
 

 
 

  

 

 

 

 

 

เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ือหุ้นของบริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและเฉพาะของ
บรษิทัส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ   
ผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะของบรษิทั และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะของบรษิทัส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุด
วนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ           
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้ม ูลทางการเงนิระหว่างกาลเหล่านี ้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่ 34                 
เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการรายงานใหข้อ้สรุปเกีย่วกบั
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

นอกจากทีก่ล่าวในวรรคเกณฑ์ในการใหข้อ้สรุปอย่างมเีงื่อนไข ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตาม
มาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส ่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบด้านการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มี
ขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้จงึไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะ
พบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมด ซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่แสดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกณฑใ์นการให้ข้อสรปุอย่างมีเงื่อนไข  

 
ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 7 งบการเงนิรวมของบรษิทัได้รวบรวม
รายการทีบ่รษิทัยอ่ยทางออ้มมเีงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัอื่นและดอกเบีย้คา้งรบัรวมจ านวน 103.28 ลา้นบาท ทีเ่กนิ
ก าหนดรบัช าระแลว้ และเงนิประกนัเพิม่เตมิเพื่อเขา้ท ารายการตรวจสอบสถานะแห่งสทิธอิกีจ านวน 4.80 ลา้น
บาท ซึง่บรษิทัย่อยทางออ้มอยู่ระหว่างการเจรจาเรยีกเกบ็เงนิจากผูกู้ร้ายดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่สามารถประเมนิ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืจากเงนิให้กู้ยมืและเงนิประกนัดงักล่าว และไม่สามารถประเมนิผลกระทบที่อาจ
เกดิขึน้ (ถา้ม)ี ต่องบการเงนิรวม 

 
ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 8 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบสนิทรพัย์และหนี้สนิจากการขายแฟรนไชสแ์ละสนิทรพัยใ์นปี 2561 ซึ่งสญัญาซื้อขายไม่ไดร้ะบุ
รายละเอียดของรายการสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เกี่ยวข้องกับการขายแฟรนไชส์ โดยเฉพาะ สนิค้าคงเหลือ 
สินทรพัย์อื่น และหนี้สินอื่น ที่ได้มีการโอนไปให้ผู้รบัสิทธิแฟรนไชส์ ภายหลังจากการท าสญัญาซื้อขาย  
โดยผู้บริหารของบริษัทย่อยทางอ้อมอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้รบัสิทธิแฟรนไชส์ และเชื่อว่าบริษัทย่อย
ทางออ้มดงักล่าวมสีทิธไิดร้บัช าระเงนิคนืจ านวน 91.36 ลา้นบาท ดงักล่าว จงึแสดงไวเ้ป็นลูกหนี้อื่น นอกจากนี้ 
รายได้รบัล่วงหน้าค่าแฟรนไชส์จ านวน 92.00 ล้านบาท ที่รวมอยู่ในสญัญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขาย
สนิทรพัย์ ปัจจุบนัยงัไม่ถูกตดัจ าหน่ายเนื่องจากบรษิทัย่อยทางออ้มไม่สามารถก าหนดตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อ
ใชปั้นส่วนราคาใหแ้ก่ภาระทีอ่าจตอ้งรบัผดิชอบ ขา้พเจา้ไมส่ามารถสอบทานผลกระทบของรายการดงักล่าวได ้
เนื่องจากอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาล ซึง่ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่งการนดัไต่สวน  
 

ข้อสรปุอย่างมีเงื่อนไข 

 
จากการสอบทาน ยกเวน้ผลกระทบที่อาจมตี่องบการเงนิรวมของบรษิทั ส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 จากเรื่องที่กล่าวไว้ใน “เกณฑ์ในการให้ขอ้สรุปอย่างมเีงื่อนไข” ขา้พเจ้า 
ไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาลในสาระส าคญั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีควรทราบ 

 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตขอ้มูลดงัต่อไปนี้ 

1. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 1 กลุ่มบรษิัทและบรษิัทมหีนี้สนิหมุนเวยีน
มากกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีนและมขีาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผล
ขาดทุนจากการด าเนินงานและการด้อยค่าที่เกิดของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยทางอ้อมที่ประกอบ
ธุรกิจให้บรกิารด้านความงาม และปัจจุบนับรษิัทย่อยทางอ้อมดงักล่าวอยู่ระหว่างการยื่นค าร้อง
ขอฟ้ืนฟูกิจการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่มสีาระส าคญัต่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

2. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 28.1 บรษิทัถูกศาลอุทธรณ์ตดัสนิใหแ้พค้ดคีวามแต่
ยงัไมไ่ดต้ัง้คา่เผือ่ผลเสยีหายทีอ่าจจ าเป็น เนื่องจากบรษิทัอยูร่ะหวา่งด าเนินการยืน่ฎกีาโตแ้ยง้ค าตดัสนิ 

ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้มไิดเ้ปลีย่นแปลงส าหรบัเรือ่งนี้ 
 

เร่ืองอ่ืน 

 

งบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ณ วนัที่            
31 ธนัวาคม 2562 ทีแ่สดงเป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีื่นที่เคยอยู่ในส านักงานเดยีวกบั
ขา้พเจา้ ซึ่งแสดงความเหน็ตามรายงานลงวนัที ่4 มนีาคม 2563 อย่างมเีงื่อนไข เกีย่วกบัเงนิใหกู้ย้มืทีบ่รษิทั
ย่อยทางอ้อมให้บรษิทัอื่นกู้ยมื และสญัญาขายสทิธแิฟรนไชส์และการขายสนิทรพัย์ของบรษิทัย่อยทางอ้อม  
ซึ่งอยู่ระหว่างการโตแ้ยง้เรื่องมูลค่าของสนิทรพัย์และหนี้สนิทีซ่ื้อขายกนั และมกีารใหข้อ้สงัเกตว่ากลุ่มบรษิทั
และบรษิทัมขีาดทุนเป็นจ านวนมาก จากการตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 
 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของบรษิัทส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดือน
สิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2563 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะของบรษิัท และ           
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัทส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่แสดงเป็นข้อมูล
เปรยีบเทยีบสอบทานโดยผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ ซึ่งเสนอรายงานลงวนัที ่14 สงิหาคม 2562 ใหข้อ้สรุป
อย่างมเีงื่อนไข เกีย่วกบัเงนิใหกู้ย้มืทีบ่รษิทัย่อยทางออ้มใหบ้รษิทัอื่นกูย้มื และสญัญาขายสทิธแิฟรนไชสแ์ละ            
การขายสินทรพัย์ของบริษัทย่อยทางอ้อมซึ่งอยู่ระหว่างการโต้แย้งเรื่องมูลค่าของสินทรพัย์และหนี้สินที่ 
ซื้อขายกนั และมกีารใหข้อ้สงัเกตว่ากลุ่มบรษิทัและบรษิทัมขีาดทุนเป็นจ านวนมาก จากการตัง้ค่าเผือ่การดอ้ย
คา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม 
 
 

 

 

นายสมคิด เตียตระกลู 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่2785 
 

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 กนัยายน 2563 



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 มิถนุายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563  31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 17,458                 34,388                 13,096                 24,111                 

เงนิลงทุนชวัคราว 148                     148                     -                      -                      

ลกูหนีการคา้ - ลกูคา้ทวัไป 6 436,479               461,589               364,530               407,343               

ลกูหนีการคา้ - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 166                     377                     167                     263                     

ลกูหนีอนื - ลกูคา้ทวัไป 8 91,357                 91,819                 -                      -                      

ลกูหนีอนื - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 -                      200                     98                       41                       

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัและดอกเบยีคา้งรบั - บรษิทัย่อย 5 -                      -                      -                      3,045                   

เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัย่อยทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 5 -                      -                      -                      268,000               

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

สนิคา้คงเหลอื 9 506,141               589,796               358,321               418,932               

ลกูหนีตามสญัญาเชา่

    ส่วนทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8,649                   8,638                   8,649                   8,638                   

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 10 28,534                 23,256                 8,363                   2,347                   

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,188,932             1,310,211             753,224               1,132,720             

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนีตามสญัญาเชา่ 541                     3,186                   541                     3,186                   

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช้ 15,757                 15,745                 15,757                 15,745                 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 11 -                      -                      59,391                 59,391                 

เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัย่อย 5 -                      -                      -                      100,000               

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 5, 13 -                      -                      280,277               -                      

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 12 301,066               340,566               83,572                 104,241               

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 14 73,378                 -                      62,313                 -                      

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 15 27,692                 735,364               22,856                 20,266                 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 12,601                 12,276                 10,149                 10,159                 

เงนิประกนัสญัญาเชา่ 24,908                 24,918                 -                      -                      

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 1,419                   1,419                   1,006                   1,006                   

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 457,362               1,133,474             535,862               313,994               

รวมสินทรพัย์ 1,646,294             2,443,685             1,289,086             1,446,714             

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 มิถนุายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563  31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 16 580,439                821,026               367,650               413,103               

เจา้หนีการคา้ - ผูค้า้ทวัไป 468,253                455,551               251,282               245,854               

เจา้หนีการคา้ - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 76,821                 74,569                 83,366                 76,343                 

เจา้หนีค่าซอืสนิทรพัย ์- ผูค้า้ทวัไป 12,414                 4,914                   7,500                   -                      

เจา้หนีอนื - บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 127,441                119,653               122,736               114,934               

เงนิกูย้มืระยะสนัและดอกเบยีคา้งจ่าย

 เง-ิ บุคคลและบรษิทัอนืๆ 17 16,951                 16,172                 -                      -                      

 เง-ิ บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 5 52,170                 38,763                 46,621                 45,926                 

รายไดร้อการรบัรูท้มีภีาระทตี้องปฏบิตัแิละ

      รบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 47,747                 41,487                 22,630                 19,699                 

รายไดร้บัล่วงหน้าค่าแฟรนไชส์ 8 91,589                 91,589                 -                      -                      

หนสีนิส่วนทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

 เง-ิ หนสีนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 3 -                      10,198                 -                      8,088                   

