 -                            

รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า 71,761                  -                         61,497                  -                            

โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย์ 19,870                  -                         19,721                  -                            

__________________________ กรรมการ
(                                        )

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนินี้ 8                              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



__________________________________ กรรมการ                                                                                                                                                                   9  

(                                                    ) 

บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 
 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
 
1.1 ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 

 
บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) จดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหาชนในประเทศไทยและจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ บรษิทัด าเนินธุรกจิหลกัเป็นตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์  บรษิทั
ย่อยประกอบธุรกิจจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ ให้บริการด้านความงาม และธุรกิจแฟรนไชส์ และจ าหน่าย
เครือ่งส าอาง บรษิทัมทีีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนเลขที ่184 ถนนราชวถิ ีแขวงบางยีข่นั เขตบางพล ักรุงเทพมหานคร  
 

1.2 ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทีไ่ดข้ยายวงกวา้งอย่างต่อเนื่องท า
ใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ น ามาซึง่ความไม่แน่นอนต่อ
สภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมทีก่ลุ่มบรษิทัด าเนินธุรกจิอยู่ แต่ไม่ไดก้ระทบต่อบรษิัท
อย่างเป็นสาระส าคญั นอกจากส่งผลกระทบต่อการดอ้ยค่าในเงนิลงทุนที่บรษิทัลงทุนในกลุ่มบรษิทัวุฒศิกัดิเ์ป็น
อย่างมาก เนื่องจากบรษิทั วุฒศิกัดิ ์คลนิิก อนิเตอรก์รุ๊ป จ ากดั (“วุฒศิกัดิ”์) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทางออ้มของบรษิทั 
ทีป่ระกอบธุรกจิดา้นคลนิิกเสรมิความงาม ไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงจากการถูกสัง่ปิดคลนิิกทีใ่หบ้รกิารเป็นการ
ชัว่คราวตัง้แต่ชว่งปลายเดอืนมนีาคมตามประกาศของรฐับาล การปิดคลนิิกการใหบ้รกิารทุกสาขาเป็นเวลานานท า
ใหไ้ม่มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร และขาดสภาพคล่องทางการเงนิอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบในเชงิลบต่อการ
ด าเนินธุรกจิของวุฒศิกัดิจ์นไม่สามารถด าเนินธุรกจิต่อไปได้ หลงัจากได้มกีารประเมนิสถานะของกจิการแล้ว 
คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจงึยื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการของวุฒศิกัดิต์่อศาลลม้ละลายกลาง เมื่อวนัที ่24 เมษายน 
2563 ซึง่ศาลลม้ละลายกลางมคี าสัง่ใหย้กค ารอ้ง เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2563 

 
อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบรหิารของวุฒศิกัดิไ์ดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลลม้ละลายกลางเมื่อวนัที ่4 มกราคม 2564 
 
ทัง้นี้ ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทัไดต้ดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมนิผลกระทบทางการ
เงนิเกีย่วกบัรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย มูลค่าของสนิทรพัย ์ประมาณการหนี้สนิและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง 
โดยฝ่ายบรหิารจะใชดุ้ลยพนิิจในประเดน็ต่าง ๆ เมือ่สถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลง 
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2. เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
2.1 เกณฑก์ารถอืปฏบิตั ิ

 

บรษิทัจดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดย
สภาวชิาชพีบญัชฯี และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการจดัท า
และน าเสนอรายงานทางการเงนิภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์โดยจดัท าเป็นทางการ
เป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่นใหย้ดึถอืงบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิ เวน้แต่จะเปิดเผยเป็นอย่าง
อื่นเป็นการเฉพาะ 

 

ในการจดัท างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารตอ้งใชป้ระมาณการทางบญัชี
ทีส่ าคญัและใชดุ้ลยพนิิจตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มบรษิทัไปถอืปฏบิตั ิการเปิดเผย
เรื่องการใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิาร หรอืความซบัซ้อน หรอืขอ้สมมติฐานและประมาณการที่มนีัยส าคญัต่องบ
การเงนิรวมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 5 

 
2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิรวมนี้ไดร้วมงบการเงนิของบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัมอี านาจ
ควบคุมหรอืถอืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง ดงัต่อไปนี้ 

 
  ประเทศที ่  สดัสว่นการลงทุน (รอ้ยละ)   

บรษิทัยอ่ย  จดทะเบยีน  2563  2562  ลกัษณะธุรกจิ 
         

บริษทัย่อยทำงตรง         

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

     ความงามทีม่เีมอืกหอยทาก 
บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)   ไทย  56.00  56.00  ลงทุนในบรษิทั วุฒศิกัดิ ์คลนิิก อนิเตอรก์รุ๊ป จ ากดั 
         
บริษทัย่อยทำงอ้อม         
บรษิทั วุฒศิกัดิ ์คลนิิก อนิเตอรก์รุ๊ป จ ากดั  ไทย  20.00  99.99  บรกิารดา้นความงามและธุรกจิแฟรนไชส ์
บรษิทั วุฒศิกัดิ ์คอสเมตกิ อนิเตอร ์จ ากดั  ไทย  99.97  99.97  ซือ้มาขายไปเครือ่งส าอางและอาหารเสรมิ 
บรษิทั วุฒศิกัดิ ์ฟารม์าซ ี 
         อนิเตอร ์จ ากดั 

 ไทย  99.99  99.99  ซือ้มาขายไปผลติภณัฑย์าและอาหารเสรมิ  
     (หยุดด าเนินงาน) 

บรษิทั ดบับลวิ เวลเนส อนิเตอร ์จ ากดั   ไทย  99.97  99.97  สถาบนัฝึกอบรม (หยุดด าเนินงานในระหวา่งปี 2563) 
บรษิทั ดบับลวิ. เอส. เซอรจ์รีี ่                   
         2014 จ ากดั 

 ไทย  99.98  99.98  ซือ้มาขายไปและใหบ้รกิารเสรมิความงามโดยการท า                                 
     ศลัยกรรมพลาสตกิและตกแต่ง (หยุดด าเนินงาน) 

บรษิทั ดบับลวิ โกลบอล จ ากดั  ไทย  99.97  99.97  บรกิารดา้นความงาม (ยงัไมไ่ดเ้ริม่ด าเนินงาน) 
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รายการบญัชรีะหว่างบรษิัทกบับรษิัทย่อยและบรษิัทย่อยทางอ้อมที่มสีาระส าคญัได้ถูกตดัรายการในการท า             
งบการเงนิรวมแลว้ 
 
งบการเงนิรวมนี้ไดจ้ดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีดยีวกนัส าหรบัรายการบญัชทีี่เหมอืนกนัหรอืเหตุการณ์             
ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนัส าหรบัการจดัท างบการเงนิของบรษิทั 

 
ในระหว่างปี 2563 มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัย่อยทางอ้อมทีม่สีาระส าคญัตามทีอ่ธบิาย
ในหมายเหตุประกอบงบขอ้ 14 ซึ่งมเีนื้อหาโดยสรุปคอืเมื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563 กรมบงัคบัคดไีด้ยดึหุ้น
บรษิทั วุฒศิกัดิ ์คลนิิก อนิเตอรก์รุ๊ป จ ากดั (วุฒศิกัดิ)์ รอ้ยละ 80 บงัคบัขายทอดตลาดผ่านการประมลู เพื่อช าระ
หนี้ตามค าพพิากษาของศาล ท าใหส้ดัส่วนทีบ่รษิทัย่อยของบรษิทัทีเ่คยถอืหุน้ของ  “วุฒศิกัดิ”์ ลดลงจากรอ้ยละ 
100 เหลือเพียงร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยของบริษัทยงัคงมีอ านาจควบคุมวุฒิศักดิใ์นฐานะที่มี
กรรมการร่วมกนัและมฐีานะเจา้หนี้รายใหญ่ บรษิทัย่อยของบรษิทัจงึยงัคงตอ้งรวมงบการเงนิของวุฒศิกัดิใ์นงบ
การเงนิรวมของบรษิทัยอ่ย ซึง่สง่ผลกระทบใหต้อ้งรวมงบการเงนิของวุฒศิกัดิใ์นงบการเงนิรวมของบรษิทัดว้ย 

 
2.3 เกณฑใ์นการด าเนินงานต่อเนื่อง 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนสงูกว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนจ านวน 1,052.39 
ลา้นบาท และ 630.58 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: 1,051.03 ลา้นบาท และ 274.16 ลา้นบาท ตามล าดบั) และมี
ขาดทุนสะสมเกนิทุนจ านวนมาก โดยมสีาเหตุหลกัมาจากขาดทุนจากการด าเนินงาน การดอ้ยค่าของเงนิลงทุน
และเงนิใหบ้รษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ยทางออ้มกูย้มื 
 

สถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสยัอย่างมี
นยัส าคญัเกีย่วกบัความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่องของกลุ่มบรษิทั กลุ่มบรษิทัใชน้โยบายและวธิกีาร
เพื่อจดัการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และสถานการณ์อื่นๆ  รวมถึงการเจรจาขอผ่อนปรนการผิดเงื่อนไข
ขอ้ตกลงในสญัญาเงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิ 

 
3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง 

 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบตัิทางบญัชีที่ประกาศใช้ใหม่และมกีาร 

เปลีย่นแปลงทีเ่ริม่ในหรอืวนัที ่1 มกราคม 2563 
 

3.1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบั “กลุ่มเครือ่งมอืทางการเงนิ” 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที ่16 
การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที ่19 

การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
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กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเหล่านี้ มขีอ้ก าหนดนิยามใหม่เกี่ยวกบั การจดัประเภทรายการ
และการวดัมลูคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ วธิกีารค านวณการดอ้ยคา่ของเครื่องมอื
ทางการเงนิ และการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง แทนการใช้มาตรฐานการบญัชี แนวปฏบิตัทิางการบญัชี 
และการตคีวามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่คยบงัคบัใช ้
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัไดป้ระเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลุ่ม
เครือ่งมอืทางการเงนิต่องบการเงนิ ดงันี้ 
 
1. การจดัประเภทรายการและการวดัมลูคา่ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ 
 
  สนิทรพัยท์างการเงนิ  
 
  กลุ่มบรษิทัแบ่งการจดัประเภทรายการและวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนี้เป็น 3 

วธิ ีไดแ้ก่ (1) วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย (2) วธิมีลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน และ (3) วธิมีลูค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามลกัษณะโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการบริหาร
จดัการสินทรพัย์ทางการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรพัย์ทาง
การเงนินัน้ๆ  

 
   สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย การค านวณดอกเบีย้รบัทีเ่กีย่วขอ้งใช้

วธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและบนัทกึเป็นรายไดใ้นงบก าไรขาดทุน   
 

สนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารทุนตอ้งวดัมูลค่าดว้ยวธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน  
รบัรูด้ว้ยวธิมีลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นโดยไม่สามารถโอนไปเป็นก าไรหรอืขาดทุน
ในภายหลงั  

 
หนี้สนิทางการเงนิ 
 
หนี้ส ินทางการเงินที่จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยวิธ ีราคาทุนตัดจ าหน่าย  ค านวณ
ดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงและบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุน 
 
หนี้สินอนุพนัธ์ที่จดัประเภทและวดัมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน ยกเว้น
สญัญาอนุพนัธ์ที่ใช้ส าหรบัการบญัชีป้องกันความเสี่ยง วดัมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
 
การจดัประเภท การวดัมลูค่าภายใตม้าตรฐานเดมิและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 
รวมถึงการกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินแต่ละ
ประเภทของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
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(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงนิรวม 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดมิ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภทตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

รายการ มลูคา่ตามบญัช ี
มลูคา่ยุตธิรรมผา่น
ก าไรหรอืขาดทุน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ

    
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 34,388 - 34,388 
เงนิลงทุนชัว่คราว 148 148 - 
ลกูหนี้การคา้ - ลกูคา้ทัว่ไป 461,589 - 461,589 
ลกูหนี้การคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 377 - 377 
ลกูหนี้อื่น - ลกูหนี้ทัว่ไป 91,819 - 91,819 
ลกูหนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 200 - 200 
เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัอื่น 100,000 - 100,000 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า 11,824 - 11,824 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 8,687 - 8,687 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 15,745 - 15,745 
เงนิประกนัสญัญาเช่า          24,918 - 24,918 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 1,419 - 1,419 
รวม 751,114 148 750,966 

 

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงนิรวม 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดมิ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภทตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

รายการ มลูคา่ตามบญัช ี
มลูคา่ยุตธิรรมผา่น
ก าไรหรอืขาดทุน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ

    

หน้ีสินทำงกำรเงิน   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 821,026 - 821,026 
เจา้หนี้การคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป 455,551 - 455,551 
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 74,569 - 74,569 
เจา้หนี้คา่ซือ้สนิทรพัย ์- ผูค้า้ทัว่ไป 4,914 - 4,914 
เจา้หนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 119,653 - 119,653 
เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย    
     - บุคคลและบรษิทัอื่นๆ 16,172 - 16,172 
     - บุคคลและบรษิทัอื่นและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 38,763 - 38,763 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 15,089 - 15,089 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 409,996 - 409,996 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 414 414 - 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 269 - 269 
รวม 1,956,416 414 1,959,002 
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(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดมิ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภทตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

รายการ มลูคา่ตามบญัช ี
มลูคา่ยุตธิรรมผา่น
ก าไรหรอืขาดทุน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ

    
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด     24,111 -   24,111 
ลกูหนี้การคา้ - ลกูคา้ทัว่ไป 407,343                - 407,343 
ลกูหนี้การคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 263                - 263 
ลกูหนี้อื่น - บรษิทัยอ่ย 41    - 41 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบั  
   - บรษิทัยอ่ย 

 
3,045 

 
- 

 
3,045 

เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัยอ่ย 368,000 - 368,000 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 270 - 270 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า 11,824 - 11,824 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นๆ 270 - 270 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 15,745 - 15,745 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 1,006 - 1,006 
รวม 831,648 - 831,648 

 

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดมิ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภทตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

รายการ มลูคา่ตามบญัช ี
มลูคา่ยุตธิรรมผา่น
ก าไรหรอืขาดทุน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ

    
หน้ีสินทำงกำรเงิน   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  413,103 - 413,103 
เจา้หนี้การคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป 245,854 - 245,854 
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 76,343 - 76,343 
เจา้หนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 114,934 - 114,934 
เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่ายบุคคล

และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   

45,926 
 
- 

 
45,926 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 8,088 - 8,088 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 409,996 - 409,996 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 414 414 - 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 269 - 269 
รวม 1,314,927 414 1,314,513 
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2. การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิและสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 
 

กลุ่มบรษิทัต้องประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิและสนิทรพัย์ที่เกดิจากสญัญา  โดย
พิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมอืทางการเงิน โดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอใหม้ขีอ้บ่งชีห้รอืเกดิเหตุการณ์ดา้นเครดติขึน้ก่อน โดยผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประเมนิว่าการเปลีย่นแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกจินัน้มผีลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าด
ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และใช้ความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนักเป็นเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม การประเมนิ
รูปแบบใหม่นี้ถอืปฏบิตัเิฉพาะกบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย และ
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเท่านัน้ 
 

กลุ่มบรษิทัไดป้ระเมนิการดอ้ยคา่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 โดยพจิารณาตาม
รายละเอยีดดงันี้  

 

- ลูกหนี้การคา้ ลูกหนี้อื่น และลูกหนี้ตามสญัญาเช่า - ใชว้ธิอีย่างง่าย (Simplified approach) 
ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับลูกหนี้
ทัง้หมด 

 

- เงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง - ใชว้ธิทีัว่ไป (General approach) โดยก าหนดค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 12 เดอืนขา้งหน้า/ตลอดอาย ุ

 
การถอืปฏบิตัดิงักล่าวขา้งตน้ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมคีา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่เพิม่ขึน้ ณ วนัที ่
1 มกราคม 2563 ดงันี้ 
 

 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  
งบการเงนิเฉพาะ 

ของบรษิทั 
    

คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

  

- คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น -  91,551 
- คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิใหกู้ย้มื 

บรษิทัยอ่ย 
 
- 

  
614,949 

 -  706,500 
    

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทีร่บัรูเ้พิม่เตมิ                           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ส าหรบั 

   

- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัยอ่ย -  3,045 
    

คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

 
- 

  
709,545 
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โดยกลุ่มบรษิทัเลอืกทีจ่ะรบัรูก้ารเพิม่ขึน้ของผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่โดยปรบัปรุงกบัก าไรสะสม 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

 
3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง “สญัญาเชา่” (TFRS 16) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16  ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการรบัรู้สญัญาเช่า แทนมาตรฐานการ
บญัช ีฉบบัที่ 17  เรื่อง “สญัญาเช่า” รวมถึงการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกบัสญัญาเช่าอีกหลายฉบบั 
มาตรฐานฉบบัใหม่ได้มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์ในการรบัรู้สทิธิการใช้สนิทรพัย์และหนี้สนิตามสญัญาเช่า
ส าหรบัสญัญาเช่าทุกสญัญาในงบแสดงฐานะการเงนิ ยกเวน้สญัญาเช่าระยะสัน้ซึ่งมรีะยะเวลาของสญัญาไม่
เกนิ 12  เดอืน หรอืสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูคา่ต ่า และใหแ้นวปฏบิตัทิางบญัชเีพิม่เตมิในหลายเรื่อง   
 
ทัง้นี้ ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่
มกีารเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสาระส าคญั 
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่ ส่งผลใหล้กัษณะของคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสญัญาเช่าดงักล่าวเปลี่ยนแปลงไป โดยกลุ่มบรษิทัรบัรูค้่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้และ
ดอกเบีย้จ่ายของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ แทนการรบัรูค้า่ใชจ้่ายจากสญัญาเชา่ 
 
ส าหรบัจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าที่มอีายุสญัญาระยะสัน้หรอืสญัญาซึ่งสนิทรพัย์อ้างอิงมี
มูลค่าต ่า (low-value assets) จะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สญัญาเชา่นัน้  
 
กลุ่มบรษิทัใชว้ธิผีอ่นปรนโดยจะรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่ ณ วนัทีน่ ามาปฏบิตัิ
ใชค้รัง้แรก ซึ่งวธินีี้จะไม่มผีลกระทบต่อยอดยกมาของก าไรสะสม (ขาดทุนสะสม) ณ วนัที ่1 มกราคม 
2563 และไมม่กีารปรบัปรุงขอ้มลูทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบใหม ่ 
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การวดัมลูคา่หนี้สนิตามสญัญาเชา่ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  
งบการเงนิเฉพาะ

ของบรษิทั 
    
ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ด าเนินงานทีเ่ปิดเผย  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  
 

45,397 
  

14,719 
บวก สทิธทิีจ่ะซือ้หรอืขยายระยะเวลาทีค่อ่นขา้งแน่ 

    ทีจ่ะมกีารใชส้ทิธ ิ
 

71,172 
  

62,333 
หกั สญัญาเชา่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง (26,303)             - 
 สญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูคา่ต ่าทีร่บัรูเ้ป็น      

    คา่ใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง 
 

(354) 
  

(321) 
 สญัญาทีพ่จิารณาเป็นสญัญาบรกิาร (4,094)  (2,706) 

  85,818  74,025 
หกั ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี (13,153)  (12,528) 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่เพิม่ขึน้จากการน ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตั ิ
 

        72,665 
  

61,497 
หนี้สนิสญัญาเชา่การเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 15,089  8,088 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 87,754  69,585 
    
หนี้สนิตามสญัญาเชา่จดัประเภทดงันี้    

- ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี           18,314  15,061 
- ส่วนทีเ่กนิกวา่หนึ่งปี           69,440  54,524 

รวม           87,754  69,585 
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สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้บ่งตามประเภทสนิทรพัย ์ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ดงันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
  

 งบการเงนิรวม 
 งบการเงนิเฉพาะ

ของบรษิทั 
    

ทีด่นิ 2,518  2,518 
อาคาร 63,527  52,359 
อุปกรณ์ส านกังาน 6,620  6,620 
ยานพาหนะ 15,318  8,289 
รวม 87,983  69,786 

 
3.1.3 ผลกระทบต่อขอ้มลูทางการเงนิ 

 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มา
ถอืปฏบิตั ิมผีลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงนิของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ดงันี้ 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
  รายการปรบัปรุง  

 
ตามนโยบายการ

บญัชเีดมิ 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่9 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงนิฉบบัที ่16 ปรบัปรุงใหม ่
     
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน     
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 340,566 -   (15,318) 325,248 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 87,983 87,983 
รวมสินทรพัย ์ 340,566 - 72,665 413,231 

     
หนี้สนิหมุนเวยีน     
ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี     

- หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 10,198 - (10,198) - 
- หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 18,314 18,314 
     

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน     
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 4,891 - (4,891) - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 69,440 69,440 
รวมหน้ีสิน 15,089 - 72,665 87,754 

     
ขาดทุนสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,072,823 - - 2,072,823 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,072,823 - - 2,072,823 
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 (หน่วย : พนับาท) 
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  รายการปรบัปรุง  

 
ตามนโยบายการ

บญัชเีดมิ 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่9 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงนิฉบบัที ่16 ปรบัปรุงใหม ่
     
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สนิทรพัยห์มุนเวยีน     
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้ 

คา้งรบั - บรษิทัยอ่ย 
 

3,045 
 

(3,045) 
 

                   - 
 
                 - 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน     
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 104,241 - (8,289) 95,952 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 69,786 69,786 