 เง-ิ หนสีนิตามสญัญาเช่า 13,096                 -                      11,743                 -                      

 เง-ิ หนสีนิทเีกดิจากภาระคาํประกนั 16 -                      -                      86,430                 -                      

 เง-ิ เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 317,697                409,996               231,266               409,996               

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 10,273                 7,815                   6,379                   5,826                   

ค่านายหน้าคา้งจ่าย 29,037                 26,495                 17,459                 17,218                 

หนสีนิหมุนเวยีนอนื 19 289,228                243,009               65,891                 49,895                 

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,133,156             2,361,237             1,320,953             1,406,882             

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนสีนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 3 -                      4,891                   -                      -                      

หนสีนิตามสญัญาเช่า 60,614                 -                      50,881                 -                      

หนสีนิทเีกดิจากภาระคาํประกนั 16 -                      -                      87,181                 -                      

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 164,428                -                      77,248                 -                      

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 21,370                 19,035                 12,640                 10,992                 

หนสีนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 17,406                 159,230               -                      -                      

หนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื 1,971                   3,865                   661                     269                     

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 265,789                187,021               228,611               11,261                 

รวมหนีสิน 2,398,945             2,548,258             1,549,564             1,418,143             

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พนับาท)

30 มิถนุายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563  31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูคา่หุน้ละ 0.075 บาท

   - ทุนจดทะเบยีน 42,420,730,804 หุน้ 21 3,181,555            3,181,555            3,181,555            3,181,555            

     (2562 : 42,420,730,804 หุน้)

   - ทุนเรอืนหุน้ทอีอกและรบัชาํระแลว้ 

     หุน้สามญั 32,220,028,763 หุน้

     (2562 : 32,216,851,992 หุน้) 21 2,416,502            2,416,264            2,416,502            2,416,264            

เงนิรบัล่วงหน้าคา่หุน้ 21 -                     185                     -                     185                     

ส่วนเกนิมลูคา่หุน้ 21 264,984               264,984               264,984               264,984               

ส่วนตาํมลูคา่หุน้ 21 (564,139)              (564,062)              (564,139)              (564,062)              

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

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทดีนิ 66,240                37,094                -                     -                     

ผลต่างจากการเปลยีนแปลงสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 175,653               175,653               -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

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

   - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (2,446,042)           (2,072,823)           (2,444,670)           (2,155,645)           

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทั - สทุธิ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) (19,957)               324,140               (260,478)              28,571                

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ (732,694)              (428,713)              -                     -                     

ส่วนของผูถื้อหุ้น - สทุธิ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) (752,651)              (104,573)              (260,478)              28,571                

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,646,294            2,443,685            1,289,086            1,446,714            

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจ้ากการขายและบรกิารเครอืงมอืแพทย์ 431,618             440,596             355,631             393,763             

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม 3,568                43,985              -                   -                   

รวมรายได้จากการขายและบริการ 5 435,186             484,581             355,631             393,763             

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทนุขายและบรกิารเครอืงมอืแพทย์ (259,732)            (279,108)            (227,536)            (250,061)            

ตน้ทนุขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม (32,995)             (66,592)             -                   -                   

รวมต้นทุนขายและบริการ 5 (292,727)            (345,700)            (227,536)            (250,061)            

กาํไรขนัต้น 142,459             138,881             128,095             143,702             

รายไดด้อกเบยีรบั 82                    2,381                81                    580                  

รายไดเ้งนิปันผล 5, 11 -                   -                   17,000              15,000              

รายไดอ้นื 3,852                7,251                1,014                4,935                

คา่ใชจ่้ายในการขาย (72,837)             (114,508)            (62,915)             (70,230)             

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (45,019)             (78,114)             (27,545)             (30,117)             

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 5 -                   -                   (3,205)               -                   

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย์และสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 15 (607)                 -                   -                   -                   

ตน้ทนุทางการเงนิ (16,792)             (27,887)             (11,081)             (12,895)             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 11,138              (71,996)             41,444              50,975              

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษเีงนิได้ (10,178)             (12,515)             (7,878)               (10,814)             

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 960                  (84,511)             33,566              40,161              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด -                   -                   -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบังวด 960                  (84,511)             33,566              40,161              

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด

    สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 18,494              (26,632)             33,566              40,161              

    สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (17,534)             (57,879)             -                   -                   

960                  (84,511)             33,566              40,161              

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด

    สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 18,494              (26,632)             33,566              40,161              

    สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (17,534)             (57,879)             -                   -                   

960                  (84,511)             33,566              40,161              

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน

    กาํไร (ขาดทนุ) (บาทต่อหุน้) 0.00057             (0.00083)            0.00104             0.00125             

______________________________ กรรมการ

(                                           )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขายและบริการ

รายไดจ้ากการขายและบรกิารเครอืงมอืแพทย์ 733,466            901,307            618,176             776,046            

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม 25,770             72,968              -                   -                   

รวมรายได้จากการขายและบริการ 5 759,236            974,275            618,176             776,046            

ต้นทุนขายและบริการ

ตน้ทนุขายและบรกิารเครอืงมอืแพทย์ (452,849)           (570,079)           (389,362)            (492,062)           

ตน้ทนุขายและใหบ้รกิารดา้นความงาม (70,639)            (111,474)           -                   -                   

รวมต้นทุนขายและบริการ 5 (523,488)           (681,553)           (389,362)            (492,062)           

กาํไรขนัต้น 235,748            292,722            228,814             283,984            

รายไดด้อกเบยีรบั 380                 4,565               377                  1,171                

รายไดเ้งนิปันผล 5, 11 -                  -                  17,000              15,000              

รายไดอ้นื 8,191               13,922              2,816                9,122                

คา่ใชจ่้ายในการขาย (150,489)           (202,631)           (126,369)            (142,936)           

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (123,532)           (149,610)           (61,861)             (59,253)             

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย -                  -                  -                   (3,723)               

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัย่อย 5 -                  -                  (100,000)            -                   

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 5 -                  -                  (212,663)            -                   

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย์และสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 15 (709,726)           -                  -                   -                   

ตน้ทนุทางการเงนิ (37,877)            (56,456)             (23,548)             (26,633)             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (777,305)           (97,488)             (275,434)            76,732              

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษเีงนิได้ 129,251            (26,940)             (10,546)             (23,099)             

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด (648,054)           (124,428)           (285,980)            53,633              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด -                  -                  -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบังวด (648,054)           (124,428)           (285,980)            53,633              

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด

    สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (373,219)           (36,060)             (285,980)            53,633              

    สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (274,835)           (88,368)             -                   -                   

(648,054)           (124,428)           (285,980)            53,633              

การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด

    สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (373,219)           (36,060)             (285,980)            53,633              

    สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (274,835)           (88,368)             -                   -                   

(648,054)           (124,428)           (285,980)            53,633              

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน

    กาํไร (ขาดทนุ) (บาทต่อหุน้) (0.01158)           (0.00112)           (0.00888)            0.00166            

______________________________ กรรมการ

(                                           )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

ผลต่างจากการ

เงินรบั เปลียนแปลง ส่วนได้เสีย

ทุนทีออก ล่วงหน้า ส่วนเกิน ส่วนตาํ ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจาก สดัส่วน สาํรองตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ ทีไม่มี

หมายเหตุ และชาํระแล้ว ค่าหุ้น มลูค่าหุ้น มลูค่าหุ้น จากการลดทุน การตีราคาทีดิน ในบริษทัย่อย กฎหมาย จดัสรร ผู้ถือหุ้นของบริษทั อาํนาจควบคมุ รวม

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี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           

รายการกบัผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 -                 -                 (5,101)             170,160           -                 -                 165,059           54,941            220,000           

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - ตามทีเคยรายงานไว้ 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)          

ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชใีหม่มาใชเ้ป็นครงัแรก -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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)          

เงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ 21 238                (185)               -                 (77)                 -                 -                 -                 -                 -                 (24)                 -                 (24)                 

รายการกบัผู้ถือหุ้น 238                (185)               -                 (77)                 -                 -                 -                 -                 -                 (24)                 -                 (24)                 

ขาดทุนสาํหรบังวด  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 (373,219)          (373,219)          (274,835)          (648,054)          

โอนส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทดีนิ -                 -                 -                 -                 -                 29,146            -                 -                 -                 29,146            (29,146)           -                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                 -                 -                 -                 -                 29,146            -                 -                 (373,219)          (344,073)          (303,981)          (648,054)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2563 2,416,502        -                 264,984           (564,139)          29,845            66,240            175,653           37,000            (2,446,042)       (19,957)           (732,694)          (752,651)          

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี 6

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



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

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

เงินรบั

ทนุทีออก ล่วงหน้า ส่วนเกิน ส่วนตาํ ส่วนเกินทนุ สาํรองตาม ยงัไม่ได้

หมายเหตุ และชาํระแล้ว ค่าหุ้น มลูค่าหุ้น มลูค่าหุ้น จากการลดทนุ กฎหมาย จดัสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

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

รายการกบัผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

กําไรสําหรบังวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    53,633                53,633                

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    53,633                53,633                

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - ตามทีเคยรายงานไว้ 2,416,264            185                    264,984              (564,062)             29,845                37,000                (2,155,645)           28,571                

ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชใีหมม่าใชเ้ป็นครงัแรก 3 -                    -                    -                    -                    -                    -                    (3,045)                (3,045)                

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

เงนิรบัล่วงหน้าคา่หุน้ 21 238                    (185)                   -                    (77)                    -                    -                    -                    (24)                    

รายการกบัผู้ถือหุ้น 238                    (185)                   -                    (77)                    -                    -                    -                    (24)                    

ขาดทนุสาํหรบังวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    (285,980)             (285,980)             

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบังวด -                    -                    -                    -                    -                    -                    (285,980)             (285,980)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2563 2,416,502            -                    264,984              (564,139)             29,845                37,000                (2,444,670)           (260,478)             

____________________________________ กรรมการ

(                                                           )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 7

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม



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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (777,305)             (97,488)               (275,434)             76,732                

รายการปรบัปรงุเพือกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็น

    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 49,984                47,546                38,049                30,512                

ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ 1,333                 2,926                 1,333                 2,926                 

ขาดทุน (กําไร) จากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ 4,096                 (2,131)                2,755                 (1,985)                

ตดัจาํหน่ายค่าเช่าจา่ยล่วงหน้า 71                      577                    -                     -                     

กําไรทยีงัไมเ่กดิขนึของเงนิลงทุนชวัคราว -                     (1)                      -                     -                     

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 12,615                18,025                -                     929                    

กําไรจากการขายสนิทรพัย์ (792)                   (70)                     (723)                   (2)                      

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                     -                     -                     3,723                 

ค่าเผอืการดอ้ยค่าเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย -                     -                     100,000              -                     

กลบัรายการค่าเผอืดอ้ยค่าของทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (13,340)               -                     -                     -                     

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสนิทรพัยแ์ละสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 709,726              110                    -                     -                     

ค่าเผอื (กลบัรายการค่าเผอื) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 746                    (778)                   212,663              (1,785)                

ค่าเผอื (กลบัรายการค่าเผอื) สนิคา้เสอืมคุณภาพ 1,395                 2,942                 (1,733)                3,713                 

กลบัรายการประมาณการหนสีนิภายใตโ้ปรแกรมสง่เสรมิการขายกบัลูกคา้ -                     (55)                     -                     -                     

ประมาณการหนสีนิผลประโยชน์พนักงาน 2,047                 3,493                 1,431                 1,949                 

เงนิปันผลรบั -                     -                     (17,000)               (15,000)               

ดอกเบยีรบั (380)                   (4,565)                (377)                   (1,171)                

ดอกเบยีจา่ย 36,544                53,530                22,215                23,707                

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 26,740                24,061                83,179                124,248              

   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขึน)

ลูกหนีการคา้ - ลูกคา้ทวัไป 24,364                128,196              28,832                122,739              

ลูกหนีการคา้ - บคุคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 211                    94                      96                      136                    

ลูกหนีอนื - ลูกคา้ทวัไป 462                    (5,172)                -                     -                     

ลูกหนีอนื - บรษิทัยอ่ย -                     -                     (5,028)                (5,578)                

ลูกหนีอนื - บคุคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 200                    -                     -                     -                     

สนิคา้คงเหลอื 72,351                (50,087)               52,435                (73,951)               

ลูกหนีตามสญัญาเช่า 2,634                 4,289                 2,634                 4,387                 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (5,349)                (29,430)               (6,016)                (862)                   

เงนิประกนัสญัญาเช่า 10                      (629)                   -                     -                     

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื -                     457                    -                     (74)                     

   หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้ - ผูค้า้ทวัไป 12,702                8,961                 5,428                 28,892                

เจา้หนีการคา้ - บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 2,252                 (13,167)               7,023                 (14,518)               

เจา้หนีอนื - บคุคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 7,788                 11,957                7,802                 11,417                

รายไดร้บัล่วงหน้า 6,260                 11,329                2,931                 2,378                 

ค่านายหน้าคา้งจา่ย 2,542                 (3,913)                241                    (6,644)                

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 45,463                5,117                 15,240                (16,239)               

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื (1,894)                (603)                   392                    -                     

เงินสดได้มาจากการดาํเนินงาน 196,736              91,460                195,189              176,331              

______________________________ กรรมการ

(                                                )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 8

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2563 2562

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (ต่อ)

จ่ายดอกเบยี (24,935)                (30,943)                (19,763)                (24,084)                

จ่ายภาษเีงนิได้ (10,440)                (29,426)                (9,983)                  (27,831)                

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

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 161,361               26,685                 165,443               120,197               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใชเ้พมิขนึ (12)                     (28,357)                (12)                     (29)                     

ซอืสนิทรพัย์ (4,857)                  (25,185)                (4,207)                  (19,876)                

ซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                     -                     -                     -                     

ซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน -                     -                     (13,548)                -                     

รบัจากการขายอุปกรณ์ 2,602                  1,004                  126                     20                      

รบัดอกเบยี 380                     1,310                  377                     1,139                  

รบัเงนิปันผล -                     -                     17,000                 15,000                 

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย (เพมิขนึ) ลดลง -                     -                     -                     46,777                 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,887)                  (51,228)                (264)                    43,031                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิลดลง (58,506)                (50,702)                (47,452)                (43,981)                

จ่ายชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ -                     (1,670)                  -                     (796)                    

จ่ายชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่า (7,086)                  -                     (5,803)                  -                     

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลและกจิการทเีกยีวขอ้งเพมิขนึ (ลดลง) 12,127                 (10,499)                -                     (9,500)                  

จ่ายชาํระหนีสนิทเีกดิจากภาระคาํประกนั -                     -                     (20,100)                -                     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิลดลง (122,915)              (157,468)              (102,815)              (153,999)              

เงนิสดรบัค่าหุน้เพมิทุนจากส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม -                     220,000               -                     -                     

เงนิสดรบัจากการเพมิทุน 37                      -                     37                      -                     

คนืเงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ (61)                     -                     (61)                     -                     

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (176,404)              (339)                    (176,194)              (208,276)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (16,930)                (24,882)                (11,015)                (45,048)                

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 17,458                 54,235                 13,096                 10,342                 

รายการทีไม่กระทบกระแสเงินสด

ลกูหนีทถีูกอายดั -                     -                     13,981                 -                     

หกักลบเงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัย่อยกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน -                     -                     268,000               -                     

เจา้หนีซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 7,500                  -                     7,500                  -                     

รบัรูห้นีสนิจากการคาํประกนัใหแ้ก่บรษิทัย่อย 193,711               -                     193,711               -                     

รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนีสนิตามสญัญาเช่า 73,490                 -                     61,497                 -                     

โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย์ 9,909                  -                     9,909                  -                     

______________________________ กรรมการ

(                                           )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี 9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั



________________________ กรรมการ                                                                                                    10 
(                                     ) 

 

บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)  
 
1. ข้อมลูทัว่ไป 
 

1.1 ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
 

บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) จดทะเบยีนในประเทศไทยและหุน้ของบรษิทัไดร้บัการจดทะเบยีนใหซ้ื้อ
ขายในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ บรษิทัด าเนินธุรกจิหลกัเป็นตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ และมเีงนิลงทุนในบรษิัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจจ าหน่ายเครื่องมอืแพทย์ ให้บรกิารด้านความงามผ่าน
ธุรกจิแฟรนไชสท์ัว่ประเทศ และจ าหน่ายเครือ่งส าอาง 

 
1.2 ผลกระทบจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคตดิต่อ 

 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทีไ่ดข้ยายวงกวา้งอย่างต่อเนื่องท า
ใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ น ามาซึง่ความไมแ่น่นอนต่อ
สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกจิโดยรวม แต่ไม่ไดก้ระทบต่อบรษิทัอย่างเป็นสาระส าคญั อย่างไรกต็าม บรษิทั 
วุฒศิกัดิ ์คลนิิก อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั (“WCIG”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อมของบรษิทั ทีป่ระกอบธุรกจิดา้นคลนิิก
เสรมิความงาม ได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จากการถูกสัง่ปิด
คลินิกที่ให้บริการเป็นการชัว่คราวตัง้แต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม ตามประกาศของรฐับาล การปิดคลินิกการ
ใหบ้รกิารทุกสาขาเป็นเวลานานท าใหข้าดรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร และขาดสภาพคล่องทางการเงนิอย่างรุนแรง 
ซึ่งส่งผลกระทบในเชงิลบต่อการด าเนินธุรกจิของ WCIG อย่างเป็นสาระส าคญั หลงัจากไดม้กีารประเมนิสถานะ
ของกจิการแลว้ คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจงึยื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการของ WCIG ต่อศาลลม้ละลายกลาง เมือ่วนัที ่
24 เมษายน 2563 

 
ทัง้นี้ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยไดต้ดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมนิผลกระทบ
ทางการเงนิเกีย่วกบัมลูค่าของสนิทรพัย ์ประมาณการหนี้สนิและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้อยา่งต่อเนื่อง โดยฝ่ายบรหิาร
จะใชดุ้ลยพนิิจในประเดน็ต่าง ๆ เมือ่สถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลง 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนมากกว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนจ านวน 944.22  
ล้านบาท และ 567.73 ล้านบาท ตามล าดบั และมขีาดทุนสะสมเกนิทุนเป็นจ านวนมาก โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การตัง้ค่าเผื่อขาดทุนจากการด าเนินงานและการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยทางอ้อมที่ประกอบธุรกิจ
ใหบ้รกิารดา้นความงาม ซึง่ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการยืน่ค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการ 
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2. เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 

2.1   เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิระหวา่งกาล 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อจัดท าขึ้นส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563         
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2562) เรื่อง “การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล” และไดน้ าเสนอ
ในสกุลเงนิบาท โดยไมไ่ดร้วมขอ้มลูทัง้หมดในงบการเงนิประจ าปีทีไ่ดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ของไทย ดงันัน้ ผู้ใช้งบการเงนิจึงควรใช้งบการเงนิระหว่างกาลนี้ควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562  
 
บรษิทัจดัท างบการเงนิระหว่างกาลนี้เป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่น ใหย้ดึถอืงบการเงนิที่
จดัท าขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์
 
งบการเงนิระหวา่งกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้เมือ่วนัที่ 11 กนัยายน 2563 
 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิรวม 
 
งบการเงนิระหว่างกาลรวมนี้ ประกอบดว้ยงบการเงนิของบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) และของบรษิทั
ยอ่ยทัง้ทางตรงและทางออ้ม และไดจ้ดัท าขึน้โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ชน่เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิรวมส าหรบั
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงในบรษิทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
 