รวมสินทรพัย ์ 107,286 (3,045) 61,497 165,738 

     
หนี้สนิหมุนเวยีน     
ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี     

- หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 8,088 - (8,088) - 
- หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 15,061 15,061 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน     
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 54,524 54,524 
รวมหน้ีสิน 8,088 - 61,497 69,585 

     
ขาดทุนสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,155,645 3,045   - 2,158,690 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,155,645 3,045 - 2,158,690 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบตัิทางบญัชทีี่ประกาศใช้ใหม่และมกีาร
เปลีย่นแปลงทีเ่ริม่ในหรอืวนัที ่1 มกราคม 2564 

 
3.2.1 มาตรฐานการบญัชีฉบับที่ 1 เรื่อง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 8 เรื่อง 

นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด  
 

มาตรฐานการบญัชขีา้งตน้มกีารปรบัปรุงค านิยามของ “ความมสีาระส าคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการน าความมี
สาระส าคญัไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 ทัง้นี้ การปรบัปรุงดงักล่าวท าใหม้ี
การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัอื่น ไดแ้ก่ TAS 8 TAS 10 TAS 34 และ TAS 37 

 
3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรือ่ง การรวมธุรกจิ  
 

มาตรฐานฉบบันี้เพิม่ทางเลอืกให้กบักิจการในการท า “การทดสอบความเป็นศูนย์กลางการควบคุม
บรษิทั (Concentration Test)” เพือ่ประเมนิวา่รายการทีซ่ือ้มานัน้เป็นสนิทรพัยห์รอืการรวมธุรกจิ 
 
ทัง้นี้ ไดม้กีารปรบัปรุงค านิยามของค าว่า “ธุรกจิ” ใหม่ ซึ่งก าหนดใหก้ารไดม้าซึ่งธุรกจิ อย่างน้อยต้อง
รวมถงึขอ้มูลปัจจยัน าเขา้และกระบวนการที่ส าคญั ซึ่งรวมกนัเป็นส่วนส าคญัที่จะท าใหเ้กดิการสรา้ง
ผลผลติ นอกจากนี้ไดม้กีารปรบัปรุงค านิยามของค าว่า “ผลผลติ” โดยใหค้วามส าคญัในตวัสนิค้าและ
บรกิารทีใ่หก้บัลกูคา้ และตดัเรือ่งการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 

 
3.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่7 เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ  
 

มาตรฐานฉบบันี้มกีารปรบัเปลีย่นขอ้ก าหนดการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งโดยเฉพาะ เพือ่ลดผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้จากความไม่แน่นอนทีเ่กดิจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิ เช่น อตัราดอกเบี้ยอา้งองิที่
ก าหนดจากธุรกรรมการกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรบัปรุงได้ก าหนดให้
กจิการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจาก
ความไมแ่น่นอนใด ๆ นัน้ 

 
3.2.4 กรอบแนวคดิส าหรบัการรายงานทางการเงนิ 

 
กรอบแนวคดิไดม้กีารปรบัปรุงค านิยามของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และเกณฑใ์นการรบัรูร้ายการสนิทรพัย์
และหนี้สนิในงบการเงนิ โดยมกีารเพิม่เตมิหลกัการและแนวปฏบิตัใินเรือ่งต่อไปนี้ 

 
- การวดัมลูคา่รายการ ใหร้วมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูคา่ 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใน

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิออกจากงบการเงนิ 
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นอกจากนี้ กรอบแนวคดินี้ยงัอธบิายเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบตามหน้าที่ การใชค้วามระมดัระวงั และ
ความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิ โดยการปรบัปรุงกรอบแนวคดิท าใหม้ี
การปรบัปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหลายฉบบั ได้แก่ TAS 1 
TAS 8 TAS 34 TAS 37 TAS 38 TFRS 2 TFRS 3 TFRS 6 TFRIC 12 TFRIC 19 TFRIC 20 TFRIC 
22 และ TSIC 32 

 
4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

 
4.1 การรบัรูร้ายได ้

 
กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายได ้เมื่อลูกคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยจ านวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนทีค่าด
ว่าจะมสีทิธไิดร้บั ทีไ่ม่รวมจ านวนเงนิทีเ่กบ็แทนบุคคลทีส่ามและภาษีมูลค่าเพิม่ และสุทธจิากส่วนลดการคา้ และ
ส่วนลดตามปรมิาณ โดยมกีารใชว้จิารณญาณในการพจิารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมนิวา่
จะรบัรูร้ายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรอื รบัรูต้ลอดชว่งเวลาหนึ่ง ตามแต่ละลกัษณะของรายไดด้งัต่อไปนี้ 

 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 
รายได้จากการขายสนิค้า รบัรู้เมื่อลูกค้ามอี านาจควบคุมในสนิค้าซึ่งโดยทัว่ไปเกดิขึน้เมื่อมกีารส่งมอบสนิค้า
ใหก้บัลกูคา้ ในกรณีทีม่สีญัญาทีใ่หส้ทิธลิูกคา้ในการคนืสนิคา้ รายไดจ้ะรบัรูใ้นจ านวนทีม่คีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้ง
แน่ในระดบัสงูว่าจะไมม่กีารกลบัรายการอยา่งมนียัส าคญัของรายไดท้ีร่บัรูส้ะสม  
 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้นความงาม 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้นความงาม รบัรูต้ลอดชว่งเวลาหนึ่งเมือ่ไดใ้หบ้รกิาร โดยใชว้ธิอีตัราส่วนของบรกิารที่
ใหจ้นถงึปัจจุบนัเทยีบกบับรกิารทัง้สิน้ทีต่้องใหแ้ก่ลูกคา้ ต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้งรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
รายได้จากการให้บรกิารประเภทเรยีกเก็บเงนิล่วงหน้าจะถูกบนัทกึเป็นรายได้รบัล่วงหน้าและทยอยรบัรู้เป็น
รายไดต้ลอดระยะเวลาทีใ่หบ้รกิารโดยวธิเีสน้ตรง 
 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเครื่องมอืแพทย ์และบรกิารซ่อม
บ ารุงรกัษาเครือ่งมอืแพทย ์รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร รบัรูต้ลอดชว่งระยะเวลาหนึ่งเมือ่ไดใ้หบ้รกิารแลว้ 
 
ส าหรบัสญัญาทีม่กีารรวมการขายสนิคา้และบรกิารเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบรษิทับนัทกึรายไดจ้ากการขายสนิคา้และ
บรกิารแยกจากกนั หากสนิค้าและบรกิารดงักล่าวแตกต่างกนั หรอื มกีารให้บรกิารหลายๆ ประเภทในรอบ
ระยะเวลารายงานทีแ่ตกต่างกนั สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจะถูกปันส่วนใหก้บัสนิคา้และบรกิารตามสดัส่วนของราคา
ขายทีเ่ป็นเอกเทศของสนิคา้และบรกิารนัน้ๆ ซึ่งไดร้ะบุไวใ้นรายงานการก าหนดราคาสนิคา้ หรอืบรกิารที่กลุ่ม
บรษิทัขายสนิคา้และบรกิารเป็นเอกเทศแยกต่างหาก 
 
รายไดจ้ากแฟรนไชส ์รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งซึง่เป็นไปตามเนื้อหาเชงิเศรษฐกจิของขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ดอกเบีย้รบั รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งตามสดัส่วนของเวลาโดยค านึงถงึอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัย์ 
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บรษิทัย่อยทางอ้อมรบัรูร้ายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ส าหรบัสญัญาแฟรนไชส์ เมื่อไดใ้หบ้รกิารแก่ผูร้บัสทิธิ
เสรจ็สิน้แล้ว 
 
เงนิปันผลรบั ถอืเป็นรายไดเ้มือ่บรษิทัมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล 
 
รายไดอ้ื่น รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทุกประเภททีม่สีภาพคล่องสูง 
(ซึ่งไม่มขีอ้จ ากดัในการใช)้ และพรอ้มทีจ่ะเปลี่ยนเป็นเงนิสดทีแ่น่นอนเมื่อครบก าหนด ซึ่งมคีวามเสีย่งในการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่น้อย  
 

4.3 เงนิลงทุนชัว่คราว 
 
เงนิลงทุนชัว่คราว ถอืเป็นหลกัทรพัย์เพื่อคา้ซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุตธิรรม ก าไรหรอืขาดทุนจากการปรบัมูลค่า
หลกัทรพัยร์บัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 
 

4.4 ลูกหนี้การคา้ และลูกหนี้อื่น 
 
ลูกหนี้ รบัรูเ้มือ่กลุ่มบรษิทัมสีทิธทิีไ่ดร้บัจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทนตามสญัญาโดยไมเ่งือ่นไข  
 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น วดัมลูคา่ดว้ยราคาของรายการหกัคา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  
 
กลุ่มบรษิทัใชว้ธิกีารอย่างง่าย (Simplified Approach) ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้
ตลอดอายุหนี้และรบัรูผ้ลขาดทุนตัง้แต่การรบัรูร้ายการ ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
ลูกหนี้จะถูกจดักลุ่มตามรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มลีกัษณะคล้ายคลึงกนั อตัราการตัง้ค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ค านวณจากประวตักิารช าระเงนิส าหรบัลูกหนี้แต่ละกลุ่ม ปรบัปรุงด้วย
ปัจจยัเฉพาะของลกูหนี้ และความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ ณ วนัสิน้ปี ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ รบัรู้
ในงบก าไรขาดทุน 

 
นโยบายทีป่ฏบิตัใิชก้่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

ลูกหนี้ รบัรูเ้มือ่กลุ่มบรษิทัมสีทิธทิีไ่ดร้บัจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทนตามสญัญาโดยไมม่เีงือ่นไข  
 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น แสดงมลูคา่ตามจ านวนมลูคา่สุทธทิีจ่ะไดร้บั กลุ่มบรษิทับนัทกึคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู
ทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิลูกหนี้ไม่ได้ ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตัง้ขึน้โดยพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็
หนี้และความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ ณ วนัสิน้ปี   
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4.5 สนิคา้คงเหลอื 
 
กลุ่มบรษิทัตรีาคาสนิคา้คงเหลอืตามราคาทุนหรอืมลูคา่สุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนค านวณ
โดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก ตน้ทุนของการซื้อประกอบดว้ยราคาซื้อ และคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซื้อ
สนิค้านัน้ เช่น ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่งหกัด้วยส่วนลดและอื่นๆ มูลค่าสุทธทิี่คาดว่าจะได้รบัประมาณจาก
ราคาทีค่าดวา่จะขายไดต้ามปกตขิองธุรกจิหกัดว้ยคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นในการขาย 
 
กลุ่มบรษิทับนัทกึค่าเผื่อสนิคา้เคลื่อนไหวช้าและสนิคา้เสยีหายโดยพจิารณาจากประสบการณ์ทีผ่่านมาในอดตี
และขอ้มลูทีม่อียูใ่นปัจจุบนั 
 

4.6 เครือ่งมอืทางการเงนิ 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิ รบัรูเ้มือ่กลุ่มบรษิทัเป็นคูส่ญัญาตามขอ้ก าหนดของสญัญาของเครือ่งมอืทางการเงนินัน้ 
 
ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่มไ่ดว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน กลุ่มบรษิทัจะรบัรูร้ายการ
เมื่อเริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกหรอืหกัด้วยต้นทุนการท ารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่ง
สินทรพัย์ทางการเงินนัน้ ยกเว้นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจดัหาเงินที่มี
นัยส าคญั กลุ่มบรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการ
บญัชเีรือ่ง ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 
 
สนิทรพัย์ทางการเงนิจะถูกตดัรายการเมื่อสทิธติามสญัญาที่จะได้รบักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์ทางการเงนิ
หมดอายุ หรอืเมื่อกลุ่มบรษิทัโอนสนิทรพัย์ทางการเงนิ และเป็นการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความ
เป็นเจา้ของเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
กลุ่มบรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิตามลกัษณะการวดัมูลค่าในภายหลงั โดยพจิารณาจากโมเดลธุรกจิ
ของกลุ่มบริษัทในการบริหารจัดการสินทรพัย์ทางการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของ
สนิทรพัยท์างการเงนิ  ดงันี้ 
 

- วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 
- วธิมีลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  
- วธิมีลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน  

 
ในรอบระยะเวลารายงานนี้ กลุ่มบรษิทัไม่มสีนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายเมือ่กลุ่มบรษิทัถอืครองสนิทรพัยท์างการเงนินัน้ตาม
โมเดลธุรกจิทีม่วีตัถุประสงคก์ารถอืครองเพื่อรบักระแสเงนิสดตามสญัญา และขอ้ก าหนดตามสญัญา ซึ่งท าให้
เกดิกระแสเงนิสดซึง่เป็นการจ่ายเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีก่ าหนดไว ้รายได้
ดอกเบีย้จากสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว ค านวณโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ทัง้นี้ ผลก าไรและขาดทุนที่
เกดิขึน้จากการตดัรายการ การเปลี่ยนแปลง และการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าวจะถูกรบัรูใ้นส่วนของก าไร
หรอืขาดทุน    
 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน (FVTPL) 

 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ไม่ได้ถือครองเพื่อรบักระแสเงินสดตามสญัญาหรอืถือครองเพื่อรบักระแสเงนิสดตาม
สญัญาและเพื่อขาย ต้องวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน (FVTPL) นอกจากนี้ หากไม่ค านึง
ตามโมเดลธุรกจิ สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่ขีอ้ก าหนดตามสญัญาไม่ท าใหเ้กดิกระแสเงนิสดซึ่งเป็นการจ่ายเพยีง
เงนิต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลอืของเงนิต้นในวนัที่ก าหนดไว้ (SPPI) จะต้องวดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
หรอืขาดทุน รวมถงึอนุพนัธท์างการเงนิทัง้หมดทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขในการป้องกนัความเสีย่ง  สนิทรพัยท์างการเงนิ
ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยมลูค่ายุตธิรรม โดยจะ
ถูกรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงสุทธขิองมลูคา่ยตุธิรรมในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน 
 
การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
กลุ่มบรษิทัใช้วธิกีารทัว่ไป (General Approach) ในการพจิารณาผลขาดทุนด้านเครดติส าหรบัสนิทรพัย์ทาง
การเงนิ กลุ่มบรษิทัรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ใน
อกี 12 เดอืนขา้งหน้า ยกเวน้สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดตินับ
แต่การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรกหรอืเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติ ซึง่กรณีดงักล่าวจะวดัค่า
เผือ่ผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายขุองสญัญา  

 
ส าหรบัลกูหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น ทีไ่มม่อีงคป์ระกอบเกีย่วกบัการจดัหาเงนิที่มนียัส าคญั กลุ่มบรษิทัใชว้ธิอีย่าง
งา่ย (Simplified approach) ในการวดัมลูคา่ของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ ตามทีก่ล่าว
ไวใ้นนโยบายการบญัชเีรือ่ง ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 
 
หนี้สนิทางการเงนิ 
 
หนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั รวมถงึเงนิกูย้มื เจา้หนี้การคา้ เจา้หนี้อื่น และตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
 
หนี้สนิทางการเงนิ จะรบัรูเ้มือ่กลุ่มบรษิทัเป็นคูส่ญัญาตามขอ้ก าหนดของสญัญาของเครือ่งมอืทางการเงนินัน้ 
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กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกส าหรบัหนี้สนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนการท ารายการ และ
จดัประเภทหนี้สนิทางการเงนิเป็นหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ธิี
ดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ ในการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มบรษิทัค านึงถงึค่าธรรมเนียมหรอืตน้ทุนทีถ่อื
เป็นส่วนหนึ่งของอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงินัน้ด้วย ทัง้นี้ ค่าตดัจ าหน่ายตามวธิดีอกเบี้ยที่แท้จรงิแสดงเป็นส่วน
หนึ่งของต้นทุนทางการเงนิในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน ยกเว้น หนี้สนิอนุพนัธ์ที่จะวดัมูลค่าด้วยวธิีมูลค่า
ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน (FVTPL) 
 
หนี้สนิทางการเงนิจะถูกตดัรายการก็ต่อเมื่อได้มกีารปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของหนี้สนินัน้แล้ว มกีารยกเลกิ
ภาระผูกพนันัน้ หรอืเมื่อภาระผูกพนันัน้สิน้สุดลง ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นหนี้สนิทางการเงนิทีม่อียู่ใหเ้ป็นหนี้สนิ
ใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดยีวกนัซึ่งมขีอ้ก าหนดทีแ่ตกต่างกนัอย่างมาก หรอืมกีารแกไ้ขขอ้ก าหนดของหนี้สนิทีม่อียู่
อย่างเป็นสาระส าคญั จะถอืว่าเป็นการตดัรายการหนี้สนิเดมิและรบัรูห้นี้สนิใหม่ โดยรบัรูผ้ลแตกต่างของมูลค่า
ตามบญัชดีงักล่าวในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน 
 

4.7 เงนิลงทุน 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะบรษิทั แสดงตามวธิรีาคาทุน บรษิทัจะบนัทกึผลก าไรหรอืขาดทุน
จากการจ าหน่ายในงบก าไรขาดทุนในปีทีม่กีารจ าหน่ายเงนิลงทุนนัน้ กรณีทีเ่งนิลงทุนดงักล่าวเกดิการดอ้ยค่า 
บรษิทัจะรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่เป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน 
 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่นแสดงในราคาทุนหกัคา่เผือ่การดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 
 

4.8 การรวมธุรกจิ 
 
กลุ่มบรษิทับนัทกึบญัชสี าหรบัการรวมธุรกจิโดยถอืปฏบิตัติามวธิซีือ้ บรษิทั (ผูซ้ื้อ) วดัมลูค่าตน้ทุนการซื้อธุรกจิ
ดว้ยผลรวมของสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหซ้ึง่วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ และจ านวนของส่วนของผูท้ีไ่ม่มี
อ านาจควบคุมในผูถู้กซื้อ ในการรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มบรษิทัจะวดัมลูค่าส่วนของผูท้ีไ่ม่มอี านาจควบคุมในผู้
ถูกซื้อดว้ยมูลค่ายุตธิรรมหรอืมูลค่าของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดข้องผูถู้กซื้อตามสดัส่วนของหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีไ่ม่มี
อ านาจควบคุมนัน้  
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัที่ซื้อ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรบัรู้
จ านวนส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมในผูถู้กซื้อ หกัดว้ยมูลค่าสุทธ ิ(มูลค่ายุตธิรรม) ของสนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ี่
ไดม้า และหนี้สนิทีร่บัมาซึง่วดัมลูคา่ ณ วนัทีซ่ือ้ 
 
หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ของบรษิทัทีถู่กซื้อทีร่บัมาจากการรวมธุรกจิ รบัรูเ้ป็นหนี้สนิหากมภีาระผกูพนัในปัจจุบนัซึ่ง
เกดิขึน้จากเหตุการณ์ในอดตีและสามารถวดัมลูคา่ยตุธิรรมไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อทีเ่กดิขึน้ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกจิ เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าธรรมเนียม
วชิาชพีและคา่ทีป่รกึษาอื่นๆ ถอืเป็นคา่ใชจ้่ายเมือ่เกดิขึน้ 
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บรษิทัยอ่ย 
บรษิัทย่อย เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบรษิัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบรษิัทมอี านาจควบคุมทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อมในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการนัน้ เพื่อได้มาซึ่ง
ประโยชน์จากกจิกรรมของบรษิทัย่อย งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวม นับแต่วนัทีม่กีาร
ควบคุมจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สุดลง  
 
นโยบายการบญัชขีองบรษิทัย่อยไดถู้กเปลีย่นตามความจ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นนโยบายเดยีวกนักบัของกลุ่มบรษิทั            
ผลขาดทุนในบรษิทัย่อยจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม แมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะท าให้
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมมยีอดคงเหลอืตดิลบกต็าม 
 

4.9 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
 
สนิทรพัย์ที่มอีายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม เครื่องหมายการค้า  และสทิธกิารขยาย
กจิการในต่างประเทศ ซึง่ไมม่กีารตดัจ าหน่าย จะถูกทดสอบการดอ้ยคา่เป็นประจ าทุกปี สนิทรพัยอ์ื่นทีม่กีารตดั
จ าหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่ามูลค่าตามบญัชีอาจสูงกว่า          
มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ จะรบัรูเ้มื่อราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่ามลูคา่
สุทธทิีค่าดวา่จะไดร้บัคนื ซึง่หมายถงึจ านวนทีส่งูกว่าระหวา่งมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขายเทยีบกบัมูลค่า
จากการใช ้ สนิทรพัยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีส่ามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมนิ
การดอ้ยค่า สนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงนินอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรบัรูร้ายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมนิความเป็นไปไดท้ีจ่ะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน 

 
4.10 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

 
ทีด่นิ อาคารและสิง่ปลูกสรา้งทีย่งัไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานของบรษิทั ถอืเป็นอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน 
โดยรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุนบวกต้นทุนในการท ารายการ หลังจากการรับรู้ เมื่อเริ่มแรก 
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยคา่  
 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง ค านวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณ
การไวเ้ป็นเวลา 20 ปี ทีด่นิไมม่กีารหกัคา่เสือ่มราคา 
 
การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชขีองสนิทรพัยจ์ะกระท ากต็่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่
กลุ่มบริษัทจะได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนัน้ และต้นทุนสามารถวดัมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่อถอื ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทัง้หมดจะรบัรู้เป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ เมื่อมกีารเปลี่ยนแทนชิ้นส่วน
ของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน มลูคา่ตามบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัออกจากตน้ทุนเดมิ 
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4.11 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  
 