การจดัท างบการเงนิรวมส าหรบังวดไตรมาสสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2563 ต้องล่าช้าไป เนื่องจากบรษิัทย่อย
ทางอ้อมไม่สามารถจดัท างบการเงนิเพื่อการจดัท างบการเงนิรวมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากขาด
แคลนบุคลากรทางบญัชทีีจ่ะรวบรวมขอ้มลูทางการเงนิจากส่วนด าเนินงานต่างๆ ในชว่งทีถู่กสัง่ปิดกจิการ 

 
3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

 
งบการเงนิระหว่างกาลนี้จดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้ าหรบัการจดัท างบการเงนิของบรษิทัและ
บรษิทัย่อยส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและ
ปรบัปรุงใหม่ การตีความมาตรฐาน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี          
เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบั “กลุ่มเครือ่งมอืทางการเงนิ” 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที ่16 
การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใิหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที ่19 

การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
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กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเหล่านี้ มขีอ้ก าหนดนิยามใหม่เกีย่วกบั การจดัประเภทรายการและการวดั
มูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ วธิกีารค านวณการดอ้ยค่าของเครื่องมอืทางการเงนิ และ   
การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง แทนการใช้มาตรฐานการบญัช ีแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐาน  
การบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่คยบงัคบัใช ้
 
ผู้บรหิารของบรษิัทและบรษิัทย่อยได้ประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวข้องกับ        
กลุ่มเครือ่งมอืทางการเงนิต่องบการเงนิ ดงันี้ 

 
1. การจดัประเภทรายการและการวดัมลูคา่ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ 

 
สนิทรพัยท์างการเงนิ  
 
บรษิทัแบ่งการจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี้เป็น 3 วธิ ีไดแ้ก่ วธิี
ราคาทุนตดัจ าหน่าย วธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน และวธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อื่นตามลกัษณะโมเดลธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อยในการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ และตาม
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนินัน้ ๆ  
 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย: การรบัรู้ดอกเบี้ยรบั ค านวณโดยใช้วธิอีตัรา
ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิในงบก าไรขาดทุน 
 
สนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารทุนที่ต้องวดัมูลค่าด้วยวธิมีูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน : กลุ่ม
บรษิทัและบรษิทัย่อยเลอืกรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว ดว้ยวธิมีลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื่น โดยไมส่ามารถโอนไปเป็นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั  

 
หนี้สนิทางการเงนิ 
 
หนี้สินทางการเงินที่จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย : การรบัรู้ดอกเบี้ยจ่าย 
ค านวณโดยใช้วธิอีตัราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิในงบก าไรขาดทุน ยกเวน้หนี้สนิอนุพนัธ์ที่จดัประเภทและวดัมูลค่า
ดว้ยวธิมีลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน นอกจากสญัญาอนุพนัธท์ีใ่ชส้ าหรบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง  
 
การจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใต้มาตรฐานเดมิและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่  9 รวมถึง      
การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิแต่ละประเภทของบรษิทัและ
บรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 มดีงันี้ 
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(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงนิรวม 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดมิ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภทตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ 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 23,256 - 23,256 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 15,745 - 15,745 
เงนิประกนัสญัญาเช่า          24,918 - 24,918 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 1,419 - 1,419 
รวม 765,683 148 765,535 

    
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 3,865 - 3,865 
รวม 1,960,012 414 1,959,598 
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(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดมิ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภทตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ 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 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า 11,824 - 11,824 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 15,745 - 15,745 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 1,006 - 1,006 
รวม 831,378 - 831,378 

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

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   

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 

 
2. การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิและสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 
 

บริษัทและบริษัทย่อยต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา           
โดยพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายขุองเครือ่งมอืทางการเงนิ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอ
ใหม้ขีอ้บ่งชี้หรอืเกดิเหตุการณ์ดา้นเครดติขึน้ก่อน และก าหนดให้ผูบ้รหิารใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิว่าการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนัน้มผีลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร             
และใช้ความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนักเป็นเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม การประเมนิรูปแบบใหม่นี้ถอืปฏิบตัิเฉพาะกบั
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย และมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
เท่านัน้  
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บรษิทัและบรษิทัย่อยไดป้ระเมนิการดอ้ยคา่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 โดยพจิารณาตาม
รายละเอยีดดงันี้  
 

- ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และลูกหนี้ตามสญัญาเช่า - ถอืปฏบิตัติามวธิอีย่างง่าย (Simplified approach) 
ในการวดัมลูคา่ของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายุส าหรบัลกูหนี้ทัง้หมด 

 

- เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - ถอืปฏบิตัติามวธิทีัว่ไป (General approach) โดยค่าเผื่อผลขาดทุน
ถูกจ ากดัทีผ่ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 12 เดอืนขา้งหน้า/ตลอดอาย ุ

 
ผลกระทบต่อคา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 มดีงันี้ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรษิัทและบรษิัทย่อยเลือกที่จะรบัรู้การเพิม่ขึ้นของผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยปรบัปรุงกบัก าไรสะสม                  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

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

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการรบัรู้สญัญาเช่า แทนมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่17 เรื่อง “สญัญาเช่า” รวมถงึการตคีวามมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าอกีหลายฉบบั มาตรฐานฉบบั
ใหม่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการรบัรู้สินทรพัย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่า          
ทุกสญัญาในงบแสดงฐานะการเงนิ ยกเว้นสญัญาเช่าระยะสัน้ซึ่งมรีะยะเวลาของสญัญาไม่เกิน  12 เดอืน หรอื
สญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูคา่ต ่า โดยใหแ้นวปฏบิตัทิางบญัชเีพิม่เตมิในหลายเรือ่ง  

  

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    
คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

  

- คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - ลูกหนี้การคา้ 
และลูกหนี้อื่น 

 
- 

  
91,551 

- ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืม
บรษิทัยอ่ย 

 
- 

  
614,949 

 -  706,500 
    

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทีร่บัรูเ้พิม่เตมิ                                 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ส าหรบั 

   

- ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น -  - 
- เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง -  3,045 

    

คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

 
- 

  
709,545 
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ทัง้นี้ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า การบญัชีส าหรบัผู้ให้เช่าไม่มกีาร
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสาระส าคญั 
 
การทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยรบัรู้ “สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้” และ “หนี้สนิตามสญัญาเช่า” ส่งผลใหล้กัษณะของค่าใชจ้่าย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าดงักล่าวเปลี่ยนแปลงไป โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยต้องรบัรูค้่าเสื่อมราคาของ “สนิทรพัย์
สทิธกิารใช”้ และดอกเบีย้จ่ายของ “หนี้สนิตามสญัญาเชา่” แทนการรบัรูค้า่ใชจ้่ายจากสญัญาเชา่ทีถ่อืปฏบิตัอิยูเ่ดมิ 

 
สญัญาเช่าที่มอีายุสญัญาระยะสัน้หรอืสญัญาซึ่งสนิทรพัย์อ้างองิมมีูลค่าต ่า ( low-value assets) จะยงัคงรบัรู้เป็น
คา่ใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเชา่นัน้ 

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยใชว้ธิผี่อนปรนโดยรบัรูส้ทิธใินการใชส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีน่ ามาปฏบิตัิ
ใช้เป็นครัง้แรก ซึ่งวธินีี้จะไม่มผีลกระทบต่อยอดยกมาของก าไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 และไม่มกีาร
ปรบัปรุงขอ้มลูทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบใหม่ 

 
การวดัมลูคา่หนี้สนิตามสญัญาเชา่ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  
งบการเงนิเฉพาะ

ของบรษิทั 
    
ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ด าเนินงานทีเ่ปิดเผย  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  

 
45,397 

  
14,719 

บวก สทิธทิีจ่ะซือ้หรอืขยายระยะเวลาทีค่อ่นขา้งแน่ทีจ่ะมกีารใชส้ทิธ ิ 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 ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิฉบบัที ่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 
อาคารและอุปกรณ์ 70,147 58,979 
ยานพาหนะ 15,318 8,289 

รวม 87,983 69,786 

 
3.3  ผลกระทบต่อขอ้มลูทางการเงนิ 

 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตั ิ
มผีลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ดงันี้ 

 

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงนิรวม 

  รายการปรบัปรุง  

 
ตามนโยบายการ

บญัชเีดมิ 

ตามมาตรฐาน
การรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่9 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทาง

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

     
หนี้สนิหมนุเวยีน     
สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี     

- หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 10,198 - (10,198) - 
- หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - - 18,314 18,314 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน     
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 4,891 - (4,891) - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - - 69,440 69,440 
รวมหน้ีสิน 15,089 - 72,665 87,754 

     
ขาดทุนสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,072,823 - - 2,072,823 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 2,072,823 - - 2,072,823 
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(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  รายการปรบัปรุง  

 
ตามนโยบาย
การบญัชเีดมิ 

ตามมาตรฐาน
การรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่9 

ตามมาตรฐาน
การรายงานทาง
การเงนิฉบบัที ่16 ปรบัปรุงใหม ่

     
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สนิทรพัยห์มนุเวยีน     
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้ 

คา้งรบั - บรษิทัยอ่ย 
 

3,045 
 

(3,045) 
 
                  - 

 
                   - 

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

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

     
หนี้สนิหมนุเวยีน     
สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี     

- หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 8,088 - (8,088) - 
- หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - - 15,061 15,061 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน     
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - - 54,524 54,524 
รวมหน้ีสิน 8,088 - 61,497 69,585 

     
ขาดทุนสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,155,645 3,045   - 2,158,690 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 2,155,645 3,045 - 2,158,690 

 
4. กำรประมำณกำรและกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และก าหนดขอ้สมมตฐิานเกี่ยวกบั
การรบัรู้ และการวดัมูลค่าของสินทรพัย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้             
ดุลยพนิิจการประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร  
 
การใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และการก าหนดขอ้สมมตฐิาน ทีน่ ามาใชใ้นงบการเงนิระหวา่งกาล รวมถงึแหล่งขอ้มลู
ส าคญัของการประมาณการ ถอืตามหลกัเกณฑ์ทีใ่ชเ้ช่นเดยีวกบัการจดัท างบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 
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5. รำยกำรกบับคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั  
 

บรษิทัมรีายการบญัชทีี่ส าคญัเกดิขึน้กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนับางส่วน บรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนัโดยการมผีู้
ถอืหุน้ และหรอืกรรมการรว่มกนั ดงันัน้ งบการเงนินี้จงึแสดงรวมถงึผลของรายการเหล่านี้ตามมลูฐานทีพ่จิารณารว่มกนั
ระหว่างบรษิทักบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่มลูฐานทีใ่ชบ้างกรณีอาจแตกต่างจากมลูฐานทีใ่ชส้ าหรบัรายการที่               
เกดิขึน้กบับุคคลหรอืบรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
รายการบัญชีที่มีสาระส าคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่                   
30 มถิุนายน 2563 และ 2562 มดีงันี้ 

 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 2563 2562 
      
รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัยอ่ย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ - - 62 377 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 112 187 113 187 
กรรมการ ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 339 1,875 - - 

รวม  451 2,062 175 564 
      
รายไดค้า่บรกิาร      

บรษิทัยอ่ย ราคาตลาด - - 138 119 

      
รายไดเ้งนิปันผล      

บรษิทัยอ่ย ตามทีป่ระกาศจ่าย - - 17,000 15,000 

      
รายไดอ้ื่น      

บรษิทัยอ่ย ราคาตามทีต่กลงกนั - - - 663 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 12 - 12 - 

รวม  12 - 12 663 

      
ดอกเบีย้รบั      

บรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี - - - 22 

      
ซือ้สนิคา้      

บรษิทัยอ่ย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ - - 975 4,589 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 6,010 3,988 5,711 3,982 

รวม  6,010 3,988 6,686 8,571 

      
ตน้ทุนอื่น      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 3,146 4,892 3,079 4,766 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 2563 2562 
      
ขายสนิทรพัย ์      
    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั - - 4 20 

      
ซือ้สนิทรพัย ์      

บรษิทัยอ่ย ราคาตามทีต่กลงกนั - - - 36 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 2 237 -             237 

รวม  2 237 - 273 

      
คา่เช่า      

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

รวม  1,121 1,121 1,121 1,221 

      
ดอกเบีย้จ่าย      

บรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี - - 118 38 
กรรมการบรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 6.25 – 8.00 ต่อปี 7 11 - - 
กรรมการ รอ้ยละ 4.50 - 6.00 ต่อปี 454 477 454 477 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รอ้ยละ 12.00 ต่อปี 299 - - - 

รวม  760 488 572             515 

      
คา่ใชจ้่ายอื่น      

บรษิทัยอ่ย ราคาตามทีต่กลงกนั - - 8 60 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 481 774 481 774 

รวม  481 774 489 834 

      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร      

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 3,800 4,144 2,240 2,435 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 166 158 39 36 

รวม  3,966 4,302 2,279 2,471 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 2563 2562 
      
รายไดจ้ากการขาย      

บรษิทัยอ่ย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ - - 260 556 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 155 307 156 307 
กรรมการ ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 552 2,845 -            - 

รวม  707 3,152 416 863 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 2563 2562 
      
รายไดค้า่บรกิาร      

บรษิทัยอ่ย ราคาตลาด - - 243 242 

      
รายไดเ้งนิปันผล      
 บรษิทัยอ่ย ตามทีป่ระกาศจ่าย - - 17,000 15,000 

      
รายไดอ้ื่น      

บรษิทัยอ่ย ราคาตามทีต่กลงกนั - - - 1,574 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 27 - 27 - 

รวม  27 - 27 1,574 

      
ดอกเบีย้รบั      

บรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี - - - 32 

      
ซือ้สนิคา้      

บรษิทัยอ่ย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ - - 1,820 10,300 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 7,947 9,776 6,486 9,721 

รวม  7,947 9,776 8,306 20,021 

      
ตน้ทุนอื่น      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 6,449 9,790 6,282 9,578 

      
ขายสนิทรพัย ์      

บรษิทัยอ่ย ราคาตามทีต่กลงกนั - - 4 20 

      
ซือ้สนิทรพัย ์      
    บรษิทัยอ่ย ราคาตามทีต่กลงกนั - - - 36 
    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 2 237 -            237 
รวม  2 237 - 273 

      
คา่เช่า      

บรษิทัยอ่ย เดอืนละ 50,000 บาท - - - 250 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั เดอืนละ 94,737 บาท 568 379 568 379 
ญาตกิรรมการ เดอืนละ 278,947 บาท 1,674 1,674 1,674 1,674 

รวม  2,242 2,053 2,242 2,303 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 
 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 2563 2562 
      
ดอกเบีย้จ่าย      

บรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 4.50 ต่อปี - - 309 47 
กรรมการบรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 6.25 - 8.00 ต่อปี 23 39 - - 
กรรมการ รอ้ยละ 4.50 - 6.00 ต่อปี 828 965 828 965 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รอ้ยละ 12.00 ต่อปี 597 - - - 

รวม  1,448 1,004 1,137 1,012 

      
คา่ใชจ้่ายอื่น      

บรษิทัยอ่ย ราคาตามทีต่กลงกนั - - 40 60 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาตามทีต่กลงกนั 1,031 1,301 1,031 1,301 
บรษิทัยอ่ยทางออ้ม ราคาตลาด - - 47 - 

รวม  1,031 1,301 1,118 1,361 

      
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร      
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 7,935 7,935 4,674 4,869 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 332 332 78 73 

รวม  8,267 8,267 4,752 4,942 

 
ยอดคงเหลอืกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระส าคญั ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
มดีงันี้ 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 มถิุนายน

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
30 มถิุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

 2562 
      
ลูกหนี้การคา้ - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
บรษิทัย่อย  -        - - 25 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  166 238 167 238 
กรรมการ  - 139 -        - 

รวม  166 377 167 263 

      
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
บรษิทัย่อย  -        - 304,064 91,344 
หกั คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู  -        - (303,966) (91,303) 
สุทธ ิ  -        - 98 41 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - 200 -        - 

รวม  - 200 98 41 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 มถิุนายน

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
30 มถิุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

 2562 
      
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบั - บรษิทัยอ่ย      
บรษิทัย่อย         -        - - 3,045 

       
เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัยอ่ยทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี     
บรษิทัย่อย         -        - - 268,000 

      
เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัยอ่ย      
บรษิทัย่อย         -        - - 100,000 

 
ในระหว่างงวดสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 รายการเคลื่อนไหวของ               
เงนิใหกู้ย้มื - บรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 มถิุนายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 มถิุนายน

2563  
31 ธนัวาคม 

2562 

         
ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้งวด             -              -  368,000  747,961 
หกั รบัช าระ              -               -  (268,000)  (32,313) 
บวก ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ  

  รอตดับญัช ี
              
- 

               
- 

 
- 

 
2,582 

หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่              -               -  (100,000)  (350,230) 
               -               -  -  368,000 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี              -               -  -  (268,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด              -               -  -  100,000 

 
บรษิทัยงัไม่ไดร้บัรูร้ายไดด้อกเบี้ยของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยบางส่วนในงบการเงนิ เนื่องจากมคีวามไม่แน่นอนอย่าง
มากในการรบัช าระ 
 
ในระหว่างงวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัรบัโอนทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของบรษิทัย่อยทางอ้อม ซึ่งมมีูลค่า
ตามราคาประเมนิ จ านวน 268 ลา้นบาท เพื่อหกักลบกบัลูกหนี้เงนิให้กูย้มืระหว่างกนับางส่วน ซึง่บรษิทับนัทกึทีด่นิและ
สิง่ปลกูสรา้งดงักล่าวไวเ้ป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัแลว้ 
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ในระหว่างงวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทับนัทกึค่าเผื่อการดอ้ย
คา่เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัยอ่ยจ านวน 100.00 ลา้นบาท และ 350.23 ลา้นบาท ตามล าดบั เนื่องจากมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื
ต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัช ี 
 
ในระหวา่งงวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อ
การดอ้ยคา่เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถิุนายน

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 มถิุนายน

2563  
31 ธนัวาคม 

2562 
        
ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้งวด -  -  614,949  264,719 
บวก คา่เผือ่การดอ้ยคา่รบัรูเ้พิม่เตมิ -  -  100,000  350,230 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด -  -  714,949  614,949 
 
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 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 ่30 มถิุนายน 2563 -  -  103,045  103,045 

 
  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 มถิุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มถิุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
      
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั      

บรษิทัย่อย  -        - 7,882 2,434 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  76,821 74,569 75,484 73,909 

รวม  76,821 74,569 83,366 76,343 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 มถิุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มถิุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
      
เจา้หนี้อื่น - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั      

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  122,785 115,001 122,736 114,934 
    กรรมการ  4,656 4,652 -        - 
รวม  127,441 119,653 122,736 114,934 

      
เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย 
    - บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

  

บรษิทัย่อย  -        - 7,030      17,163 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  10,400 10,000 -        - 
กรรมการ  41,770 28,763 39,591 28,763 

รวม  52,170 38,763 46,621 45,926 

 
ในระหว่างงวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 รายการเคลื่อนไหวของเงนิ
กูย้มื (ไมร่วมดอกเบีย้) มดีงันี้ 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 มถิุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มถิุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
      
ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้งวด   35,000 41,000 42,000 39,500 
บวก  กูเ้พิม่เตมิ  12,127 28,400 17,000 32,000 
หกั   จ่ายช าระ  - (34,400) (17,000) (29,500) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด  47,127 35,000 42,000 42,000 

 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าวอยู่ในรูปแบบตัว๋สญัญาใช้เงนิ โดยมอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ  
4.50 – 6.00 ต่อปี และมกี าหนดช าระคนืเมือ่ทวงถาม โดยไมม่หีลกัประกนั 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  30 มถิุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มถิุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
      