ทีด่นิ แสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ การเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของทีด่นิรบัรู้
ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนผูถ้อืหุน้ ในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ ผูป้ระเมนิราคาอสิระประเมนิ
มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่ งการประเมินมูลค่าดังกล่าว ต้องอาศัยข้อ
สมมตฐิานและการประมาณบางประการ 
 
อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมลูคา่ตามราคาทุนหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและคา่เผือ่การดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 
 
คา่เสือ่มราคา ค านวณโดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารใชง้าน ดงันี้ 
 

อาคาร 20 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอาคารและส่วนปรบัปรุงพืน้ทีเ่ชา่ 10 - 20 ปี 
อุปกรณ์และเครื่องมอืทางการแพทย ์ 5 ปี 
เครือ่งมอืและอุปกรณ์ 5 ปี 
เครือ่งตกแต่งและเครือ่งใชส้ านักงาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 
ไมม่กีารคดิคา่เสือ่มราคาส าหรบัทีด่นิและสนิทรพัยท์ีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง 
 
รายจ่ายเกีย่วกบัการต่อเตมิ การต่ออายุ หรอืการปรบัปรุงถอืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย ์ส่วนค่าซ่อมแซมและ           
คา่บ ารุงรกัษา รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิขึน้ 

 
ก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรยีบเทยีบจากมูลค่าตามบญัชีกบั
ราคาขาย และรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 
 

4.12 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละลขิสทิธิ ์
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ซึง่มอีายุการใชง้านจ ากดัแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยคา่ 
(ถ้าม)ี ค่าตดัจ าหน่าย บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน ค านวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่
คาดวา่จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยเ์ป็นเวลา 5 ปี 

 

เครือ่งหมายการคา้ 
เครื่องหมายการคา้ของกลุ่มบรษิทัเป็นเครื่องหมายการคา้ภายใตช้ื่อ “วุฒศิกัดิ”์ เครื่องหมายการคา้ทีไ่ดม้าจาก
การรวมกจิการ จะรบัรูด้ว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัรวมธุรกจิ กลุ่มบรษิทัใชเ้ครือ่งหมายการคา้อยา่งต่อเนื่องในเชงิ
พาณิชย ์และไดร้บัการประเมนิว่ามอีายุการใหป้ระโยชน์ไม่จ ากดั และมกีารทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี
มลูคา่ของเครือ่งหมายการคา้จะถูกตดัจ าหน่ายจากบญัชเีมือ่มขีอ้บ่งชีว้า่มกีารดอ้ยคา่ 
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สทิธกิารขยายกจิการในต่างประเทศและสนิทรพัยท์างปัญญา 
สทิธิการขยายกิจการในต่างประเทศและสนิทรพัย์ทางปัญญามาจากการรวมธุรกิจที่สามารถรบัรู้แยกเป็น
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนรบัรูด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรม สทิธกิารขยายกจิการในต่างประเทศและสนิทรพัยท์างปัญญาไดร้บั
การประเมนิวา่มอีายกุารใหป้ระโยชน์ไมจ่ ากดั และมกีารทดสอบการดอ้ยคา่เป็นประจ าทุกปี 

 
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกจิ จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัรวมธุรกจิ ความสมัพนัธ์กบั
ลูกคา้ทีเ่กีย่วขอ้งมอีายุการใหป้ระโยชน์ทีท่ราบไดแ้น่นอน และวดัมลูค่าทีร่าคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม การ
ตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วธิีเส้นตรงตลอดอายุที่คาดว่าจะให้ประโยชน์ของความสมัพนัธ์กบัลูกค้าภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 
 

4.13 สญัญาเชา่ 
 
กลุ่มบรษิทัในฐานะผูเ้ชา่ 
 
กลุ่มบรษิทัจะประเมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่า
หรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานัน้มกีารใหส้ทิธใินการควบคุมการใชส้นิทรพัยท์ีร่ะบุไดส้ าหรบัช่วงเวลา
หนึ่งเพือ่การแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 
 
กลุ่มบริษัทประเมินอายุสญัญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสญัญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่
เหลืออยู่ของสญัญาเช่าที่มผีลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสทิธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหากมคีวาม
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สทิธเิลอืกนัน้และระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า หากมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะไม่ใชส้ทิธเิลอืกนัน้ โดยพจิารณาจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงของ
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่ออายขุองสญัญาเชา่ดงักล่าว  
 
ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเชา่ กลุ่มบรษิทัรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้
วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ยจ านวนเงนิของหนี้สนิตามสญัญาเชา่จากการรบัรูเ้ริม่แรก ตน้ทุนทางตรง
เริม่แรกที่เกดิขึน้ ประมาณการต้นทุนที่จะเกดิขึน้ในการรื้อและขนยา้ยสนิทรพัย์ จ านวนเงนิที่จ่ายช าระตาม
สญัญาเช่า ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลหรอืก่อนวนัที่สญัญาเช่าเริม่มผีล และหกัดว้ยสิง่จูงใจตามสญัญาเช่าที่
ไดร้บั 
 
สินทรพัย์สิทธิการใช้ วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรบัปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี้สนิตามสญัญาเช่าใหม่ กลุ่มบรษิทัประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยส์ทิธกิาร
ใชเ้มือ่มขีอ้บ่งชี ้
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ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัย์โดยวธิเีสน้ตรงตามอายุของสญัญา
เชา่หรอือายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ต่ละประเภท แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า 
ดงันี้ 
 

อาคาร 20 ปี 
อุปกรณ์ส านกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 
ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่า กลุ่มบรษิทัวดัมูลค่าหนี้สนิตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่้อง
จ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า หากอตัราดอกเบีย้ตามนัยของหนี้สนิสญัญาเช่านัน้ไม่สามารถก าหนด
ได ้กลุ่มบรษิทัคดิลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบี้ยการกูย้มืส่วน
เพิม่ ทัง้นี้ อตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีบ่รษิทัคาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อกูย้มื
เงนิจ านวนเดยีวกนัในระยะเวลาใกลเ้คยีงกนัเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สนิทรพัยน์ัน้ 
 
จ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ยค่าเช่าคงที่หกัดว้ยสิง่จูงใจตามสญัญาเช่า จ านวนเงนิทีค่าด
ว่าจะจ่ายภายใต้การรบัประกนัมูลค่าคงเหลอื รวมถึงราคาใช้สทิธขิองสทิธเิลอืกซื้อซึ่งมคีวามแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที่กลุ่มบรษิัทจะใช้สทิธินัน้ และการจ่ายค่าปรบัเพื่อการยกเลกิสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดของ
สญัญาเชา่แสดงใหเ้หน็วา่กลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเชา่  
 
หลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล มูลค่าตามบญัชขีองหนี้สนิตามสญัญาเช่าจะเพิม่ขึน้จากดอกเบี้ยของหนี้สนิ
ตามสญัญาเชา่ และลดลงจากการจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่  
 
นอกจากนี้ มูลค่าตามบญัชขีองหนี้สนิตามสญัญาเช่าจะถูกประเมนิใหม่เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงอายุสญัญาเช่า 
การเปลีย่นแปลงการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า หรอืการเปลีย่นแปลงในการประเมนิสทิธเิลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งองิ
ผลกระทบจากการประเมนิมลูคา่ของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ใหมจ่ะส่งผลใหม้ลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิาร
ใชเ้ปลี่ยนแปลงไป อย่างไรกต็าม หากมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สทิธกิารใชม้มีูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว 
ผลกระทบดงักล่าว จะถูกรบัรูเ้ขา้ก าไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มบรษิทัใชว้ธิกีารบญัชเีดยีวส าหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา เวน้แต่สญัญาเช่า
ทีม่อีายสุญัญาเชา่ 12 เดอืนหรอืน้อยกวา่ นบัตัง้แต่วนัทีส่ญัญาเชา่เริม่มผีล หรอืสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมี
มลูคา่ต ่า จะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเชา่ 
 
กลุ่มบรษิทัในฐานะผูใ้หเ้ชา่ 
 
สญัญาเช่าทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่า
เงนิทุน ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล กลุ่มบรษิทับนัทกึสนิทรพัย์ภายใต้สญัญาเช่าเงนิทุนเป็นลูกหนี้ ตามสญัญา
เช่าด้วยจ านวนที่เท่ากบัเงนิลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่าหรอืมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงนิที่จะได้รบัตาม
สญัญาเช่าและมูลค่าคงเหลอืทีไ่ม่ไดร้บัการประกนั หลงัจากนัน้จะรบัรูร้ายไดท้างการเงนิตลอดอายุสญัญาเช่า
ในรปูแบบทีส่ะทอ้นถงึอตัราผลตอบแทนรายงวดคงทีข่องเงนิลงทุนสุทธติามสญัญาเชา่ 
  



__________________________________ กรรมการ                                                                                                                                                                   30  

(                                                    ) 

สญัญาเช่าทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญา
เช่าด าเนินงาน กลุ่มบรษิทับนัทกึจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรอื
ขาดทุนตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริม่แรกที่ เกดิขึน้จากการได้มาซึ่งสญัญาเช่า
ด าเนินงานรวมในมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยอ์า้งองิและรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุสญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์
เดยีวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเชา่ 
 
นโยบายทีป่ฏบิตัใิชก้่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

สญัญาเชา่ระยะยาว - กรณีทีบ่รษิทัเป็นผูเ้ชา่ 
สญัญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็น
สญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองจ านวนเงนิทีต่อ้ง
จ่ายตามสญัญาเชา่ โดยจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่งหนี้สนิ และค่าใชจ้่ายทางการเงนิเพือ่ใหไ้ดอ้ตัรา
ดอกเบีย้คงทีต่่อหนี้สนิคงคา้งอยู่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ้่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหนี้สนิระยะ
ยาว ส่วนคา่ใชจ้่ายทางการเงนิจะบนัทกึในงบก าไรขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเชา่ สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่า
การเงนิจะคดิคา่เสือ่มราคาตลอดอายุการใชง้านของสนิทรพัยน์ัน้ 
 
สญัญาเช่าสนิทรพัย์โดยที่ความเสี่ยง และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กบัผู้ให้เช่าจะ
จดัเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เงนิทีต่อ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานจะบนัทกึในงบก าไรขาดทุนโดยใช้วธิี
เส้นตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการยกเลกิสญัญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุ        
การเช่า เช่น เบี้ยปรบัทีต่้องจ่ายใหแ้ก่ผูใ้ห้เช่า จะบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีีก่ารยกเลกินัน้
เกดิขึน้  
 

4.14 เงนิกูย้มื 
 
เงนิกูย้มื รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการทีเ่กดิขึน้ 
 
คา่ธรรมเนียมทีจ่่ายไปเพือ่ใหไ้ดเ้งนิกูม้า จะถูกรบัรูเ้ป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงนิกูใ้นกรณีทีม่คีวามเป็นไปได้
ที่จะใช้วงเงนิกู้บางส่วนหรอืทัง้หมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรบัรู้จนกระทัง่มกีารถอนเงนิ หากไม่มี
หลกัฐานที่มคีวามเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรอืทัง้หมด ค่าธรรมเนียมจะถูกรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่าย
ล่วงหน้าส าหรบัการใหบ้รกิารสภาพคล่องและจะตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มบรษิทัไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช าระหนี้ออกไป
อกีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ หากเงนิกูย้มืนัน้ไม่เขา้เงือ่นไขดงักล่าว
ขา้งตน้ จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิไมห่มนุเวยีน  
 
ตน้ทุนการกูย้มืของเงนิกูย้มืรบัรูต้ามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
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4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 
เงนิเดอืน คา่จา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายเมือ่เกดิรายการ 

 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงนิ) 
กลุ่มบรษิทัและพนักงานของกลุ่มบรษิทัไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี ซึ่งประกอบดว้ยเงนิทีพ่นักงาน
จ่ายสะสมและเงนิทีก่ลุ่มบรษิทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทุนส ารองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกจาก
สนิทรพัย์ของกลุ่มบรษิัท เงนิที่กลุ่มบรษิัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด
รายการ 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)  
กลุ่มบรษิัทมภีาระต้องจ่ายเงนิชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบรษิัท
บนัทกึหนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจากการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั โดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้  

 

หนี้สนิของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ และก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออก
จากงานของพนักงาน จะถูกรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

4.16 ภาษเีงนิได ้
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส าหรบัปี ประกอบด้วย ภาษีเงนิได้ปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาษีเงนิได้
ปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน เวน้แต่ในส่วนทีเ่กีย่วกบัรายการทีร่บัรูโ้ดยตรง
ในสว่นของผูถ้อืหุน้หรอืก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรือจะได้รบัช าระ โดยค านวณจากก าไรหรอืขาดทุน
ประจ าปีทีต่อ้งเสยีภาษ ีซึง่แตกต่างจากก าไรขาดทุนทีป่รากฏในงบการเงนิ คณูดว้ยอตัราภาษทีีป่ระกาศใชห้รอื
ทีค่าดวา่มบีงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการการปรบัปรุงทางภาษทีีเ่กีย่วกบัรายการใน
ปีก่อนๆ 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชบีนัทกึโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิและจ านวนทีใ่ชเ้พื่อการค านวณทางภาษ ีภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชวีดัมูลค่าโดยใชอ้ตัรา
ภาษทีีค่าดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเมื่อมกีารกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษทีีป่ระกาศใชห้รอืทีค่าดว่ามผีล
บงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
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สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื่อมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสยีภาษี  ใน
อนาคตจะมจี านวนเพยีงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดั
บญัชจีะถูกทบทวน ณ ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรบัลดลงเท่าทีป่ระโยชน์ทางภาษจีะมโีอกาส
ถูกใชจ้รงิ 

 
4.17 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

 
รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปีทีม่คี่าเป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาท โดยใช้อตัราแลกเปลีย่น 
ณ วนัทีเ่กดิรายการ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีม่คี่าเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิแปลง
คา่เป็นเงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ ก าไรหรอืขาดทุนจากการแปลงคา่เงนิตราต่างประเทศบนัทกึ
เป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้่ายของรอบระยะเวลาบญัช ี

 
4.18 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 

 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รบัจากการขายสนิทรพัย์หรอืจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิในรายการที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ปกตริะหวา่งผูร้ว่มตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ 
 
สินทรพัย์และหนี้สินทางการเงินวดัมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยก าหนดล าดับชัน้ของมูลค่า
ยตุธิรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการประเมนิมลูคา่ ดงันี้ 
 

• ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย ์
 หรอืหนี้สนิอยา่งเดยีวกนั 

• ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอนันอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ามารถอา้งองิ 
 หรอืเทยีบเคยีงไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้มส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 

• ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถอา้งองิไดซ้ึง่น ามาใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
 

4.19 การจ่ายเงนิปันผล 
 
เงนิปันผลจ่าย บนัทกึในงบการเงนิในรอบระยะเวลาบญัชซีึ่งทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการไดอ้นุมตักิาร
จ่ายเงนิปันผล 

 
4.20 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่
ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ในระหวา่งปี 
 

4.21 ก าไรต่อหุน้ปรบัลด 
 

ก าไรต่อหุ้นปรบัลด ค านวณโดยก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีหารด้วยจ านวนหุ้นสามญั บวกจ านวนหุ้นสามญั
เทยีบเท่าของใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในระหวา่งปี 
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4.22 ส่วนงานด าเนินงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานทีร่ายงานต่อผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงาน จะแสดงถงึรายการที่
เกดิขึน้จากส่วนงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ดร้บัการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 

 
4.23 ประมาณการหนี้สนิและคา่ใชจ้่าย และสนิทรพัยท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 
กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึประมาณการหนี้สนิและค่าใชจ้่ายไว้ในงบการเงนิ เมื่อกลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัตาม
กฎหมายหรอืเป็นภาระผูกพนัทีค่่อนขา้งแน่นอนทีม่ผีลสบืเนื่องจากเหตุการณ์ในอดตี ซึ่งอาจท าใหบ้รษิัท
ต ้องช าระหรอืชดใช ้ตามภาระผูกพนันัน้ และจ านวนทีต่ ้องชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณได้อย ่าง
สมเหตุสมผล สนิทรพัย์ทีอ่าจเกดิขึน้จะถูกรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์แยกต่างหาก เมื่อมปัีจจยัสนับสนุนว่า จะไดร้บั
คนืแน่นอน 

 
5. ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดลุยพินิจ  

 
ในการจดัท างบการเงนิ ผูบ้รหิารตอ้งใชก้ารประมาณการและขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อจ านวนเงนิ
ที่เกี่ยวกบัรายได้ ค่าใช้จ่าย สนิทรพัย์ หนี้สนิ และการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิทรพัย์และหนี้สนิที่อาจจะเกิดขึ้น           
ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากจ านวนทีไ่ดป้ระมาณการไว ้

 
ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ มดีงันี้ 

 
5.1 การรบัรูร้ายได ้

 
การรบัรู้รายได้ของบรษิัทมคีวามซบัซ้อนเนื่องจากบรษิัทมกีารขายเครื่องมอืแพทย์พร้อมการให้บรกิารทาง
การแพทยแ์บบรวมกนั สญัญามคีวามหลากหลายแตกต่างกนัไปตามแต่ละลูกคา้ บรษิทัจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ
ในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้เพื่อพจิารณาว่าการขายสนิคา้หรอืบรกิารแต่ละ
รายการถอืเป็นภาระทีแ่ยกจากกนัหรอืไม่ และพจิารณาว่าภาระทีต่อ้งปฏบิตันิัน้เสรจ็สิน้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรอื
เสรจ็สิน้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยบรษิทัแยกรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้ รบัรูร้ายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์รบัรูต้ลอดชว่งเวลาหนึ่งเมือ่ไดใ้หบ้รกิารแลว้ 
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5.2 คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของลูกหนี้การคา้ 
 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การคา้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยค านึงถงึประวตักิารช าระเงนิส าหรบัลูกหนี้แต่ละกลุ่ม 
ปัจจยัเฉพาะของลูกหนี้ และความสามารถในการช าระหนี้ เป็นต้น เพื่อใหส้ะทอ้นถงึการดอ้ยค่าของลูกหนี้อนั
เกดิมาจากการทีไ่ม่มคีวามสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี
ของกลุ่มบรษิทัอาจไมไ่ดบ้่งบอกถงึการผดินดัช าระของลูกหนี้ทีเ่กดิขึน้จรงิในอนาคต 

 
5.3 คา่เผือ่ส าหรบัสนิคา้เก่า และเสือ่มคุณภาพ 

 
กลุ่มบรษิทัได้ประมาณการค่าเผื่อส าหรบัสนิคา้เก่า และเสื่อมคุณภาพเพื่อให้สะท้อนถงึการดอ้ยค่าของสนิคา้
คงเหลอื โดยการประมาณการนัน้จะพจิารณาจากการหมุนเวยีนและการเสื่อมสภาพของสนิคา้คงเหลอืประเภท
ต่างๆ และขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 
 

5.4 การดอ้ยคา่เงนิลงทุน 
 

บรษิทัพจิารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวลดลงอย่างมี
สาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน ซึง่ความมสีาระส าคญัและระยะเวลานัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 

 
5.5 คา่ความนิยม และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน     

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

5.6 อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
 

ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืของอาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์
ไมม่ตีวัตนของกลุ่มบรษิทั โดยจะทบทวนคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายเมือ่อายกุารใชง้านและมลูคา่คงเหลอืมี
ความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรอืมกีารตดัจ าหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่สื่อมสภาพหรอืไมไ่ดใ้ชง้าน
อกีต่อไป 
 

5.7 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
 

กลุ่มบรษิทัพจิารณาคา่เผือ่การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์เมื่อพบว่ามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยด์งักล่าวลดลงต ่ากวา่
ทุนอย่างมสีาระส าคญัหรอืเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมสีาระส าคญัและระยะเวลานัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
ฝ่ายบรหิาร 
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5.8 การก าหนดอายสุญัญาเชา่ 
 
ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิว่ากลุ่มบรษิทัมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรอืไม่ทีจ่ะใช้
สิทธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า โดยค านึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่
เกีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ าใหเ้กดิสิง่จูงใจทางเศรษฐกจิส าหรบักลุ่มบรษิัทในการใชห้รอืไม่ใชส้ทิธเิลอืกนัน้ ภายหลงั
จากวนัทีส่ญัญาเชา่มผีล กลุ่มบรษิทัจะประเมนิอายสุญัญาเช่าใหมห่ากมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีม่นีัยส าคญั
ซึง่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมและสง่ผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืก 
 

5.9 การก าหนดอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการวดัมลูคา่หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มบรษิทัไมส่ามารถระบุอตัราดอกเบีย้ตามนัยในสญัญาเชา่ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการ
ก าหนดอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของกลุ่มบรษิทัในการคดิลดหนี้สนิตามสญัญาเชา่ โดยอตัราดอกเบีย้การ
กู้ยมืส่วนเพิม่เป็นอตัราดอกเบี้ยที่กลุ่มบรษิัทจะต้องจ่ายในการกู้ยมืเงนิที่จ าเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสนิทรพัย์ที่มี
มูลค่าใกล้เคยีงกบัสนิทรพัย์สทิธกิารใชใ้นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิทีค่ล้ายคลงึ โดยมรีะยะเวลาการกู้ยมืที่
ใกลเ้คยีงกนั 
 

5.10 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
 

หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั           
ซึ่งขอ้สมมตฐิานในการประมาณการดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราคดิลด จ านวนเงนิเดอืนทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้ใน
อนาคต อตัรามรณะและปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในเชงิประชากรศาสตร์ อย่างไรกต็าม ผลประโยชน์หลงัการเลกิจ้าง
งานทีเ่กดิขึน้จรงินัน้อาจแตกต่างไปจากทีป่ระมาณไว ้