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน      

ผูบ้รหิารส าคญั      

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  3,499 3,167 616 538 
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6. ลกูหน้ีกำรค้ำ  
 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 แยกตามอายหุนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถิุนายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 มถิุนายน

2563  
31 ธนัวาคม  

2562 
        
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 172,077  171,576  126,997  154,760 
เกนิก าหนดช าระ        

น้อยกวา่ 3 เดอืน 178,525  163,896  166,842  140,427 
3 - 6 เดอืน 43,861  84,138  41,141  72,714 
6 - 12 เดอืน 37,970  35,333  26,127  31,994 
มากกวา่ 12 เดอืน 96,907  98,761  3,671  7,696 

รวม 529,340  553,704  364,778  407,591 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (92,861)  (92,115)  (248)  (248) 
สุทธ ิ 436,479  461,589  364,530  407,343 
 

7. เงินให้กู้ยืม - บริษทัอ่ืน 
 
ในปี 2561 บรษิทัย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งได้ให้บรษิทัอื่นกู้ยมืเงนิจ านวน 100.00 ล้านบาท ในรูปแบบตัว๋สญัญาใช้เงนิ 
และมอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี ซึ่งไม่ได้รบัช าระเงนิตามก าหนด โดยมดีอกเบี้ยคงค้างจ านวน 3.28 ล้านบาท               
อย่างไรกต็าม ในปี 2562 บรษิทัย่อยทางออ้มไดร้บัช าระดอกเบี้ยแลว้จ านวน 4.79 ลา้นบาท ปัจจุบนัลูกหนี้อยู่ระหว่าง
การเจรจาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายช าระหนี้ โดยมขีอ้ตกลงว่า กรรมการของบรษิัทดงักล่าวยอมผูกพนัตนเป็น        
ผูค้ ้าประกนัตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  
 
นอกจากนี้ ในปี 2562 บรษิัทย่อยทางอ้อมได้จ่ายเงนิประกนัเพิม่เติมเพื่อเข้าท ารายการตรวจสอบสถานะแห่งสทิธิ
เกี่ยวกับการจัดงานมิสยูนิเวิร์สให้แก่บริษัทดังกล่าวจ านวน 4.80 ล้านบาท (รวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนใน              
งบการเงนิรวม) ซึง่อยูร่ะหวา่งการเจรจาเรยีกเกบ็เงนิพรอ้มๆ กบัการเรยีกช าระหนี้เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวขา้งตน้ 

 
8. สญัญำขำยสิทธิแฟรนไชส ์

 
ในปี 2560 บรษิทัย่อยทางอ้อมท าสญัญาขายสทิธแิฟรนไชส์และขายสนิทรพัย์ ธุรกจิ  “ร้านวุฒศิกัดิ ์คลนิิก” (“สาขา”) 
จ านวน 55 สาขา สญัญาขายสิทธิแฟรนไชส์มีระยะเวลาประมาณ 8 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 4 ปี บรษิัทย่อย
ทางออ้มไดร้บัค่าสทิธริอ้ยละ 6 และค่าการตลาดรอ้ยละ 4 ของรายไดต้่อเดอืน โดยมเีงื่อนไข ส าหรบั 34 สาขา ใหเ้ริม่จ่าย
ช าระค่าสทิธหิลงัจากวนัที่ 1 มกราคม 2563 นอกจากนี้ บรษิัทย่อยทางอ้อมยงัได้ท าสญัญารบัประกนัผลตอบแทน
ส าหรบั 21 สาขาทีเ่หลอื วา่จะมกี าไรจากการด าเนินงานไมต่ ่ากวา่ 17 ลา้นบาทต่อปี เป็นเวลา 10 ปี 
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สญัญาขายสทิธแิฟรนไชส์และขายสนิทรพัย์และหนี้สนิของสาขามมีูลค่าทัง้สิ้น 449 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
(480 ลา้นบาท รวมภาษมีูลค่าเพิม่) ในจ านวนนี้เป็นการขายสนิทรพัย์และหนี้สนิจ านวน 357 ลา้นบาท โดยมผีลก าไร
จ านวน 308 ลา้นบาท และอกี 92 ลา้นบาท เกีย่วขอ้งกบัการบรกิารทีบ่รษิทัย่อยทางออ้มตอ้งจดัใหผู้ร้บัสทิธใินอนาคต 
จ านวนดังกล่าวรวมอยู่ในรายได้รับล่วงหน้า โดยจะรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาขายสิทธิแฟ รนไชส์และเมื่อ             
ได้ให้บริการแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยทางอ้อมไม่สามารถปันส่วนรายได้รบัล่วงหน้าให้แก่ภาระดังกล่าวได้             
อย่างเหมาะสม รวมถึงอยู่ระหว่างการโต้แย้งตามสัญญา ท าให้ไม่สามารถระบุได้ว่าการบริการได้เกิดขึ้นแล้ว                      
ดงันัน้ จงึยงัไมม่กีารรบัรูร้ายไดใ้นงบก าไรขาดทุน 
 
ในระหว่างปี 2561 บรษิทัย่อยทางออ้มไดต้ดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของสาขาและรบัรูก้ าไรจากการขายสนิทรพัย์ 
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 ได้แก่ สนิคา้ทีโ่อนไปยงัแฟรนไชสแ์ละเงนิมดัจ า รายการดงักล่าวถูกบนัทกึเป็น ลูกหนี้อื่น 
จ านวน 91.36 ลา้นบาท 

 
เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการบรษิทัไดม้หีนังสอืแจ้งไปยงักรรมการของบรษิทัย่อย ให้ระงบัการท า        
นิตกิรรมเกี่ยวกบัการจ าหน่ายสนิทรพัย์ของบรษิทัย่อยทางอ้อม อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัย่อย
ทางออ้ม เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561 ยงัด าเนินการใหส้ตัยาบนัการลงนามสญัญาจ าหน่ายสทิธแิฟรนไชส ์21 สาขา 
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จากเหตุการณ์ดงักล่าว บริษัทย่อยด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมในการท านิติกรรมเกี่ยวกับการจ าหน่าย
สนิทรพัยข์องบรษิทัย่อยทางออ้มแลว้ และไดด้ าเนินการทางกฎหมายเพื่อฟ้องรอ้งผูร้บัสทิธ ิปัจจุบนัคดคีวามยงัอยู่ใน
กระบวนการพจิารณาของศาลชัน้ตน้ 
 

ในทางตรงกนัขา้ม ผูร้บัสทิธไิดย้ืน่ฟ้องบรษิทัยอ่ยทางออ้ม ในขอ้หาผดิสญัญาขายสทิธแิฟรนไชสแ์ละขายสนิทรพัย ์และ
เรยีกรอ้งเงนิชดเชยจากการรบัประกนัผลตอบแทนก าไรจากการด าเนินงานของสาขา โดยคดดีงักล่าวยงัอยู่ในระหว่าง
การพจิารณาของศาล และขึน้อยูก่บัการเจรจาไกล่เกลีย่ของคูค่วาม 

 
9. สินค้ำคงเหลือ  

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถิุนายน

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 มถิุนายน

2563  
31 ธนัวาคม 

2562 
        
สนิคา้ระหวา่งทาง 8,110  3,754  7,764  3,754 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 525,805  608,470  368,919  432,232 
งานระหวา่งท า 992  4,342  109  3,150 
วสัดุบรรจุภณัฑ ์ 10,577  11,178  -         - 
รวม 545,484  627,744       376,792  439,136 
หกั คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มคุณภาพ (39,343)  (37,948)  (18,471)  (20,204) 
สุทธ ิ 506,141  589,796  358,321  418,932 

 
10. สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถิุนายน

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 มถิุนายน

2563  
31 ธนัวาคม 

2562 
        
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 10,225  4,587  7,202  1,727 
เงนิมดัจ า 7,821  7,157  -  - 
ภาษซีือ้ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 5,580  3,147  -  - 
ภาษซีือ้รอขอคนื 1,806  4,990  -  - 
ดอกเบีย้คา้งรบั 3,277  3,277  -  - 
อื่นๆ 5,728  5,121  1,161  620 
รวม 34,437  28,279  8,363  2,347 
หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (5,903)  (5,023)  -  - 
สุทธ ิ 28,534  23,256  8,363  2,347 
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11. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

     (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ทุนช าระแลว้ สดัสว่นรอ้ยละการลงทุน วธิรีาคาทุน เงนิปันผลรบั 
 30 ม.ิย. 

2563 
31 ธ.ค.  
2562 

30 ม.ิย. 
2563 

31 ธ.ค.  
2562 

30 ม.ิย. 
2563 

31 ธ.ค.  
2562 

30 ม.ิย. 
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 ่30 มถิุนายน 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยแหง่หนึ่งจ านวน 2,212 ลา้นบาท ตดิภาระ
จ านองเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิใหก้บับรษิทั (หมายเหตุ 18) 

 
12. ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์  

 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 มรีายการเปลี่ยนแปลงของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ อย่างย่อ
ดงัต่อไปนี้  
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 –  
    ตามนโยบายบญัชเีดมิ 

 
340,566 

  
104,241 

รายการปรบัปรุงตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ 
    ฉบบัที ่16 

 
(15,318) 

             
  (8,289) 

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 –  
    หลงัปรบัปรุง 

 
325,248 

  
95,952 

ซือ้สนิทรพัย ์ 4,857  4,207 
มลูคา่สุทธติามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีข่ายและตดัจ าหน่าย (1,087)  (101) 
โอนสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัย ์ 9,909  9,909 
คา่เสือ่มราคาส าหรบังวด (37,861)  (26,395) 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 301,066  83,572 
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13. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
   (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563   - 
เพิม่ขึน้   281,548 
คา่เสือ่มราคาส าหรบังวด   (1,271) 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563   280,277 

 
ในระหวา่งงวดทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม ทีบ่รษิทัรบัโอนมานัน้ เป็นหลกัประกนัส าหรบัวงเงนิกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ซึง่มกีารจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงกรรมสทิธิแ์ละโอนภาระค ้าประกนัเป็นของบรษิทัแลว้ 