 
5.11 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูโ้ดยการประมาณการในการประเมนิความสามารถในการท าก าไรทาง
ภาษใีนอนาคตของบรษิทัทีน่ ามาหกักบัผลแตกต่างชัว่คราวทีส่ามารถใชป้ระโยชน์ได ้นอกจากนัน้ ผูบ้รหิารตอ้ง
ใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิผลกระทบของกฎหมายหรอืขอ้จ ากดัทางด้านเศรษฐกจิหรอืความไม่แน่นอนของ
กฏหมายภาษอีากร 
  

5.12 คดฟ้ีองรอ้ง 
 
กลุ่มบรษิัทมหีนี้สนิที่อาจจะเกิดขึ้นจากขอ้พพิาททางกฎหมายและการถูกฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหายตามปกติ
ธุรกจิ ซึ่งฝ่ายบรหิารไดใ้ช้ดุลยพนิิจในการประเมนิผลของขอ้พพิาทและคดทีีถู่กฟ้องร้องแล้ว ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ
อาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ฝ่ายบริหารเชื่อมัน่ว่าจะไม่มีความ
เสยีหายทีม่นียัส าคญัเกดิขึน้ กลุ่มบรษิทัจะไมไ่ดบ้นัทกึประมาณการหนี้สนิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
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5.13 มลูคา่ยตุธิรรมและหนี้สนิทางการเงนิ 
 
มูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่ไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาดซื้อง่ายขายคล่องจะ        
วดัมลูคา่โดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ต่างๆ ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัมกีารใชดุ้ลยพนิิจในการเลอืกเทคนิคการ
ประเมนิมลูคา่และสมมตฐิานทีม่าจากประสบการณ์และขอ้มูลในอดตีในชว่งวนัสิน้ปีบญัช ี

 
6. รำยกำรกบับคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

บรษิทัมรีายการบญัชทีีเ่กดิขึน้กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนัโดยการมผีูถ้อืหุน้และหรอื
กรรมการร่วมกนั ดงันัน้งบการเงนินี้จงึแสดงรวมถงึผลของรายการเหล่านี้ตามมลูฐานทีพ่จิารณาร่วมกนัระหว่างบรษิทั
กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ซึ่งมูลฐานทีใ่ช้บางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานทีใ่ช้ส าหรบัรายการทีเ่กิดขึน้กบั
บุคคลหรอืบรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

 

ชื่อ ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
   
บรษิทั เค แอนด ์ดบับลวิ (ประเทศไทย) จ ากดั  ตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการ

แพทย ์
ถอืหุน้โดยญาตกิรรมการบรษิทัและ 
    กรรมการรว่มกนักบับรษิทัยอ่ย 

บรษิทั แดทโซ เอเชยี คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั บรกิารดา้นความงาม ถอืหุน้โดยบรษิทั 
บรษิทั อลัเทอรเ์มด แคร ์จ ากดั จ าหน่ายสนิคา้เภสชัภณัฑแ์ละทางการแพทย ์ กรรมการและผูถ้อืหุน้รว่มกนักบับรษิทัยอ่ย 
บรษิทั บอน - ซอง จ ากดั จ าหน่ายสนิคา้เภสชัภณัฑ ์ กรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย (สิ้นสุดเดือน

มกราคม 2562) 
คุณณกรณ์ กรณ์หริญั - กรรมการบริษัทย่อย (สิ้นสุดเดือนมกราคม 

2562) 
คุณจกัรกรสิน์ โลหะเจรญิทรพัย ์ - กรรมการ 
คุณปรชีา นนัทน์ฤมติ - กรรมการ 
คุณวชัราภรณ์ ภสิสาสนุทร - กรรมการบรษิทัยอ่ย 

 
รายการบญัชทีี่มสีาระส าคญักบับุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนัส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562      
มดีงันี้ 

 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 2563 2562 
      

รายไดจ้ากการขาย      
บรษิทัยอ่ย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ -        - 1,708 1,144 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 367 1,030 367 1,030 
กรรมการ ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 1,058 3,433 -        - 

รวม  1,425 4,463 2,075 2,174 

      
รายไดค้า่บรกิาร      
บรษิทัยอ่ย ราคาทีต่กลงกนั -        - 750 493 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 2563 2562 
      

รายไดเ้งนิปันผล      
บรษิทัยอ่ย ตามทีป่ระกาศจ่าย -        - 17,000 15,000 

      
รายไดอ้ื่น      
บรษิทัยอ่ย ราคาทีต่กลงกนั -        - -     2,582 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาทีต่กลงกนั 44 44 44 44 

รวม  44 44 44 2,626 

      
ดอกเบีย้รบั      
บรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 4.50 - 6.15 ต่อปี -        -        - 18,160 

      
ซือ้สนิคา้      
บรษิทัยอ่ย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ -        - 3,248 18,269 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 13,262 22,132 11,762 18,492 

รวม  13,262 22,132 15,010 36,761 

      
ตน้ทุนอื่น      
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 12,243 18,718 11,914 18,290 

      
ซือ้สนิทรพัย ์      

 
บรษิทัยอ่ย 

ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่/ 
ราคาตามทีต่กลงกนั 

 
- 

 
       - 44 36 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 2 289 - 237 
รวม  2 289 44 273 

      
คา่เช่า      
บรษิทัยอ่ย เดอืนละ 50,000 บาท -        - - 250 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั เดอืนละ 94,737 บาท 1,137 947 1,137 947 

รวม  1,137 947 1,137 1,197 

       
ดอกเบีย้จ่าย      
  บรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี -        - 514 237 
  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รอ้ยละ 12.00 ต่อปี 902 - - - 

   กรรมการ รอ้ยละ 4.50 - 12.00 ต่อปี 1,811 1,746 1,811 1,746 
   กรรมการบรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 8.00 ต่อปี 49 47 -        - 
รวม  2,762 1,793 2,325 1,983 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 2563 2562 
      

   
คา่ใชจ้่ายอื่น      
   บรษิทัยอ่ย ราคาตามทีต่กลงกนั -        - 298 84 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 2,149 2,491 2,149 2,491 
   บรษิทัยอ่ยทางออ้ม ราคาตลาด -        - 47 405 
รวม  2,149 2,491 2,494 2,980 

      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร      
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน  15,224 17,690 8,882 10,358 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  664 634 155 147 

รวม  15,888                                                                         18,324 9,037 10,505 
 

ยอดคงเหลอืกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระส าคญั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        
ลูกหนี้การคา้ – บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
บรษิทัย่อย -         -  91  25 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 393  238  393  238 
กรรมการ -  139  -         - 

รวม 393  377  484  263 
        
ลูกหนี้อื่น – บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
บรษิทัย่อย -         -  311,984  91,344 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ -         -  (311,940)  (91,303) 
สุทธ ิ -         -  44  41 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  200  -         - 

รวม -  200  44  41 
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ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
ลูกหนี้อื่นบรษิทัยอ่ย มดีงัต่อไปนี้ 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562 

     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม   91,303  - 
บวก ตัง้คา่เผือ่ฯ เพิม่ขึน้  220,637  91,303 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม   311,940  91,303 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2563  2562  2563  2562 
        
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบั – บรษิทัยอ่ย        
บรษิทัย่อย -  -  3,045  3,045 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ -  -  (3,045)  - 
สุทธ ิ -         -         -  3,045 

        

เงนิใหกู้ย้มื – บรษิทัยอ่ยทีถ่งึก าหนดช าระ 
ภายในหนึ่งปี  

 

 

 

 

 

 
    บรษิทัยอ่ย -         -         -  268,000 

        
เงนิใหกู้ย้มื – บรษิทัยอ่ย        
บรษิทัย่อย -         -         -  100,000 

 

 

ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อย มดีงัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม         -         -  368,000  747,961 
หกั  รบัช าระ        -         -  (268,000)  (32,313) 
บวก  ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงนิรอตดับญัช ี        -         -         -  2,582 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่        -         -  (100,000)  (350,230) 
        -         -         -  368,000 
หกั    ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี        -         -         -  (268,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม         -         -         -  100,000 
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เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัรบัโอนทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของบรษิทัย่อยทางอ้อมจากบรษิทัย่อย ซึ่งมมีูลค่า
ตามราคาประเมนิ จ านวน 268 ล้านบาท เพื่อหกักลบกบัหนี้บางส่วนทีบ่รษิทัย่อยดงักล่าวกู้ยมืจากบรษิทั ซึ่งบรษิทั
บนัทกึทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งดงักล่าวไวเ้ป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัแลว้ 
 
ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทับนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงนิใหกู้้ยมืบรษิทัย่อยจ านวน 
100.00 ลา้นบาท และ 350.23 ลา้นบาท ตามล าดบั เนื่องจากคาดวา่บรษิทัยอ่ยดงักล่าวไมส่ามารถช าระหนี้ได ้

 
ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัยอ่ย มดีงัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม         -         -  614,949  264,719 
บวก ผลขาดทุนเพิม่ขึน้          -           -  100,000  350,230 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม         -         -  714,949  614,949 
 
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย ในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 มดีงันี้ 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบรษิทั 

 

ผลขาดทุนดา้น
เครดติทีค่าดวา่จะ

เกดิขึน้ใน           
12 เดอืนขา้งหน้า  

ผลขาดทุนดา้น
เครดติทีค่าดวา่จะ
เกดิขึน้ตลอดอายุ  

- ไมด่อ้ยคา่  

ผลขาดทุนดา้น 
เครดติทีค่าดวา่จะ
เกดิขึน้ตลอดอายุ  

- ดอ้ยคา่  รวม 
        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - ปรบัปรุงใหม ่ -  -  3,045  3,045 
การวดัมลูคา่ใหมสุ่ทธขิองส ารองผลขาดทุน -  -  100,000  100,000 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 -  -  103,045  103,045 

 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 

        
เจา้หนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
บรษิทัย่อย -         -  5,910  2,434 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 74,081  74,569  74,070  73,909 
กรรมการ 200  -  -  - 

รวม 74,281  74,569  79,980  76,343 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2563  2562  2563  2562 

        
เจา้หนี้อื่น – บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
บรษิทัย่อย -         -  276         - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 128,163  115,001  125,604  114,934 
กรรมการ 4,764  4,652         -         - 

รวม 132,927  119,653  125,880  114,934 

        
เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย 
     - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

 
 

 
 

 
 

บรษิทัย่อย -         -  11,235       17,163 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,003  10,000         -         - 

กรรมการ 40,574  28,763  40,574  28,763 

กรรมการบรษิทัยอ่ย 2,674  -  -  - 
รวม 54,251  38,763  51,809  45,926 
        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - ผูบ้รหิารส าคญั        
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,831  3,167  693  538 

 
ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้ - บุคคลและบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกนั (ไมร่วมดอกเบีย้) มดีงัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม       35,000  41,000  42,000  39,500 
บวก  กูเ้พิม่ 12,907  28,400  21,000  32,000 
หกั    จ่ายช าระ -  (34,400)  (17,000)  (29,500) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  47,907  35,000  46,000  42,000 

 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าวอยู่ในรูปแบบตัว๋สญัญาใชเ้งนิ โดยมอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ  
4.50 - 12.00 ต่อปี (2562 : รอ้ยละ 6.00 – 12.00 ต่อปี) และมกี าหนดช าระคนืเมือ่ทวงถาม โดยไมม่หีลกัประกนั 
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7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        

เงนิสด 509  1,080  269  269 
เงนิฝากธนาคาร        

เงนิฝากกระแสรายวนั 10,914  27,841  8,638  21,948 
เงนิฝากออมทรพัย ์ 3,929  5,375  2,962  1,894 

เงนิฝากประจ า 92  92  -         - 

รวม 15,444  34,388  11,869  24,111 
 

8. ลกูหน้ีกำรค้ำ 
    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายหุนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        

ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 245,396  171,576  232,372  154,760 
เกนิก าหนดช าระ        

น้อยกวา่ 3 เดอืน 162,644  163,896  154,080  140,427 
3 – 6 เดอืน 59,301  84,138  56,071  72,714 
6 – 12 เดอืน 25,260  35,333  22,889  31,994 
มากกวา่ 12 เดอืน 99,830  98,761  4,497  7,696 

รวม 592,431  553,704  469,909  407,591 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (95,059)  (92,115)  -  (248) 
สุทธ ิ 497,372  461,589  469,909  407,343 

   

ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
ลูกหนี้การคา้ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  92,115  93,595  248  2,876 
บวก ผลขาดทุนเพิม่ขึน้ 3,192  1,293  -         - 
หกั    กลบัรายการคา่เผือ่ผลขาดทุน (248)  (2,773)  (248)  (2,628) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  95,059  92,115  -  248 
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9. เงินให้กู้ยืม – บริษทัอ่ืน 
 

ในปี 2561 บรษิทัย่อยทางออ้มไดใ้หบ้รษิทัอื่น ซึง่ไดร้บัสทิธใินการจดัประกวด มสิยนูิเวริส์ ไทยแลนด ์2561 กูย้มืเงนิ
จ านวน 100.00 ลา้นบาท ในรูปแบบตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 6.50 ต่อปี โดยบรษิทัย่อยทางอ้อม 
ไม่ไดร้บัช าระเงนิตามก าหนด พรอ้มดอกเบีย้คงคา้งจ านวน 3.28 ลา้นบาท และเงนิประกนัจ านวน 4.80 ลา้นบาท ซึง่
บนัทกึรวมอยูใ่นสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 

 
เมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยทางอ้อมได้ยื่นฟ้องด าเนินคดกีบัลูกหนี้และผูค้ ้าประกนัเงนิกู้ดงักล่าวเพื่อให้
ช าระหนี้ ซึง่บรษิทัยอ่ยทางออ้มเชือ่มัน่วา่จะชนะคด ีจงึยงัไมพ่จิารณาตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ส าหรบัลกูหนี้ดงักล่าว   
 

10. สญัญำขำยสิทธิแฟรนไชส ์
 

ในปี 2560 บรษิทัย่อยทางอ้อมท าสญัญาขายสทิธแิฟรนไชสแ์ละขายสนิทรพัย ์ธุรกจิ “รา้นวุฒศิกัดิ ์คลนิิก” (“สาขา”) 
จ านวน 55 สาขา สญัญาขายสทิธแิฟรนไชสม์รีะยะเวลาประมาณ 8 ปี และสามารถต่ออายุไดอ้กี 4 ปี โดยบรษิทัย่อย
ทางออ้มมสีทิธไิดร้บัค่าสทิธริอ้ยละ 6 และค่าการตลาดรอ้ยละ 4 ของรายไดต้่อเดอืน โดยมเีงื่อนไข ส าหรบั 34 สาขา 
ให้เริม่จ่ายช าระค่าสทิธิหลงัจากวนัที่ 1 มกราคม 2563 นอกจากนี้ บรษิัทย่อยทางอ้อมยงัได้ท าสญัญารบัประกนั
ผลตอบแทนส าหรบั 21 สาขาทีเ่หลอื วา่จะมกี าไรจากการด าเนินงานไมต่ ่ากวา่ 17 ลา้นบาทต่อปี เป็นเวลา 10 ปี 
 
สญัญาขายสทิธแิฟรนไชสแ์ละขายสนิทรพัย์และหนี้สนิของสาขามมีูลค่าทัง้สิน้ 449 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
(480 ลา้นบาท รวมภาษมีลูค่าเพิม่) ในจ านวนนี้เป็นการขายสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิจ านวน 357 ลา้นบาท โดยมผีลก าไร
จ านวน 308 ล้านบาท และอีก 92 ล้านบาท เป็นการรบัล่วงหน้าส าหรบัภาระผูกพนัที่บรษิัทย่อยทางอ้อมจะต้อง
ให้บรกิารสนับสนุนแก่ผู้รบัสิทธิแฟรนไชส์ในอนาคต ซึ่งจ านวนดงักล่าวถูกบนัทึกเป็นรายการ “ภาระผูกพนัการ
ให้บรกิารรบัล่วงหน้า” โดยบรษิัทย่อยทางอ้อมจะรบัรู้ตามระยะเวลาของสญัญาขายสทิธแิฟรนไชส์ อย่างไรก็ตาม 
บรษิทัย่อยทางออ้มไม่สามารถปันส่วนเงนิรบัล่วงหน้าดงักล่าวเพื่อหกักลบกบัค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิารสนับสนุนผูร้บั  
แฟรนไชสท์ีอ่าจเกดิขึน้แลว้ หรอืตดัจ่ายเป็นรายไดท้ีอ่าจเกดิจากการใหบ้รกิารแลว้ไดอ้ย่างเหมาะสม ทัง้นี้ บรษิทัย่อย
ทางออ้มอยูร่ะหวา่งการโตแ้ยง้เกีย่วกบัสทิธติามสญัญา ดงันัน้ จงึยงัไมม่กีารรบัรูร้ายไดใ้นงบก าไรขาดทุน 
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ในระหวา่งปี 2561 บรษิทัยอ่ยทางออ้มไดต้ดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของสาขาและรบัรูก้ าไรจากการขายสนิทรพัย ์
ดงันี้ 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 

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

 
(113,041) 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น  (2,599) 
มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีโอน 

 
40,633 

   
เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัย ์  357,009 
หกั มลูคา่ตามบญัชสีุทธขิองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีโ่อน  (40,633) 
หกั คา่ธรรมเนียมการโอน  (9,179) 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรพัย ์  307,197 

 
บรษิทัย่อยทางอ้อมตรวจสอบรายการขายและรายการโอนสนิทรพัย์และหนี้สนิแล้วพบว่า มคีวามแตกต่างทีเ่กดิขึน้
ระหว่างรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่โอน กับจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรพัย์ 
นอกจากนี้ มรีายการทีเ่กดิขึน้หลงัจากการโอนสนิทรพัย์ทีอ่ยู่ระหว่างการเจรจาของผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยทางอ้อม
กบัผูร้บัสทิธใิหช้ าระเงนิคนื ไดแ้ก่ สนิคา้ทีโ่อนไปยงัแฟรนไชสแ์ละเงนิมดัจ า รายการดงักล่าวถูกบนัทกึเป็น ลูกหนี้อื่น 
จ านวน 91.34 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการบรษิทัได้มหีนังสอืแจ้งไปยงักรรมการของบรษิทัย่อย ให้ระงบัการท า        
นิตกิรรมเกี่ยวกบัการจ าหน่ายสนิทรพัย์ของบรษิัทย่อยทางอ้อม อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทย่อย
ทางออ้ม เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561 ยงัด าเนินการใหส้ตัยาบนัการลงนามสญัญาจ าหน่ายสทิธแิฟรนไชส ์21 สาขา 
 
จากเหตุการณ์ดงักล่าว บรษิทัย่อยได้ด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมในการท านิตกิรรมเกี่ยวกบัการจ าหน่าย
สนิทรพัยข์องบรษิทัย่อยทางออ้มแล้ว และไดด้ าเนินการทางกฎหมายเพื่อฟ้องรอ้งผูร้บัสทิธ ิในทางตรงกนัขา้ม ผูร้บั
สทิธไิดย้ื่นฟ้องบรษิทัย่อยทางอ้อม ในขอ้หาผดิสญัญาขายสทิธิแฟรนไชสแ์ละขายสนิทรพัย ์และเรยีกรอ้งเงนิชดเชย
จากการรบัประกนัผลตอบแทนก าไรจากการด าเนินงานของสาขา ปัจจุบนั ศาลสัง่จ าหน่ายคดดีงักล่าวเป็นการชัว่คราว 
เนื่องจากในระหว่างการด าเนินกระบวนการพจิารณาคดขีองศาล บรษิทัย่อยทางอ้อมไดย้ื่นค าร้องต่อศาลล้มละลาย
กลางเพือ่ฟ้ืนฟูกจิการ 
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11. สินค้ำคงเหลือ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        
สนิคา้ระหวา่งทาง 41  3,754  -  3,754 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 450,928  608,470  321,704  432,232 
งานระหวา่งท า 1,822  4,342  1,822  3,150 
วสัดุบรรจุภณัฑ ์ 11,429  11,178  -         - 
รวม 464,220  627,744  323,526  439,136 
หกั คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพ (61,320)  (37,948)  (19,363)  (20,204) 
สุทธ ิ 402,900  589,796  304,163  418,932 

 
ในระหวา่งปี รายการเคลื่อนไหวของคา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  37,948  28,562  20,204  13,553 
บวก  คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพ 27,299  14,694  -  6,651 
หกั    กลบัรายการคา่เผือ่สนิคา้เสือ่ม

คุณภาพ (3,927) 
 

(5,308) 
 

(841) 
 

       - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  61,320  37,948  19,363  20,204 

 
 

12. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมเีงนิฝากธนาคารที่ถูกอายดัจ านวน 22.49 ล้านบาท และ 21.26 
ลา้นบาท ตามล าดบั ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 22 และ 41 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัมเีงนิฝากออมทรพัยจ์ านวน 15.75 ลา้นบาท ซึ่งมขีอ้จ ากดัในการใชเ้นื่องจาก
น าไปค ้าประกนัตามสญัญาเงนิกู้ตามหมายเหตุข้อ 24 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 บรษิัทได้น าเงนิฝากค ้าประกนั
ดงักล่าวจ่ายช าระหนี้เงนิกูจ้ านวน 15.75 ลา้นบาท เพือ่ลดภาระหนี้แทนการใชเ้ป็นเงนิฝากเพือ่การค ้าประกนั 
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13. สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 7,156  4,587  5,420  1,727 
เงนิมดัจ า 5,410  7,157  -  - 
ภาษซีือ้ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 1,882  3,147  -  - 
ภาษซีือ้รอขอคนื 38  4,990  -  - 
ดอกเบีย้คา้งรบั 3,277  3,277  -  - 
อื่นๆ 5,366  5,121  1,486  620 
รวม 23,129  28,279  6,906  2,347 
หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (5,451)  (5,023)  -  - 
สุทธ ิ 17,678  23,256  6,906  2,347 

 
14. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
     (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ทุนช าระแลว้ สดัสว่นรอ้ยละการลงทุน วธิรีาคาทุน เงนิปันผลรบั 

 31 ธ.ค.  
2563 

31 ธ.ค.  
2562 

31 ธ.ค.  
2563 

31 ธ.ค.  
2562 

31 ธ.ค.  
2563 

31 ธ.ค.  
2562 

31 ธ.ค.  
2563 

31 ธ.ค.  
2562 

         

บรษิทั สเปซเมด จ ากดั 50,000 50,000 100.00 100.00 59,391 59,391 17,000 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 1,818,906 56.00 56.00 

 
2,212,004 

 
2,212,004 

 
      - 

 
      - 

รวม     2,281,595 2,281,595 17,000 15,000 

หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่     (2,222,204) (2,222,204)   
สทุธ ิ     59,391 59,391   

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงนิลงทุนในบรษิทัดบับลวิ ซ ีไอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 2,212 ลา้นบาท 
ตดิภาระจ านองเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแหง่หนึ่ง (หมายเหตุ 24) 
 
เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2562 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นบรษิัท ดบับลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) ได้มมีติขยาย
ระยะเวลาการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนส่วนที่เหลอื และเรยีกช าระเงนิค่าหุ้นภายในวนัที่ 30 มถิุนายน 2562 (ตามมติอนุมตัิ        
การเพิม่ทุนเมือ่วนัที ่29 มถิุนายน 2561) 
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เมื่อวนัที ่4 เมษายน 2562 บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขาย
แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จ านวน 220 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 22 ลา้นหุน้ อย่างไรกต็าม ที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3/2562 เมือ่วนัที ่7 มนีาคม 2562 มมีตอินุมตัใิห้
บรษิทัสละสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ท าใหส้ดัส่วนการลงทุนใน
บรษิัทย่อยลดลงจากร้อยละ 63.70 เป็นร้อยละ 56.00 และบนัทกึผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนเงนิลงทุนใน
บรษิทัยอ่ย จ านวน 170.16 ลา้นบาท ในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 
 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้ 
 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562 
    

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม  59,391  69,591 
หกั   คา่เผือ่การดอ้ยคา่ -  (10,200) 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม  59,391  59,391 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทับนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทั สยามสเนล จ ากดั จ านวน 10.20 ลา้นบาท 
เนื่องจากมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทุน  
 

บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) - บรษิทัยอ่ย 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) มผีลขาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงนิ 
5,615 ลา้นบาท และ 5,015 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมถงึมหีนี้สนิหมุนเวยีนมากกว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีน จ านวน 1,684 
ลา้นบาท และ 841 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
ในระหวา่งปีหุน้ของบรษิทั วุฒศิกัดิ ์คลนิิก อนิเตอรก์รุ๊ป จ ากดั (“วุฒศิกัดิ”์) ถูกบงัคบัขายทอดตลาดตามหมายเหตุ 22 ท า
ให้สดัส่วนการลงทุนของบริษัทย่อยในวุฒิศกัดิล์ดลงจากเดิมร้อยละ 100 เหลือเพียงร้อยละ 20 (สดัส่วนของบริษัท
คงเหลอือยู่เพยีงรอ้ยละ 11.20) อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อยของบรษิทัยงัคงมอี านาจควบคุมวุฒศิกัดิใ์นฐานะผูถ้อืหุน้และ
ฐานะเจา้หนี้รายใหญ่ บรษิทัย่อยของบรษิทัจงึยงัคงตอ้งรวมงบการเงนิของวุฒศิกัดิใ์นงบการเงนิรวมของบรษิทัย่อย ซึ่ง
ส่งผลกระทบใหต้อ้งรวมงบการเงนิของวุฒศิกัดิใ์นงบการเงนิรวมของบรษิทัดว้ย โดยผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าวถูก
แสดงอยู่ใน “ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางออ้ม” จ านวน 684.59 ลา้นบาท ในงบแสดง
ฐานะทางการเงนิรวม 
 
บรษิทั วุฒศิกัดิ ์คอสเมตกิอนิเตอร ์จ ากดั 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั วุฒศิกัดิ ์คอสเมตกิอนิเตอร ์จ ากดั (“บรษิทัย่อยทางออ้ม”) ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่
18 มนีาคม 2562 มมีตอินุมตัใิห้เพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบรษิทัย่อย
ทางออ้มไดร้บัเงนิช าระคา่หุน้เรยีบรอ้ยแลว้ เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2562 รวมเป็นเงนิ 100 ลา้นบาท การเพิม่ทุนดงักล่าว
ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม ครัง้ที ่3/2562 เมือ่วนัที ่12 เมษายน 2562 
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บรษิทั สเปซเมด จ ากดั 
 
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สเปซเมด จ ากดั ประจ าปี 2563 เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2563 มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิ
ปันผลจากก าไรของผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 จ านวนรวม 17 ลา้นบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัรา 34 
บาทต่อหุน้ 
 
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สเปซเมด จ ากดั ประจ าปี 2562 เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2562 มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิ
ปันผลจากก าไรของผลการด าเนินงานส าหรบัปีที ่2561 จ านวนรวม 15 ลา้นบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัรา 30 
บาทต่อหุน้ 

 
15. ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ  

 
บรษิทัย่อยทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีเ่ป็นสาระส าคญั 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
 สดัสว่นการถอืของ             

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคุม (รอ้ยละ) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็จดัสรร
ใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจ

ควบคุม 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ

ควบคุมสะสม 
บรษิทั 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

       

บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 44.00 44.00 (332,182) (308,086) (1,465,288) (420,599) 
บรษิทั สยามสเนล จ ากดั 49.00 49.00 (2,274) (9,824) (10,388) (8,114) 
   รวม   (334,456) (317,910) (1,475,676) (428,713) 
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สรุปขอ้มูลทางการเงนิของบรษิัท ดบับลวิซไีอ โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั สยามสเนล จ ากดั ก่อนการตดั
รายการระหวา่งกนัและรายการปรบัปรุงอื่นในการจดัท างบการเงนิรวม มดีงันี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้  

จ ากดั (มหาชน) 
  

บรษิทั สยามสเนล จ ากดั 
 2563  2562  2563  2562 
        

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 209,226  267,941  2,749  5,964 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 14,566  969,808  363  1,647 
    รวมสนิทรพัย ์ 223,792  1,237,749  3,112  7,611 
        
หนี้สนิหมนุเวยีน 1,894,113  1,108,461  24,313  25,270 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 562  1,118,833  -  2,285 
    รวมหนี้สนิ 1,894,675  2,227,294  24,313  27,555 

  
 

 
 

   

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (407,219)  (554,145)  (10,813)  (10,171) 

 
    

   

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (1,263,664)  (435,400)  (10,388)  (9,773) 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้  

จ ากดั (มหาชน) 
  

บรษิทั สยามสเนล จ ากดั 
 2563  2562  2563  2562 
        
รายได ้ 34,290  180,119  4,752  14,997 
ขาดทุนส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (393,334)  (396,168)  (642)  (10,224) 
ขาดทุนส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่ี

อ านาจควบคุม (309,048) 
 

(311,275) 
 

(615)  (9,824) 
ขาดทุนส าหรบัปี (702,382)  (707,443)  (1,257)  (20,048) 
        
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของผูถ้อืหุน้         

ของบรษิทั (393,334) 
 

(396,168) 
 

(642)  (10,224) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของส่วนไดเ้สยี       

ทีไ่มม่อี านาจควบคุม (309,048) 
 

(311,275) 
 

(615)  (9,824) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี (702,382)  (707,443)  (1,257)  (20,048) 

 
 



__________________________________ กรรมการ                                                                                                                                                                   50  

(                                                    ) 

 (หน่วย : พนับาท) 
 บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั 

(มหาชน) 
  

บรษิทั สยามสเนล จ ากดั 
 2563  2562  2563  2562 
        
เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรม

ด าเนินงาน (4,001) 
 

(178,004) 
 

(275)  1,788 
เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมการลงทุน 2,424  (4,595)  245  191 
เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 557  174,701  54  (2,061) 
เงนิสดรบั (จ่าย) สุทธ ิ (1,020)  (7,898)  24  (82) 

   
16. เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 

 
     (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ทุนช าระแลว้ สดัสว่นรอ้ยละการลงทุน วธิรีาคาทุน 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

       

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 คา่เผือ่การดอ้ยคา่     (44,000) (44,000) 
สุทธ ิ                 -              - 

   
บรษิัทบนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงนิลงทุนในบรษิัทอื่นทัง้จ านวน เนื่องจากผู้บรหิารพิจารณาว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะ   
ไดร้บัคนืต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทุน 
 

17. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

ทีด่นิ 
 อาคารและ 

สิง่ปลกูสรา้ง 
 

รวม 
 

     

รำคำทุน      
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563            -             -             - 
ซือ้เพิม่  174,392  107,156  281,548 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 174,392               107,156  281,548 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

ทีด่นิ 
 อาคารและ 

สิง่ปลกูสรา้ง 
 

รวม 
      
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 -  -  - 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี -  (4,036)  (4,036) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 -  (4,036)  (4,036) 
 

     

ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของ 
อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน      

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 -  -  - 
เพิม่ขึน้ -  (24,379)  (24,379) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 -  (24,379)  (24,379) 
      
มลูค่ำสทุธิตำมบญัชี      
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 174,392  78,741  253,133 
 

     

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2563      
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร     4,036 

 
บริษัทรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและหักกลบกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรม  ซึ่ง
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวเป็นหลกัประกนัส าหรบัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง  
 
ส าหรบัทรพัย์สนิที่ได้รบัโอนดงักล่าวบรษิัทมคีวามตัง้ใจจะจ าหน่ายจ่ายโอนทรพัย์สนินัน้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม 
บริษัทยังไม่มีแผนการขาย  อีกทัง้ยังไม่มีผู้ซื้อที่แน่นอนและชัดเจน จึงจัดประเภททรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็น
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน โดยมบีรษิัทย่อยทางอ้อมเป็นผู้บรหิารจดัการดูแลและบ ารุงรกัษาให้มสีภาพพร้อม
จ าหน่าย โดยไมค่ดิคา่ใชจ้่าย บรษิทัจงึไมไ่ดค้ดิคา่เชา่กบับรษิทัยอ่ยทางออ้ม 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนซึ่งประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระมี
มลูคา่เท่ากบั 271 ลา้นบาท (ขอ้มลูระดบั 2) 
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18. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 
    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 

ทีด่นิ 
อาคารและ             

สว่นปรบัปรุงอาคาร 
สว่นปรบัปรุง
พืน้ทีเ่ช่า 

อุปกรณ์และ
เครือ่งมอืแพทย ์

เครือ่งมอืและ
อุปกรณ์ 

เครือ่งตกแต่งและ
เครือ่งใชส้ านกังาน 

 
ยานพาหนะ 

สนิทรพัยร์ะหวา่ง 
ก่อสรา้ง 

 
รวม 

          
รำคำทุน          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 166,000 186,599 104,983 212,557 211,705 109,172 35,918 11 1,026,945 
ซือ้เพิม่              - 201 6,166           39,683                6,240 2,490             -             - 54,780 
จ าหน่าย             -                   -             -           (3,558)             (10,422) (31,870)             -             - (45,850) 
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์             -                   - (32,506)             -                 - (209)             -             - (32,715) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 166,000 186,800 78,643 248,682 207,523 79,583 35,918 11 1,003,160 
รายการปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบบัที ่16  
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(29,409) 

 
- (29,409) 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 – หลงัปรบัปรงุ 166,000 186,800 78,643 248,682 207,523 79,583 6,509 11 973,751 
ซือ้เพิม่ - - - 14,992 119 1,002 - - 16,113 
รบัโอนจากสนิคา้คงเหลอื - - - 19,721 149 - - - 19,870 
รบัโอนจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - - - - - 4,000 - 4,000 
จ าหน่าย - - - (7,117) (43,452) (56) (7,779) - (58,404) 
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์ - (21,028) (59,849) - (141) (929) - - (81,947) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 166,000 165,772 18,794 276,278 164,198 79,600 2,730 11 873,383 
          
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562             - 64,894 47,216 114,622 199,074 99,805 13,262             - 538,873 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี             - 10,992 8,270 46,010 7,212 4,016 5,743             - 82,243 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัสว่นทีจ่ าหน่าย             -                   -             - (2,623) (10,047) (31,274)             -             - (43,944) 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัสว่นทีต่ดัจ่าย             -                   - (15,138)             -                 - (151)             -             - (15,289) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562             - 75,886 40,348 158,009 196,239 72,396 19,005             - 561,883 
รายการปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบบัที ่16  
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- (14,091) 

 
- (14,091) 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 – หลงัปรบัปรงุ             - 75,886 40,348 158,009 196,239 72,396 4,914             - 547,792 
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    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 

ทีด่นิ 
อาคารและ             

สว่นปรบัปรุงอาคาร 
สว่นปรบัปรุง
พืน้ทีเ่ช่า 

อุปกรณ์และ
เครือ่งมอืแพทย ์

เครือ่งมอืและ
อุปกรณ์ 

เครือ่งตกแต่งและ
เครือ่งใชส้ านกังาน 

 
ยานพาหนะ 

สนิทรพัยร์ะหวา่ง 
ก่อสรา้ง 

 
รวม 

 
         

คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี - 9,709 4,984 47,299 4,373 3,115 1,103 - 70,583 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัสว่นทีจ่ าหน่าย - (8,618) - (5,808) (43,638) (751) (5,815) - (64,630) 
คา่เสือ่มราคารบัโอนจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - - - - - 2,436 - 2,436 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัสว่นทีต่ดัจ่าย             -             - (33,369) - - - -             - (33,369) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563             - 76,977 11,963 199,500 156,974 74,760 2,638 - 522,812 
          
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562             - 54,284 35,338             -             -             -             -             - 89,622 
เพิม่ขึน้             - 13,340 5,861             -             -             -             -             - 19,201 
ลดลง             - (4,210) (3,902)             -             -             -             -             - (8,112) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562             - 63,414 37,297             -             -             -             -             - 100,711 
เพิม่ขึน้ - - - - 4,202 - - - 4,202 
ลดลง - (13,340) (30,470) - - - - - (43,810) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - 50,074 6,827 - 4,202 - - - 61,103 
          
มูลค่ำสทุธิตำมบญัชี          
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 166,000 47,500 998 90,673 11,284 7,187 16,913 11 340,566 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 166,000 38,721 4 76,778 3,022 4,840 92 11 289,468 
          
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2562          
ตน้ทุนขาย         63,062 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร         19,181 
    รวม         82,243 
          
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2563          
ตน้ทุนขาย         56,977 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร         13,606 
    รวม         70,583 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 อาคารและ             

สว่นปรบัปรุงอาคาร 
อุปกรณ์และเครือ่งมอื

แพทย ์ เครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
เครือ่งตกแต่งและเครือ่งใช้

ส านกังาน 
 

ยานพาหนะ 
 

รวม 
       
รำคำทุน       
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562          - 212,557 4,527 3,801 23,436 244,321 
ซือ้เพิม่  201 39,683 588 889          - 41,361 
จ าหน่าย          - (3,558) (193)          -          - (3,751) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 201 248,682 4,922 4,690 23,436 281,931 
รายการปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบบัที ่16  
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(20,707) (20,707) 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 – หลงัปรบัปรงุ 201 248,682 4,922 4,690 2,729 261,224 
ซือ้เพิม่              - 14,992 119 321             - 15,432 
รบัโอนจากสนิคา้คงเหลอื             - 19,721             -             -             - 19,721 
รบัโอนจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้             - -             -             - 4,000 4,000 
จ าหน่าย             - (7,117) (38) (56) (4,000) (11,211) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 201 276,278 5,003 4,955 2,729 289,166 
       
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562          - 113,879 1,913 2,243 11,423 129,458 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี 7 45,900 945 773 3,375 51,000 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัสว่นทีจ่ าหน่าย          - (2,623) (145)          -          - (2,768) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 7 157,156 2,713 3,016 14,798 177,690 
รายการปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบบัที ่16  
 
- 

 
- 

 
- 

 
- (12,418) (12,418) 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 – หลงัปรบัปรงุ 7 157,156 2,713 3,016 2,380 165,272 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี 10 47,299 917 639 410 49,275 
คา่เสือ่มราคารบัโอนจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - - - 2,436 2,436 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัสว่นทีจ่ าหน่าย - (5,808) (32) (52) (2,587) (8,479) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 17 198,647 3,598 3,603 2,639 208,504 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 อาคารและ             

สว่นปรบัปรุงอาคาร 
อุปกรณ์และเครือ่งมอื

แพทย ์ เครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
เครือ่งตกแต่งและเครือ่งใช้

ส านกังาน ยานพาหนะ รวม 
       
มูลค่ำสทุธิตำมบญัชี       
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 194 91,526 2,209 1,674 8,638 104,241 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 184 77,631 1,405 1,352 90 80,662 

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

       
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2563       
ตน้ทุนขาย      47,299 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร      1,976 
    รวม      49,275 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทและบรษิัทมอีุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าและยงัใช้งานอยู่  โดยมรีาคาทุนประมาณ 323.00 ล้านบาท และ 82.15 ล้านบาท 
ตามล าดบั (2562 : 280.55 ลา้นบาท และ 5.28 ลา้นบาท ตามล าดบั)  
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19. สญัญำเช่ำ 
 
19.1 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
  

ทีด่นิ 
 

อาคาร 
อุปกรณ์
ส านกังาน 

 
ยานพาหนะ 

 
รวม 

      
รำคำทุน      
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563  2,518 63,527 6,620 29,409 102,074 
เพิม่ขึน้ 2,333 1,599 - - 3,932 
โอนจดัประเภทเป็นทีด่นิ 

อาคาร และอุปกรณ์ 
 
- - 

 
- (4,000) (4,000) 

ลดลงจากการเปลีย่นแปลง 
สญัญาเชา่ 

 
(131) (4,952) 

 
- - (5,083) 

ตดัจ าหน่าย - - - (24,488) (24,488) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 4,720 60,174 6,620 921 72,435 
      
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563  - - - 14,091 14,091 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี - 8,831 827 1,836 11,494 
โอนจดัประเภทเป็นทีด่นิ 

อาคาร และอุปกรณ์ 
 
- - 

 
- (2,436) (2,436) 

ลดลงจากการเปลีย่นแปลง
สญัญาเชา่ 

 
- (159) 

 
- - (159) 

คา่เสือ่มราคาส าหรบัสว่นที่
จ าหน่าย 

 
- - - (12,854) (12,854) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - 8,672 827 637 10,136 
      
มลูค่ำสทุธิตำมบญัชี      
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 4,720 51,502 5,793 284 62,299 

      
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2563      
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร     11,494 
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   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  

ทีด่นิ 
 

อาคาร 
อุปกรณ์ 
ส านกังาน 

 
ยานพาหนะ 

 
รวม 

      
รำคำทุน      
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563  2,518 52,359 6,620 20,707 82,204 
เพิม่ขึน้ 2,333 1,599 - - 3,932 
โอนจดัประเภทเป็นทีด่นิ 

อาคาร และอุปกรณ์ 
 
- - - (4,000) (4,000) 

ลดลงจากการเปลีย่นแปลง
สญัญาเชา่ 

 
(131) (4,048) - - (4,179) 

ตดัจ าหน่าย - - - (16,707) (16,707) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 4,720 49,910 6,620 - 61,250 
      
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563  - - - 12,418 12,418 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี - 7,540 827 1,725 10,092 
โอนจดัประเภทเป็นทีด่นิ 

อาคาร และอุปกรณ์ 
 
- - - (2,436) (2,436) 

ลดลงจากการเปลีย่นแปลง
สญัญาเชา่ 

 
- 

 
(159) - - (159) 

คา่เสือ่มราคาส าหรบัสว่นที่
จ าหน่าย 

 
- 

 
- - (11,707) (11,707) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - 7,381 827 - 8,208 
      
มลูค่ำสทุธิตำมบญัชี      
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 4,720 42,529 5,793 - 53,042 

      
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี 2563      
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร     10,092 
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19.2 หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 
 
           (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2563  2562  2563  2562 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  

(2562 : หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน) 
 

 
 

 
   

ไมเ่กนิ 1 ปี 12,040  10,662  10,352  8,478 
เกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 48,795  4,962  42,768  - 
เกนิกวา่ 5 ปี 14,589  -  11,558           - 
รวม 75,424  15,624  64,678  8,478 
หกั ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี (11,551)  (535)  (10,208)  (390) 
 63,873  15,089  54,470  8,088 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (8,784)  (10,198)  (7,438)  (8,088) 
สุทธ ิ 55,089  4,891  47,032          - 

 
รายการเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 

งบการเงนิรวม  
งบการเงนิเฉพาะ 

ของบรษิทั 
    

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - ตามนโยบายการบญัชเีดมิ 15,089  8,088 
รายการปรบัปรุงตามมาตรฐาน 
   การรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16  72,665  61,497 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 – หลงัปรบัปรุง 87,754   69,585 
เพิม่ขึน้จากดอกเบีย้ 2,697  2,320 
ปรบัปรุงจากการประเมนิใหม/่เปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ (275)  793 
ตดัจ าหน่าย (14,713)  (8,088) 
ช าระคา่เชา่ระหวา่งปี (11,590)  (10,140) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 63,873  54,470 