 
14. สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 มีรายการเปลี่ยนแปลงของสินทรพัย์สิทธิการใช้ อย่างย่อ 
ดงัต่อไปนี้  
 

               (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 –  
    ตามนโยบายบญัชเีดมิ 

 
- 

  
- 

รายการปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ    
    ฉบบัที ่16 

 
87,983 

  
69,786 

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 –  
    หลงัปรบัปรุง 

 
87,983 

  
69,786 

คา่เสือ่มราคาส าหรบังวด (6,677)  (5,473) 
มลูคา่สุทธติามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีต่ดั

จ าหน่าย 
 

(7,928) 
 

(2,000) 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 73,378  62,313 
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15. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีรายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างย่อ
ดงัต่อไปนี้  

 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 735,364  20,266 
ซือ้สนิทรพัย ์ 7,500  7,500 
คา่ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (5,446)  (4,910) 
คา่เผือ่ดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ (709,726)  - 
มลูคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 27,692  22,856 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมแีผนทีจ่ะซื้อทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งตามมูลค่ายุตธิรรม 305.00 ลา้นบาท บรษิทัตกลง
วางมดัจ า จ านวนเงนิ 52.50 ลา้นบาท และช าระราคาส่วนทีเ่หลอืดว้ยหุน้บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) มลูคา่ 
252.50 ล้านบาท (ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนของเงนิลงทุนรอ้ยละ 56) ซึ่งบรษิทัใชมู้ลค่าหุน้ดงักล่าวเป็นมูลค่าอ้างองิส าหรบัการ
ค านวณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื เพื่อใชใ้นการเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์(เครื่องหมายการคา้) (เงนิ
ลงทุนทัง้หมดรอ้ยละ 100 ของบรษิทัดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) คดิเป็นเงนิจ านวน 450.89 ลา้นบาท) 

 
อย่างไรกต็าม แผนการซื้อขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าวถูกยกเลกิในไตรมาส 1 ของปี 2563 อกีทัง้บรษิทัย่อย
ทางออ้มอยูร่ะหวา่งการยืน่ค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการ บรษิทัไมส่ามารถประมาณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื                    
จงึพจิารณาตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเครือ่งหมายการคา้เตม็จ านวนในงบการเงนิรวม 
 

16. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน  
 
             (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละต่อปี 

 
 
30 มถิุนายน  

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 มถิุนายน 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562 
          
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 7.12  4,839  1,492  2,965        - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 6.12  10,000  10,000  -        - 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีที 2.00 - 4.00  453,210  500,681  364,685  413,103 
ตัว๋แลกเงนิ 5.00 - 15.00  112,390       308,853  -        - 

 รวม   580,439    821,026  367,650  413,103 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 มดีงันี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 821,026  413,103 
บวก เพิม่ขึน้ 922,335  811,308 
หกั จดัประเภทเป็นเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (193,711)  - 
หกั  จ่ายช าระ (972,551)  (858,760) 
อตัราแลกเปลีย่น 3,340  1,999 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 580,439  367,650 

 
ในระหวา่งปี 2560 บรษิทัยอ่ยแหง่หนึ่งผดินดัช าระหนี้ตราสารหนี้ประเภทตัว๋แลกเงนิกบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน
แห่งหนึ่งจ านวน 355.0 ลา้นบาท จงึถูกบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนดงักล่าวฟ้องรอ้งใหช้ าระหนี้ นอกจากนี้ บรษิทั
ถูกฟ้องในฐานะผูค้ ้าประกนัตัว๋แลกเงนิทีผ่ดินดัช าระจ านวน 255.0 ลา้นบาท  
 
ในระหวา่งปี 2562 และ 2563 ศาลอุทธรณ์พพิากษาใหบ้รษิทัยอ่ยช าระหนี้จ านวนดงักล่าวพรอ้มดอกเบีย้ 
 
ในระหว่างปี 2562 ศาลไดอ้ายดับญัชเีงนิฝากธนาคารและลูกหนี้การคา้ของบรษิทัไวก้บักรมบงัคบัคด ีโดยจ านวนเงนิ
บางสว่นถูกน าส่งใหก้บับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนแลว้ 
 
เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2563 บรษิทัท าบนัทกึขอ้ตกลงกบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนดงักล่าวเพื่อช าระหนี้ทีบ่รษิทัมี
ภาระผูกพนัจากการค ้าประกนั เป็นเงนิต้นและดอกเบี้ยจ านวน 199 ล้านบาท โดยมกีารผ่อนจ่ายช าระเงนิต้นและ
ดอกเบีย้เป็นเวลา 25 งวด งวดที ่1 - 9 จ่ายช าระงวดละ 6.7 ลา้นบาท งวดที ่10 - 24 จ่ายงวดละ 10 ลา้นบาท และช าระ
เงนิต้นพรอ้มดอกเบี้ยส่วนทีเ่หลอืทัง้จ านวนงวดสุดทา้ย ภายในวนัที ่30 เมษายน 2565 (โดยมสี่วนทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปีหกัคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ เป็นจ านวน 86.43 ลา้นบาท) 
 
บรษิทัจดัประเภทหนี้สนิจากการค ้าประกนัดงักล่าวรวมเป็นเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ในงบการเงนิรวม 
(หมายเหตุ 18)  

 
นอกจากนี้ บรษิัทย่อยได้อยู่ระหว่างเจรจาเพื่อช าระหนี้ส่วนที่เหลอือีกจ านวน  100.0 ล้านบาท กบับรษิัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุนดงักล่าว 

 
17. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบคุคลและบริษทัอ่ืน 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัย่อยทางออ้มมเีงนิกูย้มืระยะสัน้กบับุคคลและบรษิทัอื่น รวมเป็นเงนิ 16.95 ลา้นบาท          
โดยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.25 – 12.00 ต่อปี โดยมกี าหนดช าระเมือ่ทวงถาม  
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18. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 

เงนิกู้ยมืระยะยาวเป็นเงนิกู้ยมืที่มหีลกัประกนัซึ่งบรษิทัและบรษิทัย่อยได้รบัจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่ง       
และหนี้สนิจากการค ้าประกนัเงนิกู้ยมืของบรษิัทย่อยที่บรษิัทต้องจ่ายคนืตามรายละเอียดในหมายเหตุขอ้ 16 โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 30 มถิุนายน 2563 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  

 
เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม 
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ

 
 

เงนิกู ้

คา่ธรรมเนียม
ทางการเงนิ 
รอตดับญัช ี

 
 

สุทธ ิ
       
เงนิกูย้มืระยะยาว       
วงเงนิ 1,400 ลา้นบาท  259,211 (1,327) 257,884 259,211 (1,327) 257,884 
วงเงนิ 494 ลา้นบาท 50,750 (120)  50,630 50,750 (120) 50,630 
หนี้สนิจากการค ้าประกนัเงนิกูย้มืของ
บรษิทัยอ่ย 

      

วงเงนิ 85 ลา้นบาท  90,237 (12,194)  78,043 - - - 
วงเงนิ 114 ลา้นบาท 101,117 (5,549)  95,568 - - - 
รวม 501,315 (19,190)  482,125 309,961 (1,447) 308,514 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (332,831) 15,134 (317,697) (232,630) 1,364 (231,266) 
เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธ ิ 168,484 (4,056)  164,428 77,331 (83) 77,248 

 
 

 (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 าระภายในหนึ่งปี (412,777) 2,781 (409,996) (412,777) 2,781 (409,996) 
เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธ ิ             -                -                -            -               -             - 
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  การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 409,996  409,996 
บวก จดัประเภทเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 193,711  - 
หกั   จ่ายช าระ (122,915)  (102,815) 
ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงนิรอตดับญัช ี 1,333  1,333 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 482,125  308,514 

 
ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา            
เชน่ การด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ เป็นตน้ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามทีร่ะบุในสญัญากูย้มืเงนิกบั
ธนาคารได ้ซึง่ไม่เป็นไปตามเงือ่นไขของสญัญาเงนิกูย้มื ดงันัน้ บรษิทัและบรษิทัย่อยจงึไดจ้ดัประเภทเงนิกูย้มืดงักล่าว
เป็นหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ อย่างไรก็ตาม บรษิัทและบรษิัทย่อยได้รบัหนังสอืผ่อนปรนการด ารง
อตัราส่วนทางการเงนิจากธนาคารแลว้ในเดอืนมกราคม 2563 

 
19. หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 

 
       (หน่วย : พนับาท) 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 30 มถิุนายน

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
30 มถิุนายน

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
     
เจา้หนี้อื่น 65,105 64,185 20,968 15,815 
ภาษขีายทีไ่มไ่ดช้ าระตามก าหนด 53,215 50,992               -        - 
ประมาณการหนี้สนิจากการรบัประกนัรายได ้

แฟรนไชส ์
 

40,577 
 

32,077 
 
- 

 
- 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 33,554 27,227 4,016 1,466 
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 31,865 8,413               -        - 
โบนสัคา้งจ่าย 20,001 14,773 17,363 12,794 
คา่ตอบแทนคา้งจ่าย 16,162 14,018 16,044 13,889 
ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายทีไ่มไ่ดช้ าระตามก าหนด 6,147 5,423               -        - 
คา่สอบบญัชคีา้งจ่าย 5,667 8,830 1,415 753 
คา่สาธารณูปโภคคา้งจ่าย 61 182               -        - 
อื่นๆ 16,874  16,889 6,085 5,178 
รวม 289,228 243,009 65,891 49,895 
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20. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
      (หน่วย : พนับาท)  
  งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  
        
 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 19,035  10,992 
 ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 2,047  1,431 
 ตน้ทุนทางการเงนิ  288  217 
 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 21,370  12,640 

 
21. ทุนเรือนหุ้น 

 
ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2562 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัจาก 2,577,488,835 บาท เป็น 3,181,554,810 บาท โดยออกหุน้สามญัจ านวน 8,054,212,998 หุน้ มูลค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 0.075 บาท โดยเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละ
รายถอือยู ่(Right Offering) ในอตัรา 4 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม ่ในราคาหุน้ละ 0.050 บาท มลูคา่รวม 402,710,650 บาท 