 
การช าระคา่เชา่ทีไ่มไ่ดร้บัรูเ้ป็นหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 
 
กลุ่มบรษิทัเลอืกไม่รบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าระยะสัน้ (สญัญาเช่าทีม่รีะยะเวลาสญัญาไม่เกนิ 
12 เดอืน) หรอืสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีูลค่าต ่า การจ่ายช าระภายใตส้ญัญาเช่าดงักล่าวถอืเป็นค่าใชจ้่ายแบบ
เสน้ตรง นอกจากนี้ค่าเช่าผนัแปรบางรายการไม่ไดร้บัอนุญาตใหร้บัรูเ้ป็นหนี้สนิตามสญัญาเช่าและจะบนัทกึ
เป็นคา่ใชจ้่ายเมือ่เกดิขึน้ 
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คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเชา่ดงักล่าวทีไ่มไ่ดร้วมอยูใ่นการวดัมลูคา่หนี้สนิตามสญัญาเชา่ มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 

งบการเงนิรวม  
งบการเงนิเฉพาะ 

ของบรษิทั 
    

คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเชา่ระยะสัน้ 818  156 

คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคา่ต ่า 900  - 
    รวม 1,718  156 

 
19.3 ลูกหนี้ตามสญัญาเชา่ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        

ลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำ        
ไมเ่กนิ 1 ปี 6,641  9,512  6,641  9,512 
เกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี -  3,262  -  3,262 
รวม 6,641  12,774  6,641  12,774 
หกั ดอกเบีย้รบัรอตดับญัช ี (296)  (950)  (296)  (950) 
รวม 6,345  11,824  6,345  11,824 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (6,345)  (8,638)  (6,345)  (8,638) 
สุทธ ิ -  3,186  -  3,186 

 

บรษิทัไดท้ าสญัญาใหเ้ชา่เครือ่งมอืแพทยก์บัลกูคา้ มรีะยะเวลา 2 - 4 ปี 
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20. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมของบรษิทั 
 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร ์

เครือ่งหมาย
การคา้ 

ความสมัพนัธ์
กบัลกูคา้ 

สทิธกิาร
ขยาย 

กจิการใน
ต่างประเทศ 

สนิทรพัย์
ทางปัญญา รวม  

      
รำคำทุน       
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 94,759 1,506,461 12,185 523,704 4,230 2,141,339 
ซือ้เพิม่ 2,959            -            -            -            - 2,959 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 97,718 1,506,461 12,185 523,704 4,230 2,144,298 
ซือ้เพิม่ 12,000 - - - - 12,000 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 109,718 1,506,461 12,185 523,704 4,230 2,156,298 
       
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม       
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 50,639            - 12,185            -            - 62,824 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี 12,879            -            -            -            - 12,879 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 63,518            - 12,185            -            - 75,703 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี 10,386 - - - - 10,386 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 73,904 - 12,185 - - 86,089 
       
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ       
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 9,227 341,780            - 523,704            - 874,711 
เพิม่ขึน้ 2,959 455,561            -            -            - 458,520 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 12,186 797,341            - 523,704            - 1,333,231 
เพิม่ขึน้ 259 709,120 - - 4,230 713,609 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 12,445 1,506,461 - 523,704 4,230 2,046,840 
       
มูลค่ำสทุธิตำมบญัชี       
31 ธนัวาคม 2562 22,014 709,120            -            - 4,230 735,364 

31 ธนัวาคม 2563 23,369 - - - - 23,369 

       
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปี 2562       
ตน้ทุนขาย      924 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร      11,955 
    รวม      12,879 

       
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปี 2563       
ตน้ทุนขาย      7,544 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร      2,842 
    รวม      10,386 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบรษิทัมโีปรแกรมคอมพวิเตอร ์ส่วนหนึ่งทีต่ดัจ าหน่ายเตม็มูลค่าและยงัใช้
งานอยู ่โดยมรีาคาทุนประมาณ 51.00 ลา้นบาท และ 31.60 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมแีผนทีจ่ะซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งตามมลูคา่ยุตธิรรม 305.00 ลา้นบาท บรษิทัตกลง
วางเงนิมดัจ าจ านวน 52.50 ลา้นบาท และช าระราคาส่วนทีเ่หลอืดว้ยหุน้บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) มลูคา่ 
252.50 ลา้นบาท (ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนของเงนิลงทุนรอ้ยละ 56) ซึ่งบรษิทัใชมู้ลค่าหุน้ดงักล่าวเป็นมูลค่าอา้งองิส าหรบัการ
ค านวณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื เพื่อใชใ้นการเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์(เครื่องหมายการคา้) (เงนิ
ลงทุนทัง้หมดรอ้ยละ 100 ของบรษิทัดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) คดิเป็นเงนิจ านวน 450.89 ลา้นบาท) อย่างไรก็
ตาม แผนการซื้อขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าวถูกยกเลกิในไตรมาส 1 ของปี 2563 บรษิทัไม่สามารถประมาณมลู
ค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืได้อย่างน่าเชื่อถือ จึงพจิารณาตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้าเต็มจ านวนในงบ
การเงนิรวม 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษัทบนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรพัย์ทางปัญญาทัง้จ านวน เนื่องจากผู้บริหาร
พจิารณาวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยด์งักล่าว 

 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

  

รำคำทุน   
1 มกราคม 2562  62,009 
ซือ้เพิม่                               - 
31 ธนัวาคม 2562  62,009 
ซือ้เพิม่   12,000 
31 ธนัวาคม 2563  74,009 
   

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม   
1 มกราคม 2562  29,947 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี  11,796 
31 ธนัวาคม 2562  41,743 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี  9,309 
31 ธนัวาคม 2563  51,052 
   

มลูค่ำสทุธิตำมบญัชี   
31 ธนัวาคม 2562  20,266 
31 ธนัวาคม 2563  22,957 
   

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปี 2562   
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร  11,796 
   

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปี 2563   
ตน้ทุนขาย  6,624 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร  2,685 
รวม  9,309 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัมโีปรแกรมคอมพวิเตอร ์ส่วนหนึ่งทีต่ดัจ าหน่ายเตม็มลูค่าและยงัใชง้าน
อยู ่โดยมรีาคาทุนประมาณ 31.76 ลา้นบาท และ 13.46 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

21. เงินประกนัสญัญำเช่ำ  
 

                                  (หน่วย : พนับาท)  
 งบการเงนิรวม 

 2563  2562 
    

  เงนิประกนัสญัญาเชา่  16,567  31,379 
หกั คา่เผือ่เงนิประกนัสญัญาเชา่ (6,461)  (6,461) 
สุทธ ิ 10,106  24,918 

 

22. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน  
 

             (หน่วย : พนับาท) 
 อตัราดอกเบีย้  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 รอ้ยละต่อปี  2563  2562  2563  2562 
          

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 7.12  4,654  1,492  3,193        - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 6.12  10,000  10,000  -        - 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีที 2.00 - 4.00  386,719  500,681  327,717  413,103 
ตัว๋แลกเงนิ 5.00 - 15.00  114,904       308,853  -        - 

 รวม   516,277    821,026  330,910  413,103 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงันี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 821,026  413,103 
บวก กูเ้พิม่ 168,658  54,740 
หกั  จดัประเภทเป็นเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (199,011)  - 
หกั  จ่ายช าระ (275,618)  (136,929) 
อตัราแลกเปลีย่น 1,222  (4) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 516,277  330,910 

 
ในระหว่างปี 2560 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งผดินัดช าระหนี้ตราสารหนี้ประเภทตัว๋แลกเงนิกบับรษิัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุนแหง่หนึ่งจ านวน 355.0 ลา้นบาท จงึถูกบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนดงักล่าวฟ้องรอ้งใหช้ าระหนี้ นอกจากนี้ 
บรษิทัถูกฟ้องในฐานะผูค้ ้าประกนัตัว๋แลกเงนิทีผ่ดินดัช าระจ านวน 255.0 ลา้นบาท  
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ในระหว่างปี 2562 ศาลอุทธรณ์พพิากษาใหบ้รษิทัย่อยช าระหนี้จ านวนดงักล่าวพรอ้มดอกเบี้ย บรษิทัย่อยจงึปรบัปรุง
อตัราดอกเบี้ยทีบ่นัทกึเป็นดอกเบี้ยตามค าพพิากษารอ้ยละ 5.0 ถงึ รอ้ยละ 15.0 ซึ่งผลต่างบนัทกึเป็นรายไดอ้ื่นในงบ
การเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทัง้นี้ ศาลไดอ้ายดับญัชเีงนิฝากธนาคารและลูกหนี้การคา้ของบรษิทัไว้
กบักรมบงัคบัคด ีโดยจ านวนเงนิบางสว่นถูกน าส่งใหก้บับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนแลว้ 
 
หนี้สนิในส่วนของบรษิทัยอ่ย 
 
ส าหรบัหนี้สนิในส่วนของบรษิทัย่อยจ านวน 100 ลา้นบาทนัน้ เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 กรมบงัคบัคดไีดบ้งัคบัขาย
ทอดตลาดหุน้ของบรษิทัวุฒศิกัดิ ์คลนิิก อนิเตอรก์รุ๊ป จ ากดั (“วุฒศิกัดิ”์) จ านวน 122,715 หุน้ ผ่านการประมลู เพื่อช าระ
หนี้ตามค าพพิากษาของศาล ในราคา 1.23 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม หุน้ดงักล่าวยงัคงตดิภาระผกูพนัเพื่อเป็นหลกัประกนั
ไวก้บัธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งไดเ้รยีกรอ้งสทิธใินการรบัเงนิจากการขายหุน้ดงักล่าว เงนิจากการขายหุน้จ านวน 1.23 ล้าน
บาท จงึยงัคงอยูภ่ายใตก้ารดแูลของกรมบงัคบัคด ี(แสดงอยู่ภายใตเ้งนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชใ้นงบแสดงฐานะ
การเงนิรวม)  
 
ส าหรบัหนี้ของบรษิทัย่อยกบับรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนดงักล่าว จ านวน 100 ล้านบาท บรษิทัย่อยแพค้ดแีละถูก
บงัคบัเรยีกใหช้ าระหนี้ส่วนทีเ่หลอืดงักล่าว 

 
หนี้สนิในสว่นของบรษิทั (หนี้สนิจากภาระค ้าประกนั) 
 
เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2563 บรษิทัท าบนัทกึขอ้ตกลงกบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนดงักล่าวเพื่อช าระหนี้ทีบ่รษิทั
มภีาระผูกพนัจากการค ้าประกนั เป็นเงนิต้นและดอกเบี้ยจ านวน 199 ล้านบาท โดยมกีารผ่อนจ่ายช าระเงนิต้นและ
ดอกเบี้ยเป็นเวลา 25 งวด งวดที ่1 - 9 จ่ายช าระงวดละ 6.7 ล้านบาท งวดที ่10 - 24 จ่ายงวดละ 10 ล้านบาท และ
ช าระเงนิตน้พรอ้มดอกเบี้ยส่วนทีเ่หลอืทัง้จ านวนงวดสุดทา้ย ภายในวนัที ่30 เมษายน 2565 (โดยมสี่วนทีถ่งึก าหนด
ช าระภายใน 1 ปีหกัคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ เป็นจ านวน 126.93 ลา้นบาท) 
 
อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากการท าบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวขา้งต้น ศาลยงัคงอายดัลูกหนี้การค้าของบรษิัทจ านวน 
13.23 ลา้นบาท ไวก้บักรมบงัคบัคด ีจ านวนดงักล่าวถูกบนัทกึไวเ้ป็นเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้(หมายเหตุ 12) 
 
บรษิทัจดัประเภทหนี้สนิจากภาระค ้าประกนัดงักล่าวรวมเป็นเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ในงบการเงนิรวม 
(หมายเหตุ 24)  
 

23. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบคุคลและบริษทัอ่ืน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัย่อยทางอ้อมมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้กบับุคคลและบรษิทัอื่นจ านวน 15.69 
ลา้นบาท และ 16.17 ลา้นบาท ตามล าดบั มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.25 - 12.00 ต่อปี มกี าหนดช าระเมื่อทวงถาม และ
ไมม่หีลกัประกนั 
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24. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  
 
เงนิกู้ยมืระยะยาวเป็นเงนิกู้ยมืทีม่หีลกัประกนัซึ่งบรษิทัไดร้บัจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่งและหนี้สนิจาก
ภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัตอ้งจ่ายคนืตามรายละเอยีดในหมายเหตุขอ้ 22 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  

 
เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม 
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ

 
 

เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ
       
เงนิกูย้มืระยะยาว       
วงเงนิ 1,400 ลา้นบาท  215,891 (518) 215,373 215,891 (518) 215,373 
วงเงนิ 494 ลา้นบาท 4,824 - 4,824 4,824 - 4,824 
หนี้สนิจากภาระค ้าประกนัเงนิ
กูย้มืของบรษิทัยอ่ย 

      

วงเงนิ 105 ลา้นบาท  70,933 - 70,933 - - - 
วงเงนิ 150 ลา้นบาท 94,728 - 94,728 - - - 
รวม 386,376 (518) 385,858 220,715 (518) 220,197 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 
        ภายในหนึ่งปี 

 
(360,859) 

 
518 

 
 (360,341) 

 
(220,715) 

 
518 

 
 (220,197) 

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธ ิ 25,517 - 25,517 - - - 
 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  

 
เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ

 
 

เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ
       
เงนิกูย้มืระยะยาว       
วงเงนิ 1,400 ลา้นบาท  290,411 (2,311) 288,100 290,411 (2,311) 288,100 
วงเงนิ  290 ลา้นบาท 25,751 (14) 25,737 25,751 (14) 25,737 
วงเงนิ  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 าระ 
         ภายในหนึ่งปี 

 
(412,777) 

 
2,781 

 
(409,996) 

 
(412,777) 

 
2,781 

 
(409,996) 

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธ ิ             -                -                -            -               -             - 
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 อตัราดอกเบีย้
ต่อปี เงือ่นไขการช าระคนืเงนิตน้    หลกัประกนัเพือ่ค ้าประกนั 

    
1. วงเงนิกู ้1,400 

ลา้นบาท  
MLR ลบ 
รอ้ยละ 1 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2560 บรษิัทท าสญัญาขยาย
ระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้เป็นรายเดอืนๆละ 5.2 
ล้านบาทจนถึงเดอืนกนัยายน 2563 และเดอืนละ 
17.32 ลา้นบาทจนถงึเดอืนตุลาคม 2564 และช าระ
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทัง้จ านวนใน
เดอืนพฤศจกิายน 2564 
(เดิม - จ่ายช าระคืนเงินกู้ 400 ล้านบาทภายใน
วนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เงนิกู้ยมืส่วนทีเ่หลอืผ่อน
ช าระคนืเป็นรายไตรมาสๆละ 52.63kลา้นบาท เริม่
ช าระงวดแรกในเดือนมีนาคม 2558 จนถึงเดือน
กนัยายน 2562)  
 

- ค ้าประกนัร่วมโดยบรษิทั เค แอนด ์ดบับลวิ (ประเทศไทย) 
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
มิถุนายน 2563 ซึ่งงวดสุดท้ายช าระเงินต้นและ
ดอกเบีย้ทีเ่หลอืทัง้จ านวน 

- จดจ านองทีด่นิและอาคารของบรษิทั 
- หุ้นของบรษิัท วุฒศิกัดิ ์คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั และ 

หุ้นของบรษิทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน) ถือโดย
กรรมการของบรษิทั บรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

- ค ้าประกนัโดยกรรมการของบรษิทั บรษิทัยอ่ย และบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกนั 
 

3. วงเงนิกู ้494          
ลา้นบาท 

MLR ลบ 
รอ้ยละ 0.6 

ผ่อนช าระคืนเป็นเดือนๆละ 7.64 ล้านบาท เริ่ม
ช าระงวดแรกในเดอืนเมษายน 2560 จนถึงเดอืน
กุมภาพนัธ์ 2564 ซึ่งงวดสุดท้ายช าระเงนิต้นและ
ดอกเบีย้ทีเ่หลอืทัง้จ านวน 

- จดจ านองทีด่นิและอาคารของบรษิทั 
- หุ้นของบรษิัท วุฒศิกัดิ ์คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั และ 

หุ้นของบรษิทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน) ถือโดย
กรรมการของบรษิทั บรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

- ค ้าประกนัโดยกรรมการของบรษิทั บรษิทัยอ่ย และบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกนั 
 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะยาวส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มดีงันี้ 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
  

งบการเงนิรวม 
 งบการเงนิเฉพาะ 

ของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 409,996  409,996 
บวก จดัประเภทจากเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 199,011  - 
หกั   จ่ายช าระ (225,411)  (192,061) 
ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงนิรอตดับญัช ี 2,262  2,262 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 385,858  220,197 
 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชีเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวของ บริษัท 
คา่ธรรมเนียมทางการเงนิรอตดับญัชตีดัจ าหน่ายค านวณโดยวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิตามอายสุญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิบางประการตามทีร่ะบุในสญัญา เชน่ การด ารงอตัราส่วน
หนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ เป็นตน้ 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัไมส่ามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามทีร่ะบุในสญัญากูย้มืเงนิกบัธนาคารได ้ซึง่
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาเงนิกูย้มื ดงันัน้ บรษิทัจงึไดจ้ดัประเภทเงนิกู้ยมืดงักล่าวเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนในงบ
แสดงฐานะการเงนิ 

 
25. รำยได้รอกำรรบัรู้ท่ีมีภำระท่ีต้องปฏิบติัและรบัล่วงหน้ำจำกลกูค้ำ 

 
       (หน่วย : พนับาท) 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563 2562 2563 2562 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 41,487 24,434 19,699 5,001 
บวก  เพิม่ขึน้ระหวา่งปี 35,487 170,242 31,732 46,406 
หกั    รบัรูเ้ป็นรายไดร้ะหวา่งปี (35,628) (153,189) (32,392) (31,708) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 41,346 41,487 19,039 19,699 

 
26. หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 

 
       (หน่วย : พนับาท) 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563 2562 2563 2562 
     
เจา้หนี้อื่น 36,577 64,185 29,370 15,815 
ภาษขีายทีไ่มไ่ดช้ าระตามก าหนด 57,797 50,992        -        - 
ประมาณการหนี้สนิจากการรบัประกนัรายได ้
   แฟรนไชส ์

 
49,077 

 
32,077 

 
- 

 
- 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 80,382 27,227 11,182 1,466 
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 20,730 8,413         - 
โบนสัคา้งจ่าย 14,773 14,773 12,794 12,794 
คา่ตอบแทนคา้งจ่าย 15,538 14,018 15,538 13,889 
ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายทีไ่มไ่ดช้ าระตามก าหนด 6,037 5,423        -        - 
อื่นๆ 17,035 25,901 9,211 5,931 
รวม 297,946 243,009 78,095 49,895 
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27. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
      (หน่วย : พนับาท) 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษิทั 
 2563 2562 2563 2562 
     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 17,915 19,035 17,063 10,992 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (2,032)        - (1,748)        - 
สุทธ ิ 15,883 19,035 15,315 10,992 

 
 

- รายการเคลื่อนไหวภาระผกูพนัหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงันี้ 
 

       (หน่วย : พนับาท) 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563 2562 2563 2562 
     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่1 มกราคม 19,035 16,968 10,992 11,542 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 967 - 562 
ตน้ทุนบรกิารปีปัจจุบนั 3,893 5,005 2,967 2,773 
ดอกเบีย้จ่าย 519 501 434 334 
การปรบัมลูคา่ – ผลขาดทุน ตามหลกั         

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 5,934          - 4,629          - 
กลบัรายการผลประโยชน์พนกังาน (5,283) - - - 
ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (6,183) (4,406) (1,959) (4,219) 
รวม 17,915 19,035 17,063 10,992 
หกั ส่วนทีช่ าระภายในหนึ่งปี (2,032) - (1,748) - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 15,883 19,035 15,315 10,992 

     
ไมไ่ดจ้ดัตัง้เป็นกองทุนทัง้หมด 17,915 19,035 17,063 10,992 

 
 

- ขอ้สมมตฐิานหลกัทีส่ าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ส าหรบัปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงันี้ 

 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563 2562 2563 2562 
  (รอ้ยละ)  (รอ้ยละ)  (รอ้ยละ)  (รอ้ยละ) 
     
อตัราคดิลด (ต่อปี) 1.49 - 1.60 2.30 - 3.51 1.60 3.13 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (ต่อปี) 3.08 - 4.66 2.79 - 5.83 4.66 5.83 
อตัรามรณะ 100 ของตารางมรณะ

ไทยปี 2560 
100 ของตารางมรณะ 

ไทยปี  2560 
100 ของตารางมรณะ 

ไทยปี  2560 
100 ของตารางมรณะ

ไทยปี 2560 
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มูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ถูกวดัโดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการระยะเวลา           
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้5 – 24 ปี 

 

- คา่ใชจ้่ายในโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
ผลก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนักงานมดีงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        
ตน้ทุนบรกิารในอดตี -  967  -  562 
ตน้ทุนการบรกิารปีปัจจุบนั 3,893  5,005  2,967  2,773 
ดอกเบีย้จ่ายสุทธ ิ 519  501  434  334 
รวมคา่ใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 4,412  6,473  3,401  3,669 

 
ตน้ทุนการใหบ้รกิารในปัจจุบนัจะรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนักงาน และดอกเบี้ยจ่ายสุทธจิะรวมอยู่
ในตน้ทุนทางการเงนิ 
 
เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7              
พ.ศ. 2562 ในราชกจิจานุเบกษา ซึง่ใหส้ทิธแิก่ลูกจา้งทีท่ างานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป ไดร้บัค่าชดเชยไม่น้อย
กว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายฉบบัปรบัปรุงมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่5 พฤษภาคม 2562 และส่งผล
ให้ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานรวมถงึต้นทุนบรกิารในอดตีในก าไรขาดทุนเพิม่ขึน้จ านวน 1.0 ล้านบาท        
ในงบการเงนิรวม และ 0.6 ลา้นบาท ในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 
- ผลประโยชน์ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนักงานมดีงันี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563  2562  2563  2562 
        
ผลขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั       

จากการเปลีย่นแปลงของ 
 
 

  
 

  
 

         
 

 - การปรบัปรุงประสบการณ์ 3,197   -  1,950    - 
ปร - สมมตฐิานดา้นประชากรศาสตร ์ 1,986           -   1,994           - 
ผล - สมมตฐิานทางการเงนิ 751           -  685           - 
รวมรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 5,934           -  4,629         - 

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

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2563 2563 

 

เพิม่ขึน้     
รอ้ยละ 0.5-1 

ลดลง    
รอ้ยละ 0.5-1 

เพิม่ขึน้           
รอ้ยละ 0.5 

ลดลง     
รอ้ยละ 0.5  

    
อตัรำคิดลด     
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน (901) 981 (872) 951 

     
อตัรำกำรเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน     
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน 868 (804) 841 (779) 

     
อตัรำกำรหมุนเวียนพนักงำน     

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน (977) 1,061 (943) 1,026 

 
 (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
พนกังาน (1,043) 1,178 (524) 569 

     
อตัรำกำรเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน     
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน 1,227 (1,097) 564 (524) 

     
อตัรำกำรหมุนเวียนพนักงำน     

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน (1,219) 943 (638) 694 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผลประโยชน์พนกังานทีค่าดวา่จะจ่ายก่อนคดิลด มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 
 

 
 

ภายใน 1 ปี 2,032  1,748 
ระหวา่ง 2 - 5 ปี 9,881  9,453 
ระหวา่ง 6 - 10 ปี 9,142  8,799 
ระหวา่ง 11 - 15 ปี 15,573  14,970 

รวม 36,628  34,970 
 

28. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและภำษีเงินได้ 
 

28.1   ภาษเีงนิได ้
 

ภาษเีงนิไดร้บัรูส้ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 

           (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2563  2562  2563  2562 
        
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 41,036  43,022  37,622  37,719 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (144,658)  (92,852)  (5,084)  (1,490) 
รวม (103,622)  (49,830)  32,538  36,229 

 
           (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2563  2562  2563  2562 
        
ขาดทุนทางบญัชกี่อนภาษ ี (737,143)     (640,412)  (200,517)  (321,928) 
อตัราภาษ ี(รอ้ยละ) 20  20  20  20 
ภาษคี านวณจากอตัราภาษ ี (147,428)  (128,082)  (40,103)  (64,385) 
ผลกระทบ :        
รายไดท้ีใ่หถ้อืเป็นรายไดต้ามประมวล
รษัฎากร -  -  9,592  13,453 

คา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี 24,234  38,334  2,140  661 
รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษแีละคา่ใชจ้่าย 
    ทีห่กัเพิม่ได ้ (3,189)  (10,246)  (3,183)  (3,846) 

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีไ่มร่บัรู ้ 22,797  50,065  64,128  90,346 
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั (103,586)  (49,929)  32,574  36,229 
ปรบัปรุงภาษเีงนิไดง้วดบญัชกี่อน (36)  99  (36)           - 
คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้ (103,622)  (49,830)  32,538  36,229 
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28.2   ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563 2562 2563 2562 
     
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 15,450 12,276 16,169 10,159 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  (16,560) (159,230) -          - 
    สุทธ ิ (1,110) (149,954) 16,169 10,159 

 
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

  บนัทกึใน  

 
1 มกราคม 

2563 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2563 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำก :      
คา่เผือ่ผลขาดทุนการดอ้ยคา่ของลกูหนี้การคา้ 85 493 - 578 
คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพ 5,499 1,740 - 7,239 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 383 (383) - - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - 329 - 329 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า 190 (131) - 59 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,823 (427) 1,187 3,583 
รายไดร้บัล่วงหน้า 2,848 (42) - 2,806 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 365 287 - 652 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 83 121 - 204 

 12,276 1,987 1,187 15,450 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำก :     

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ 16,560 - - 16,560 
ผลแตกต่างชัว่คราวจากการรวมธุรกจิ 142,670 (142,670) - - 

 159,230 (142,670) - 16,560 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

  บนัทกึใน  

 
1 มกราคม 

2562 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2562 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำก :      
คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 605 (520)          - 85 
คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพ 3,903 1,596          - 5,499 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 410 (27)          - 383 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 578 (388)          - 190 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,841 (18)          - 2,823 
รายไดร้บัล่วงหน้า          - 125 2,723 2,848 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น          - 365          - 365 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 171 (88)          - 83 

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

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำก :     

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

 251,038 (91,808)          - 159,230 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  บนัทกึใน  

 
1 มกราคม 

2563 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2563 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำก :      
คา่เผือ่ผลขาดทุนการดอ้ยคา่ส าหรบัลกูหนี้การคา้ 49 (49) - - 
คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพ 4,041 (168) - 3,873 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 384 (97) - 287 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า 191 (132) - 59 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - 4,876 - 4,876 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,198 288 926 3,412 
   รายไดร้บัล่วงหน้า 2,848 (42) - 2,806 
   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 365 287 - 652 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 83 121 - 204 

 10,159 5,084 926 16,169 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  บนัทกึใน  

 
1 มกราคม 

2562 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2562 

     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำก :     

คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 575 (526)          - 49 
คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพ 2,710 1,331          - 4,041 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 410 (26)          - 384 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 578 (387)          - 191 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,310 (112)          - 2,198 
   รายไดร้บัล่วงหน้า          - 125 2,723 2,848 
   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น          - 365          - 365 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 171 (88)          - 83 

 6,754 682 2,723 10,159 

      
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำก :     

คา่ธรรมเนียมทางการเงนิรอตดับญัช ี 808 (808)          -          - 
 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2563 2562 2563 2562 

     

ภำษีเงินได้ท่ีรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน :     
ขาดทุนจากการประมาณการตาม 

หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 

1,187 
 
- 

 
926 

 
- 

สุทธ ิ 1,187 - 926 - 

 
กลุ่มบรษิทัไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์ภาษีเงนิไดจ้ านวน 1,710.28 ล้านบาท (2562 : 2,404.55 ล้านบาท) ทีเ่กดิจาก
รายการขาดทุนจ านวน 3,519.97 ล้านบาท (2562 : 3,417.42 ล้านบาท) จากบรษิทัย่อยทีส่ามารถยกไปเพื่อ
หกักลบกบัก าไรทางภาษใีนอนาคต ทัง้นี้เนื่องจากกลุ่มบรษิทัไม่คาดว่าบรษิทัย่อยดงักล่าวจะมกี าไรทางภาษี
เพยีงพอ เพือ่ใชป้ระโยชน์จากรายการขาดทุนทางภาษยีกมาดงักล่าวในอนาคตอนัใกล ้
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29. ทุนเรือนหุ้น 
 

ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่5 พฤศจกิายน 2562 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัจาก 2,577,488,835 บาท เป็น 3,181,554,810 บาท โดยออกหุน้สามญัจ านวน 8,054,212,998 หุน้ มลูคา่ที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.075 บาท โดยเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้
แต่ละรายถอือยู ่(Right Offering) ในอตัรา 4 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม ่ในราคาหุน้ละ 0.050 บาท มลูคา่รวม 402,710,650 
บาท 
 
ในระหว่างปี 2562 บรษิทัไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่ผูถ้อืหุน้แต่ละรายจ านวน 30 ราย รวมเป็น
เงนิทัง้สิ้นจ านวน 0.18 ล้านบาท คดิเป็นจ านวนหุ้นสามญัรวม 3.69 ล้านหุ้น (แสดงเป็นเงนิรบัล่วงหน้าค่าหุ้นในงบ
แสดงฐานะการเงนิ) ซึ่งในระหว่างปี 2563 บรษิทัไดม้กีารคนืเงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวนเงนิ 0.06 ลา้น
บาท คดิเป็นจ านวนหุน้สามญั 1.22 ลา้นหุน้ 

 
อยา่งไรกต็าม บรษิทัมกีารขยายระยะเวลาการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนจากวนัที ่2 ธนัวาคม 2562 ถงึ วนัที ่9 ธนัวาคม 2562 
เป็นวนัที ่2 ธนัวาคม 2562 ถงึ วนัที ่9 มนีาคม 2563 
 
ในระหว่างปี 2563 บรษิทัไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิจ านวน  14 ราย รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้จ านวน 0.04 ลา้นบาท คดิเป็นจ านวนหุน้สามญัรวม 0.70 ลา้นหุน้ 

 
รายการเคลื่อนไหวของทุนจดทะเบยีนและทุนทีช่ าระแลว้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงันี้ 

 
ทุนจดทะเบยีน  จ านวนหุน้ (พนัหุน้)   มลูคา่หุน้ละ (บาท)   พนับาท  

    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 34,366,518 0.075 2,577,489 
เพิม่ทุน  8,054,213 0.075 604,066 

  ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  
  และ 2563 42,420,731 

 
3,181,555 

 
 

ทุนช าระแลว้ 
จ านวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

มลูคา่หุน้ละ 
(บาท) พนับาท 

ส่วนเกนิ (ต ่า)  
มลูคา่หุน้ (พนับาท) 

     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  32,216,852 0.075 2,416,264 (299,078) 
เพิม่ทุน 3,177 0.075 238 (77) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  32,220,029  2,416,502 (299,155) 
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30. ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัมใีบส าคญัแสดงสทิธคิงเหลอืดงันี้  
 
 จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(หน่วย) 
 2563  2562 
    
EFORL-W3 -  1,377,156,827 
EFORL-W4 -  772,508,987 

 
ในระหว่างปี 2563 มผีูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W3 และ EFORL-W4 จ านวน 2,228 หน่วย และ 1,031 หน่วย 
ตามล าดบั ใชส้ทิธใินการซื้อหุน้ของบรษิทั ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิดงักล่าวหมดอายุในวนัที ่1 มถิุนายน 2563 โดยมี
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W3 และ EFORL-W4 คงเหลอื 1,377,154,599 หน่วย และ 772,507,956 หน่วย ตามล าดบั 
ทีไ่มม่กีารใชส้ทิธ ิ
 

31. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมจี านวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน เงนิส ารองนี้จะน าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลไมไ่ด ้

 
32. ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีอ่อกจ าหน่าย
และช าระแลว้ในระหวา่งปี 
 
เนื่องจากราคาหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยในระหว่างงวดต ่ากว่าราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ               
บรษิทัจงึไมไ่ดค้ านวณการปรบัลดในก าไรต่อหุน้ทีอ่าจเกดิจากการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 

 
33. เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

 
บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีพนกังานตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 ตาม
ระเบยีบกองทุนบรษิัทจ่ายสมทบเขา้กองทุนนี้เท่ากบัส่วนที่พนักงานจ่ายในอตัราร้อยละ 2 ของเงนิเดอืนพนักงาน 
บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ กองทุนส ารองเลีย้งชพี เค มาสเตอร ์พลู ฟันด ์เป็นผูจ้ดัการกองทุน  
 
บรษิทัจ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวนเงนิ 1.85 ลา้นบาท และ 
2.02 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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34. รำยได้อ่ืน 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
        
รายไดด้อกเบีย้รบั 680  8,261  675  19,694 
รายไดเ้งนิปันผล -           -  17,000  15,000 
ก าไรจากการขายทรพัยส์นิ 5,153           -  2,601           - 
กลบัรายการคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของลูกหนี้การคา้ -  2,280  -  2,280 
กลบัรายการประมาณการรือ้ถอนฟารม์ 2,285  -  -  - 
อื่น ๆ 5,335  62,063  1,523  15,184 

รวม 13,453  72,604  21,799  52,158 
 
35. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
        
ซือ้สนิคา้ 841,061  1,105,713  730,685  876,717 
เงนิเดอืนและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 222,551  355,337  181,842  203,258 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 92,463  95,122  72,712  62,796 
คา่เชา่ 2,376  58,973  486  10,507 
คา่นายหน้า 64,585  104,441  58,761  64,303 
คา่เดนิทาง 42,136  48,125  38,572  40,714 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปูและ 
   งานระหวา่งท า (183,303)  (32,911)  (115,616)  (44,657) 

 
36. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบรษิทัมสี่วนงานที่รายงานทัง้สิ้น 2 ส่วนงานหลกัคอื (1) ส่วนงานธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ (2) ธุรกิจบรกิารความงาม และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมศิาสตร์หลกัในประเทศไทย บรษิัท
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ของแต่ละส่วนงาน และประเมนิก าไร
หรอืขาดทุนจากการด าเนินงานของทัง้กลุ่มโดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชใ้นการวดัก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงานใน
งบการเงนิ ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ตามส่วนงานของกลุ่มบรษิทัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
มดีงัต่อไปนี้ 
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    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 
  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
  ตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและ

อุปกรณ์ทางการแพทย ์
บรกิารดา้น 
ความงาม 

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

 
รวม 

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
          
รายไดจ้ากการขายและบรกิารจาก         

ลกูคา้ภายนอก  
 

1,632,876 
 

1,736,795 34,033 184,682 -          - 1,666,909 1,921,477 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร       

ระหว่างสว่นงาน  
 

5,214 
 

19,413 5,009 10,435 (10,223) (29,848) -          - 
รวมรายได ้  1,638,090 1,756,208 39,042 195,117 (10,223) (29,848) 1,666,909 1,921,477 
          
ประเภทของการรบัรูร้ายได:้          
ณ ช่วงเวลาหนึ่ง  1,591,185 1,699,705 18,490 71,359 (10,223) (29,848) 1,599,452 1,741,216 
ตลอดช่วงระยะเวลา  46,905 56,503 20,552 123,758 -          - 67,457 180,261 
          
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ตามสว่นงาน  591,518 624,387 (52,916) (43,307) (480) (966) 538,122 580,114 
          
รายไดด้อกเบีย้รบั        680 8,261 
ตน้ทนุทางการเงนิ        (72,815) (83,372) 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย        (92,463) (95,122) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้  (193,416) (297,930) (844,664) (916,656) 300,937 574,174 (737,143) (640,412) 
          
สนิทรพัยร์วม  1,448,810 1,648,863 226,904 1,145,361 (132,327) (350,539) 1,543,387 2,443,685 

หนี้สนิรวม  1,674,044 1,528,793 1,922,242 2,234,849 (1,311,263) (1,215,384) 2,285,023 2,548,258 

  

ขอ้มลูเกีย่วกบัเขตภูมศิาสตร ์
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินธุรกจิในเขตภูมศิาสตรเ์ดยีว คอืประเทศไทย ดงันัน้รายไดแ้ละสนิทรพัยท์ีแ่สดงอยู่ใน    
งบการเงนิ จงึถอืเป็นการรายงานตามเขตภมูศิาสตรแ์ลว้ 

 

ลูกคา้รายใหญ่ 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัมรีายได้จากการจ าหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์เครื่องมอื
การแพทยจ์ากลกูคา้รายใหญ่ จ านวน 1,028 ลา้นบาท และ 1,048 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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การปันส่วนราคาใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญา (ทีย่งัไม่เสรจ็สิน้หรอืเสรจ็สิน้แลว้บางส่วน)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2563  2562 
    

 ภายใน 1 ปี 23,682  27,478 
 2 ปี ขึน้ไป 12,656  8,550 
 รวม 36,338  36,028 

 
ภาระทีต่้องปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าวคาดว่าจะรบัรูเ้กนิกว่า 1 ปี ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาเครื่องมอื
แพทยแ์ละบรกิารดา้นความงามทีจ่ะเสรจ็สิน้ภายใน 3 ปี 

 
37. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

 
37.1 การจดัประเภท 

 
ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิทีใ่ชจ้ดัการสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั 
และจดัประเภทรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดงันี้ 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 
มลูคา่ยุตธิรรม 

ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ
   

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 15,444 
เงนิลงทุนชัว่คราว 148 - 
ลกูหนี้การคา้ - ลกูคา้ทัว่ไป - 497,372 
ลกูหนี้การคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - 393 
ลกูหนี้อื่น - ลกูหนี้ทัว่ไป - 91,340 
เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัอื่น - 100,000 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า - 6,345 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น - 8,704 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ - 9,265 
เงนิประกนัสญัญาเช่า - 10,106 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น - 1,810 
รวม 148 740,779 
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(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 
มลูคา่ยุตธิรรม 

ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ
   

หน้ีสินทำงกำรเงิน   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  - 516,277 
เจา้หนี้การคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป - 529,659 
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - 74,281 
เจา้หนี้คา่ซือ้สนิทรพัย ์- ผูค้า้ทัว่ไป - 4,665 
เจา้หนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - 132,927 
เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย   
     - บุคคลและบรษิทัอื่นๆ - 15,691 
     - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - 54,602 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 63,873 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 372,627 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 1,020 - 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - 666 
รวม 1,020 1,765,268 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 
มลูคา่ยุตธิรรม 

ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ
   

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 11,869 
ลกูหนี้การคา้ - ลกูคา้ทัว่ไป - 469,909 
ลกูหนี้การคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - 484 
ลกูหนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 44 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า - 6,345 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น - 17 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ - 8,032 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น - 1,238 
รวม - 497,938 
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หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 
มลูคา่ยุตธิรรม 

ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ
   

หน้ีสินทำงกำรเงิน   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  - 330,910 
เจา้หนี้การคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป - 333,418 
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - 79,980 
เจา้หนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - 125,880 
เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่ายบุคคล 
     และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
- 

 
51,809 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 54,470 
หนี้สนิจากภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัยอ่ย - 152,430 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 220,197 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 1,020 - 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - 666 
รวม 1,020 1,349,760 

 
37.2 ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

 
กลุ่มบรษิทัท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าไวเ้พื่อจุดประสงค์ในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิ
จากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ไม่ใช่เพื่อการเกง็ก าไรหรอืเพื่อการคา้ อย่างไรก็
ตาม สญัญาอนุพนัธด์งักล่าวไม่เขา้เงือ่นไขการป้องกนัความเสีย่ง จงึถูกจดัประเภทเป็นตราสารอนุพนัธ์ทาง
การเงนิวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการไว้เป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ
หมนุเวยีน เนื่องจากจะครบก าหนดภายใน 12 เดอืนหลงัรอบระยะเวลาบญัช ี
 
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่ว ัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มี
รายละเอยีดดงันี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 2563  2562 
    

 สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,020  414 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัมสีญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ดงันี้ 
 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 จ านวนเงนิตราต่างประเทศ  อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 

    

ดอลลารส์หรฐั 2,302,051  30.19 - 31.43 
สวติเซอรแ์ลนด ์ 99,581  35.00 

 
37.3 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 

 
เนื่องจากสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิบางส่วนจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้หรอืมอีตัราดอกเบี้ย
ใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดและเงนิกู้ยมืสกุลเงนิบาทที่มอีตัราดอกเบี้ยขึน้ลงตามอตัราตลาด  ฝ่ายบรหิารของ
บรษิัทฯ จงึประมาณมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวใกล้เคยีงกบั
มลูคา่ตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุธิรรม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2563 
 ขอ้มลูระดบั 1 ขอ้มลูระดบั 2 ขอ้มลูระดบั 3 รวม 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิลงทุนระยะสัน้ – กองทุนรวมตราสารแหง่หนี้ - 148 - 148 

     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า - 1,020 - 1,020 

 

  
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2562 
 ขอ้มลูระดบั 1 ขอ้มลูระดบั 2 ขอ้มลูระดบั 3 รวม 
     

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิลงทุนระยะสัน้ – กองทุนรวมตราสารแหง่หนี้           - 148           - 148 

     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า           - 414           - 414 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2563 
 ขอ้มลูระดบั 1 ขอ้มลูระดบั 2 ขอ้มลูระดบั 3 รวม 
     

หน้ีสินทำงกำรเงิน     
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า - 1,020 - 1,020 
  

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562 
 ขอ้มลูระดบั 1 ขอ้มลูระดบั 2 ขอ้มลูระดบั 3 รวม 
     

หน้ีสินทำงกำรเงิน     
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า           - 414           - 414 

 

37.4 นโยบายการบรหิารความเสีย่งทางดา้นการเงนิ    
 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา กลุ่มบรษิทัไม่
มกีารออก หรอืถอืเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ ์เพือ่การเกง็ก าไรหรอืการคา้ 

 
ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 
กลุ่มบรษิัทมกีารควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดบัของเงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสดให้เพยีงพอต่อการด าเนินงานของกิจการและเพื่อท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของ
กระแสเงนิสดลดลง 

 
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ 
กลุ่มบรษิทัไม่มกีารกระจุกตวัของลูกหนี้ทีเ่ป็นสาระส าคญั เนื่องจากกลุ่มบรษิทัมลีูกคา้เป็นจ านวนมากและ
กลุ่มบรษิทัมนีโยบายทีด่ใีนการควบคุมการใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ อย่างไรกต็าม หากมลีูกหนี้ทีก่ลุ่มบรษิทัคาด
ว่าอาจจะมปัีญหาดา้นการช าระเงนิแลว้ ผูบ้รหิารของกจิการมนีโยบายทีจ่ะบนัทกึค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้ใหเ้พยีงพอกบัโอกาสทีจ่ะเกดิความสญูเสยีดงักล่าว 
 
ความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่น 
กลุ่มบรษิทัมรีายการบางรายการเป็นเงนิตราต่างประเทศ ซึ่งท าใหเ้กดิความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของ
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ บรษิทัไดป้้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นบางส่วนแลว้ ตามที่
เปิดเผยในหมายเหตุ 37.2 อยา่งไรกต็าม ผูบ้รหิารเชือ่วา่ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ
ไมเ่ป็นสาระส าคญั 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมหีนี้สนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศดงันี้ 
 

 งบการเงนิรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 

 จ านวนเงนิ 
ตราต่างประเทศ 

 อตัราแลกเปลีย่นที่
บนัทกึบญัช ี

 จ านวนเงนิเทยีบเท่า
เงนิบาท 

เจา้หนี้การคา้      
ดอลลารส์หรฐั 2,666,761  30.21  80,562,850 
สวติเซอรแ์ลนด ์ 2,514,560  34.39  86,475,718 
ยโูร 139,553  37.26  5,199,745 
ดอลลารส์งิคโปร ์ 40,213  22.95  922,888 

 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 31 ธนัวาคม 2563 

 จ านวนเงนิ 
ตราต่างประเทศ 

 อตัราแลกเปลีย่นที่
บนัทกึบญัช ี

 จ านวนเงนิเทยีบเท่า
เงนิบาท 

เจา้หนี้การคา้      
ดอลลารส์หรฐั 2,644,701  30.21  79,896,417 
สวติเซอรแ์ลนด ์ 2,514,560  34.39  86,475,718 
ยโูร 139,553  37.26  5,199,745 

 
ความเสีย่งของอตัราดอกเบีย้ 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาดใน
อนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสเงนิสดของกลุ่มบรษิทั เนื่องจากเงนิกู้ยมืส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบี้ยแบบ
ลอยตวั กลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ยของกระแสเงนิสดทีเ่กดิจากเงนิกู้ยมื โดยความเสีย่งจาก
อตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเกดิจากความเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีม่คีวามเสีย่งดา้นราคา 
และดา้นกระแสเงนิสดอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้สรุปไดด้งันี้ 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 2563 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 เงนิตน้ อตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ (รอ้ยละ) เงนิตน้ อตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 
 อตัราดอกเบีย้            

ปรบัขึน้ลงตาม  
อตัราตลาด 

อตัรา
ดอกเบีย้
คงที ่

ไมม่ี
ดอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้ 
ปรบัขึน้ลงตาม 
อตัราตลาด อตัราดอกเบีย้คงที ่

อตัราดอกเบีย้            
ปรบัขึน้ลงตาม  
อตัราตลาด 

อตัรา
ดอกเบีย้
คงที ่ ไมม่ดีอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้            
ปรบัขึน้ลงตาม 
อตัราตลาด 

อตัราดอกเบีย้
คงที ่

             
สินทรพัย ์             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,021 10,914 509 15,444 0.10 - 0.90 - 2,962 8,638 269 11,869 0.125 - 0.25 - 
เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัอืน่ - 100,000 - 100,000 - 6.50 - - - - - - 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า - 6,345 - 6,345 - 3.00 - 5.00 - 6,345 - 6,345 - 3.00 - 5.00 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ - 3 22,493 22,496 - 0.25 - 21,263 - 21,263 - 0.25 
             
หน้ีสิน             
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 124,904 391,373 - 516,277 MOR - 1.00 2.00 - 15.00 - 330,910 - 330,910 - 4.00 - 15.00 
เงนิกูย้มืระยะสัน้              

  - บุคคลและบรษิทัอืน่ๆ - 14,100 - 14,100 - 6.25 - 12.00 - - - - - - 
  - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 47,907 - 47,907 - 4.50 - 12.00 - 46,000 - 46,000 - 4.50 - 12.00 

หนี้สนิจากภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มืของ
บรษิทัยอ่ย - 

 
- 

 
- 

 
- - - 

 
- 

 
165,661 

 
- 

 
165,661 

 
- 5.00 - 15.00 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  385,858 - - 385,858 MLR - 1.00 - 220,197 - - 220,197 MLR - 0.60 - 1.00 - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 63,873 - 63,873 - 3.18 - 5.25 - 54,470 - 54,470 - 5.25 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 2562 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 เงนิตน้ อตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ (รอ้ยละ) เงนิตน้ อตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 
 อตัราดอกเบีย้            

ปรบัขึน้ลงตาม  
อตัราตลาด 

อตัรา
ดอกเบีย้
คงที ่

ไมม่ี
ดอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้ 
ปรบัขึน้ลงตาม 
อตัราตลาด 

อตัราดอกเบีย้
คงที ่

อตัราดอกเบีย้            
ปรบัขึน้ลงตาม  
อตัราตลาด 

อตัรา
ดอกเบีย้
คงที ่

ไมม่ี
ดอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้            
ปรบัขึน้ลงตาม  
อตัราตลาด 

อตัราดอกเบีย้
คงที ่

             
สินทรพัย ์             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5,467   27,841      1,080 34,388 0.125 - 0.50         - 1,894 21,948     269 24,111 0.125 - 0.50             - 
เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัยอ่ย            -            -      -       -         -         - 368,000  -     - 368,000 MLR – 1.00, 4.50            - 
เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัอืน่            - 100,000       - 100,000         - 6.50            -  -     - -             -             - 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ            - 11,824       - 11,824         - 3.00 - 5.00            - 11,824     - 11,824             - 3.00 - 5.00 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ - 15,746 - 15,746 - 0.50 - 15,746 - 15,746 - 0.50 
             
หน้ีสิน             
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 512,173 308,853       - 821,026 MOR – 1.00 2.00 - 15.00            - 413,103     - 413,103             - 2.00 - 4.00 
เงนิกูย้มืระยะสัน้              

- บุคคลและบรษิทัอืน่ๆ - 16,000 - 16,000 - 6.25 – 12.00 - - - - - - 
- บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 35,000 - 35,000 - 6.00 – 12.00 - 42,000 - 42,000 - 6.00 – 12.00 

 
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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38. กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของบรษิทัในการบรหิารทุนนัน้เพื่อด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของบรษิทั 
เพือ่สรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น เพือ่ด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 
ในการด ารงไว้หรือปรบัโครงสร้างของทุน บริษัทอาจออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้เพื่อปรบัโครงสร้างหนี้ หรือขาย
สนิทรพัยเ์พือ่ลดภาระหนี้  
 

39. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนั ดงัต่อไปนี้ 
 

39.1 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเชา่และบรกิารทีจ่ะตอ้งช าระมดีงันี้ 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ภายใน 1 ปี 4,884  3,855 
เกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 2,682  2,643 
     รวม 7,566  6,498 
 

39.2 บรษิทัท าสญัญาวา่จา้งทีป่รกึษาทางการเงนิ โดยมคีา่ตอบแทนจ านวน 2.15 ลา้นบาท 
 
39.3 บรษิทัและบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งมภีาระผูกพนัจากการที่ธนาคารออกหนังสอืค ้าประกนัในนามของบรษิัทและ

บรษิทัย่อย ซึ่งเกีย่วเนื่องกบัภาระผูกพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิุรกจิจ านวน 147.30 ลา้นบาท และ 
12.98 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
39.4 บรษิทัท าสญัญาจา้งพฒันาโปรแกรมซอฟทแ์วรโ์ดยมมีลูคา่สญัญาและภาระผกูพนัจ านวน 5.37 ลา้นบาท 

 
39.5 บรษิทัและบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งตกลงท าสญัญาตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืแพทย์กบับรษิทัในต่างประเทศ 20 

แห่ง และ 9 แห่ง ตามล าดบั โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืแพทยใ์น
ประเทศไทย สญัญามผีลตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา และจะสิน้สุดเมือ่ถูกบอกเลกิโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
 

39.6 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพนัจากการท าสญัญาถ่ายทอดเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลยัแห่งหนึ่ง โดยมี
คา่ตอบแทนตามอตัรารอ้ยละของยอดขายดงันี้ 

 
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 บรษิทัและบรษิทัย่อยมวีงเงนิสนิเชื่อและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
ดงันี้ 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 

 
งบการเงนิรวม  

 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 
วงเงินสินเช่ือ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 17,000 (4,654) 12,346 
ตัว๋เงนิในประเทศ บาท 10,000 (10,000) - 
     
หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้     
เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที บาท 887,000 (386,719) 500,281 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 
วงเงินสินเช่ือ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 15,000       (3,193) 11,807 
     
หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้     
เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที บาท 757,000 (327,717) 429,283 
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40. กำรปรบักระทบหน้ีสินท่ีเกิดขึน้จำกกิจกรรมจดัหำเงิน 
 

การเปลีย่นแปลงต่อหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมจดัหาเงนิของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ 
 
 หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
  

หนี้สนิตามสญัญา
เช่าการเงนิ 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนั
การเงนิ 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้
จากบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกนั 

 เงนิกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนั
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:          
ค่าธรรมเนียมรอตดับญัช ี             -              -              -  5,226  5,226 
ดอกเบีย้รอตดับญัช ี 804              -              -              -  804 
อตัราแลกเปลีย่น             -  343              -              -  343 
31 ธนัวำคม 2562 15,089  821,026  35,000  409,996  1,281,111 

          
รายการปรบัปรุงตามมาตรฐาน 
   การรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 

 
72,665 

  
- 

  
- 

  
- 

  
72,665 

รำยกำรท่ีเกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:          
การจ่ายคนื (11,590)  (275,618)  -  (209,666)  (496,874) 
เงนิสดรบั -  168,658  12,907  (15,745)  165,820 
ตดัจ าหน่าย (14,713)  -  -  -  (14,713) 
รำยกำรท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:          
จดัประเภทเป็นเงนิกู ้ -  (199,011)  -  199,011  - 
ค่าธรรมเนียมรอตดับญัช ี -  -  -  2,262  2,262 
ดอกเบีย้รอตดับญัช ี 2,422  -  -  -  2,422 
อตัราแลกเปลีย่น -  1,222  -  -  1,222 
31 ธนัวำคม 2563 63,873  516,277  47,907  385,858  1,013,915 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  
หนี้สนิ 

ตามสญัญาเช่า 
เงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ 

เงนิกูย้มืระยะสัน้
จากบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกนั 

 
เงนิกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงนิ 

 
หนี้สนิทีเ่กดิจาก
ภาระค ้าประกนั 

 
 

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 
ดอกเบีย้รอตดับญัช ี            706            -            -            - - 706 
อตัราแลกเปลีย่น            - 1,093            -            - - 1,093 

31 ธนัวำคม 2562 8,088 413,103 42,000 409,996 - 873,187 

       
รายการปรบัปรุงตามมาตรฐาน 
   การรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 

 
61,497 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
61,497 

รำยกำรท่ีเกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:       
การจ่ายคนื (10,140) (136,929) (17,000) (207,806) (33,350) (405,225) 
เงนิสดรบั - 54,740 21,000 15,745 - 91,485 
ตดัจ าหน่าย (8,088) - - - - (8,088) 
รำยกำรท่ีไมใ่ช่กระแสเงินสด:       
หนี้สนิทีเ่กดิจากภาระค ้าประกนั - - - - 199,011 199,011 
ค่าธรรมเนียมรอตดับญัช ี - - - 2,262 - 2,262 
ดอกเบีย้รอตดับญัช ี 3,113 - - - - (3,113) 
อตัราแลกเปลีย่น - (4) - - - (4) 

31 ธนัวำคม 2563 54,470 330,910 46,000 220,197 165,661 817,238 

 
41. คดีฟ้องร้อง 
 

41.1 กลุ่มบรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงในคดคีวามทีเ่กดิขึน้จากงวดก่อนดงันี้ 
 
  คดคีวามเกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้ 
 

เมื่อวนัที ่17 กนัยายน 2560 บรษิทัถูกฟ้องรอ้งเป็นจ าเลยร่วมกบัผูอ้ื่นอกี 5 ราย โดยโจทก์ขอใหศ้าลมคี าสัง่ให้
การซื้อขายหุ้นเป็นโมฆะและขอให้บรษิทัช าระเงนิคนืพร้อมดอกเบี้ยถงึวนัฟ้องเป็นเงนิจ านวน  275 ล้านบาท 
และช าระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  7.50 ต่อปี ของเงินต้นจ านวน 242 ล้านบาท ให้แก่โจทก์ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2562 ศาลชัน้ตน้มคี าพพิากษาใหส้ญัญาซื้อขายหุน้เป็นโมฆะ อย่างไรกต็าม บรษิทัไม่เหน็ดว้ยกบัค า
พพิากษาของศาลชัน้ตน้ จงึด าเนินการยืน่ค ารอ้งคดัคา้นต่อศาลอุทธรณ์ 
 

เมื่อวนัที ่12 มถิุนายน 2563 ศาลอุทธรณ์มคี าพพิากษายนืตามศาลชัน้ตน้ ซึง่บรษิทัไม่เหน็ดว้ยกบัค าพพิากษา
ของศาลอุทธรณ์  จงึไดย้ืน่คดัคา้นค าพพิากษาศาลอุทธรณ์เมือ่วนัที ่16 พฤศจกิายน 2563 
 

เนื่องจากผู้บรหิารของบรษิัทเชื่อมัน่ว่าการซื้อขายหุ้นดงักล่าว ไม่มกีารกระท าใดเป็นการกระท าที่ไม่สุจรติ
หรอืไมถู่กตอ้ง อกีทัง้มหีลกัฐานทีช่ดัเจนในการต่อสูค้ด ีดงันัน้บรษิทัจงึไมไ่ดบ้นัทกึหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากคดี
ดงักล่าวในงบการเงนิ  
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ในระหว่างเดอืนตุลาคม 2563 บรษิัทถูกอายดัเงนิฝากธนาคารจ านวน 8.03 ล้านบาท บรษิัทอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการขอเพิกถอนการบังคบัคดี ซึ่งจ านวนเงินดังกล่าวแสดงอยู่ภายใต้เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัด  
การใช ้

 
  คดคีวามเกีย่วกบัการละเมดิสทิธ ิ

 

ในเดอืนพฤศจิกายน 2561 บรษิัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งและกรรมการผู้มอี านาจถูกฟ้องร้องเรยีค่าเสยีหาย 
จ านวน 77 ลา้นบาท ปัจจุบนัศาลสัง่จ าหน่ายคดชีัว่คราว   
 
คดคีวามเกีย่วกบัการผดิสญัญา 

 

1) ระหว่างปี 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลยร่วมกบัผูอ้ื่นอกี 12 ราย 
เพื่อเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใหช้ าระเงนิค่าบรกิารโฆษณา โดยใหช้ าระหนี้จ านวน 5.20 ลา้นบาท และ 12.67 
ลา้นบาท ตามล าดบั ปัจจุบนัคดดีงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลฎกีา ซึง่ฝ่ายบรหิารเชือ่วา่บรษิทั
ไมม่ภีาระหนี้และไมต่อ้งรบัผดิชอบช าระหนี้ในคดนีี้ 

 

2) ในเดอืนพฤศจกิายน 2560 บรษิทัย่อยทางออ้มและกรรมการถูกฟ้องรอ้งในคดอีาญาขอ้หายกัยอกทรพัย ์
จ านวน 0.90 ล้านบาท เนื่องจากไม่ส่งมอบทรพัย์สินคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ศาลชัน้ต้นมีค า
พพิากษายกฟ้องโจทก ์โจทกย์ืน่อุทธรณ์ ปัจจุบนัคดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลอุทธรณ์ 

 

3) ในเดอืนธนัวาคม 2561 บรษิทัย่อยและกรรมการผูม้อี านาจคนหนึ่งถูกฟ้องเป็นจ าเลยร่วมกบับุคคลอื่นอกี 
8 ราย โดยโจทกฟ้์องในเรื่องของการผดิสญัญา และเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจ านวน 606 ลา้นบาท ซึง่ขณะนี้
คดดีงักล่าวอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาของศาลชัน้ตน้ ผูบ้รหิารบรษิทัย่อยเชื่อว่าการเรยีกรอ้งไม่
ถูกตอ้ง 
 

4) ในระหว่างปี 2561 บรษิัทย่อยทางอ้อมถูกฟ้องร้องเพื่อเรยีกร้องค่าเสียหายให้ช าระเงนิค่าโปรแกรม
คอมพวิเตอรแ์ละสทิธใินการใชง้านเป็นเงนิจ านวน 2.34 ลา้นบาท และช าระดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อ
ปี ของตน้เงนิจ านวน 2.29 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดดีงักล่าวอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนพจิารณาของศาลอุทธรณ์ 

 
5) ในระหว่างปี 2561 บรษิทัย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งถูกฟ้องร้องโดยเจ้าหนี้จ านวน 60.22 ล้านบาท ต่อมา

บรษิทัย่อยทางออ้มท าสญัญาประนีประนอมยอมความในศาลจ านวน 40 ลา้นบาท ซึ่งศาลมคี าพพิากษา
ตามยอม แต่บรษิทัย่อยทางอ้อมผดินัดช าระหนี้ตามสญัญาดงักล่าว ปัจจุบนัโจทก์อยู่ระหว่างการบงัคบั
คด ี
 

6) ในระหวา่งปี 2562 บรษิทัยอ่ยทางออ้มสองบรษิทัถูกฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใหช้ าระหนี้เป็นคดจี านวน 5 
คด ีจ านวนเงนิรวม 38.41 ลา้นบาท คดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลชัน้ตน้ อยา่งไรกต็าม บรษิทัย่อย
ทางออ้มบนัทกึหนี้สนิดงักล่าวไวท้ัง้หมดแลว้  
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คดคีวามเกีย่วกบัการผดิสญัญาแฟรนไชส ์
 

1) ในระหวา่งปี 2561 บรษิทัยอ่ยทางออ้มแห่งหนึ่งถูกฟ้องรอ้งโดยผูร้บัสทิธแิฟรนไชสใ์นต่างประเทศส าหรบั
การผดิสญัญาแฟรนไชส ์และค่าความเสยีหาย จ านวน 591.03 และ 6.93 ลา้นบาท ตามล าดบั ขณะนี้คดี
ดงักล่าวอยู่ในระหว่างขัน้ตอนพจิารณาของศาลชัน้ตน้ บรษิทัย่อยทางออ้มยงัไม่ไดบ้นัทกึหนี้สนิดงักล่าว
เนื่องจากเชือ่วา่การเรยีกรอ้งไมถู่กตอ้ง  

 
2) ในเดอืนกนัยายน 2561 บรษิทัย่อยทางออ้มแหง่หนึ่งถูกฟ้องขอใหศ้าลมคี าสัง่เพกิถอนนิตกิรรมสญัญาให้

สทิธ ิแฟรนไชสแ์ละขายทรพัยส์นิใหแ้ก่บรษิทัเอกชนสองแห่ง 
 
ในเดอืนธนัวาคม 2561 ผูร้บัสทิธแิฟรนไชสร์ายหนึ่งฟ้องบรษิทัย่อยทางออ้มในขอ้หาผดิสญัญาแฟรนไชส์
และขายสนิทรพัย ์ 
 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ผู้รบัสิทธิแฟรนไชส์อีกรายหนึ่งฟ้องในข้อหาผดิสญัญาแฟรนไชส์และขาย
สินทรพัย์ จ านวน 187 ล้านบาท และในเดือนเมษายน 2563 ผู้รบัสิทธิแฟรนไชส์ดงักล่าวฟ้องเรียก
คา่เสยีหาย จ านวน 93.88 ลา้นบาท 
 
ปัจจุบนัศาลสัง่จ าหน่ายคดเีป็นการชัว่คราว ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 10 
 

41.2 กลุ่มบรษิทัมคีดคีวามทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นระหวา่งปีดงันี้ 
 

คดคีวามเกีย่วกบัการผดิสญัญาซือ้ขาย 
 
ในระหว่างปี 2563 บรษิทัย่อยทางออ้ม 2 แห่ง ถูกฟ้องเรยีกค่าเสยีหายใหช้ าระหนี้ จ านวน 24 คด ีจ านวนเงนิ
รวม 93.99 ลา้นบาท ซึง่ขณะนี้คดดีงักล่าวอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามกฎหมายและการพจิารณาของศาล
ชัน้ตน้ 
 
คดแีรงงาน 
 
ในระหว่างปี 2563 บรษิทัย่อยและบรษิทัย่อยทางออ้มของบรษิทัอกี 4 แห่ง ถูกฟ้องรอ้งจากพนักงานในฐานผดิ
สญัญาจา้ง จ านวน 57 คด ีรวมเป็นจ านวนเงนิ 28.77 ลา้นบาท ขณะนี้คดทีัง้หมดอยู่ระหวา่งการด าเนินการตาม
กฎหมาย 
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42. เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2564 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิงันี้ 
 

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 765,052,653.075 บาท จากเดิม 3,181,554,810.300 บาท เป็น 
2,416,502,157.225 บาท โดยวธิกีารตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 10,200,702,041 หุน้ มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.075 บาท 
 

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ านวน 581,896,551.750 บาท จากทุนจดทะเบยีนจ านวน 2,416,502,157.225 
บาท เป็นจ านวน 2,998,398,708.975 บาท โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 7,758,620,690 หุน้ มูลค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 0.075 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 3 ราย ในราคาหุน้ละ 
0.0348 บาท มลูคา่รวม 270,000,000 บาท 

 
43. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

 
งบการเงนินี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัแลว้ เมือ่วนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 
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