 
ในระหว่างปี 2562 บรษิทัไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่ผูถ้อืหุน้แต่ละรายจ านวน 30 ราย รวมเป็น
เงนิทัง้สิน้จ านวน 0.18 ลา้นบาท คดิเป็นจ านวนหุน้สามญัรวม 3.69 ลา้นหุน้ (แสดงเป็นเงนิรบัล่วงหน้าคา่หุน้ในงบแสดง
ฐานะการเงนิ) 
 
อย่างไรกต็าม บรษิทัมกีารขยายระยะเวลาการจองซื้อหุน้เพิม่ทุนจากวนัที ่2 ธนัวาคม 2562 ถงึ วนัที ่9 ธนัวาคม 2562 
เป็นวนัที ่2 ธนัวาคม 2562 ถงึ วนัที ่9 มนีาคม 2563 

 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่ผูถ้อืหุน้
เดมิจ านวน 14 ราย รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จ านวน 0.24 ลา้นบาท คดิเป็นจ านวนหุน้สามญัรวม 3.15 ลา้นหุน้ 

 
รายการเคลื่อนไหวของทุนจดทะเบยีนและทุนทีช่ าระแลว้ส าหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 และส าหรบัปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 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 

และวนัที ่30 มถิุนายน 2563 42,420,731 
 

3,181,555 
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ทุนช าระแลว้ 
จ านวนหุน้ (พนั

หุน้) 
มลูคา่หุน้ละ 
(บาท) พนับาท 

ส่วน (ต ่า)  
มลูคา่หุน้ (พนั

บาท) 
     
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 ่30 มถิุนายน 2563 32,220,029  2,416,502 (299,155) 

 
22. ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 มผีูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิEFORL-W3 และ EFORL-W4 จ านวน 
2,228 หน่วย และ 1,031 หน่วย ตามล าดบั ใชส้ทิธใินการซื้อหุน้ของบรษิทั ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิดงักล่าวหมดอายุใน
วนัที่ 1 มถิุนายน 2563 โดยมใีบส าคญัแสดงสทิธิ EFORL-W3 และ EFORL-W4 คงเหลอื 1,377,154,599 หน่วย และ 
772,507,956 หน่วย ตามล าดบั ทีไ่มม่กีารใชส้ทิธ ิ

 
23. ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักทีอ่อกจ าหน่าย
และช าระแลว้ในระหวา่งงวด 
 
เนื่ องจากราคาหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยในระหว่างงวดต ่ากว่าราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ               
บรษิทัจงึไมไ่ดค้ านวณการปรบัลดในก าไรต่อหุน้ทีอ่าจเกดิจากการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 

 
24. ส่วนงำนด ำเนินงำน  
 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมสี่วนงานทีร่ายงาน 2 ส่วนงานหลกัคอื (1) ส่วนงานธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ (2) ธุรกจิบรกิารดา้นความงาม และด าเนินธุรกจิในส่วนงานทางภูมศิาสตร์หลกัในประเทศไทย บรษิทั
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ของแต่ละส่วนงาน และประเมนิก าไรหรอื
ขาดทุนจากการด าเนินงานของทัง้กลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัที่ใช้ในการวดัก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงานใน         
งบการเงนิ ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ตามส่วนงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุด
วนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
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    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 
  ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถินุายน 
  ตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอื

และอุปกรณ์ทางการแพทย ์
บรกิารดา้น 
ความงาม 

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

 
รวม 

  2563 2562 2563  2562 2563 2562  2563 2562 
          
รายไดจ้ากการขายและบรกิารจาก         

ลกูคา้ภายนอก  
 

430,615 
 

 451,157  
  

4,571  
 

 33,424  
 

 -    
 

 -    
 

 435,186  
 

 484,581  
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร       

ระหว่างสว่นงาน  
 

1,037 
 

 4,965  
 

 7,479  
 

 4,644  
 

 (8,516) 
  

(9,609) 
 

 -    
 

 -    
รวมรายได ้  431,652 456,122  12,050 38,068 (8,516) (9,609) 435,186 484,581 
          
ประเภทของการรบัรูร้ายได:้          
ณ ช่วงเวลาหนึ่ง   418,483   442,067   4,022   131   (8,516)  (9,609)  413,989   432,589  
ตลอดช่วงระยะเวลา   13,169   14,055   8,028   37,937   -     -     21,197   51,992  
          
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ตามสว่นงาน  154,098  163,818   (14,430)  (23,976)  2,791   (961)  142,459   138,881  
รายไดด้อกเบีย้รบั        82 2,381 
ตน้ทนุทางการเงนิ        (16,792) (27,887) 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย        (24,597) (22,432) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้  54,981  59,269   (39,990)  (131,551)  (3,853)  286   11,138   (71,996) 

 
    (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 
  ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถินุายน 
  ตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอื

และอุปกรณ์ทางการแพทย ์
บรกิารดา้น 
ความงาม 

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

 
รวม 

  2563 2562 2563  2562 2563 2562  2563 2562 
          
รายไดจ้ากการขายและบรกิารจาก         

ลกูคา้ภายนอก  
 

732,242 897,021 
           

26,994  
           

77,254  
                  
-    

                  
-    

         
759,236  

         
974,275  

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร       
ระหว่างสว่นงาน  

 
2,080 

  
10,855  

 
 8,188  

 
 6,586  

 
 (10,268) 

 
 (17,441) 

 
 -    

 
 -    

รวมรายได ้  734,322  907,876   35,182   83,840   (10,268)  (17,441)  759,236   974,275  
          
ประเภทของการรบัรูร้ายได:้          
ณ ช่วงเวลาหนึ่ง  708,389  881,312   14,630   16,920   (10,268)  (17,441)  712,751   880,791  
ตลอดช่วงระยะเวลา  25,933  26,564   20,552   66,920   -     -     46,485   93,484  
          
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ตามสว่นงาน  269,357  327,372   (36,485)  (33,593)  2,876   (1,057)  235,748   292,722  
รายไดด้อกเบีย้รบั        380 4,565 
ตน้ทนุทางการเงนิ        (37,877) (56,456) 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย        (49,984) (47,546) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้  (265,281)  95,533   (57,359)  (215,111)  (454,665)  22,090   (777,305)  (97,488) 
สนิทรพัยร์วม  1,501,533 2,122,348 997,694 1,785,391 (852,933) (775,202) 1,646,294 3,132,537 

หนี้สนิรวม  1,679,386  1,594,814   2,047,981   2,282,500   (1,328,422) (1,106,174)  2,398,945   2,771,140  
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การปันส่วนราคาใหก้บัภาระทีต่้องปฏบิตัติามสญัญา (ทีย่งัไม่เสรจ็สิน้หรอืเสรจ็สิน้แล้วบางส่วน) ส าหรบังวดหกเดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 30 มถิุนายน 2563 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
 ภายใน 1 ปี 6,345  6,345 
 2 ปี ขึน้ไป 7,308  7,308 

 รวม 13,653  13,653 
 

25. สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็ก าไรหรอื
เพื่อการคา้ สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ามไีวเ้พื่อช่วยในการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากการผนัผวนของ
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัมสีญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ดงันี้ 
 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 จ านวนเงนิตราต่างประเทศ  อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 

    
ดอลลารส์หรฐั 286,734  30.14 - 31.15 
สวติเซอรแ์ลนด ์ 808,789  33.17 - 34.64 

 
26. กำรวดัมลูค่ำยติุธรรม  

 
มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ ราคาทีไ่ดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืจะจ่ายเพือ่โอนหนี้สนิในรายการทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์
ปกตริะหวา่งผูร้ว่มตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิวดัมูลค่ายุตธิรรมในงบแสดงฐานะการเงนิโดยก าหนดล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมเป็น      
3 ระดบั ตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการประเมนิมลูคา่ ดงันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สินอย่าง

 เดยีวกนั 
• ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอนันอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นระดบั 1 ทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดโ้ดยตรง 

  หรอืโดยออ้มส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถเทยีบเคยีงไดก้บัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 30 มถิุนายน 2563 
 ขอ้มลูระดบั 1 ขอ้มลูระดบั 2 ขอ้มลูระดบั 3 รวม 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิลงทุนระยะสัน้ - กองทุนรวมตราสารแหง่หนี้ - 148 - 148 

     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า - 1,169 - 1,169 
ประมาณการหนี้สนิภายใตโ้ปรแกรมส่งเสรมิการขาย   
   กบัลกูคา้ - 31 - 31 
   รวม - 1,200 - 1,200 

 
27. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนั ดงัต่อไปนี้ 
 
27.1 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเชา่และบรกิารทีจ่ะตอ้งช าระ ดงันี้ 
 

   (หน่วย : พนับาท)  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

ภายใน 1 ปี 12,203  1,672 
เกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 2,754  274 
     รวม 14,957  1,946 

 
27.2 บรษิทัไดท้ าสญัญาวา่จา้งทีป่รกึษาทางการเงนิ โดยมคีา่ตอบแทนจ านวน 1.68 ลา้นบาท 
 
27.3 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัจากการทีธ่นาคารออกหนังสอืค ้าประกนัในนามของบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึง่

เกีย่วเนื่องกบัภาระผูกพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิุรกจิจ านวน 140.07 ลา้นบาท และ 14.49 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

 
27.4   บรษิทัท าสญัญาจา้งพฒันาโปรแกรมซอฟทแ์วรโ์ดยมมีลูคา่สญัญาและภาระผกูพนัจ านวน 12.84 ลา้นบาท 
 
27.5 บรษิทัและบรษิทัย่อยตกลงท าสญัญาตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืแพทยก์บับรษิทั ในต่างประเทศ 17 แห่ง และ 9 

แห่ง ตามล าดบั โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายเครื่องมอืแพทยใ์นประเทศไทย 
สญัญามผีลตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญา และจะสิน้สุดเมือ่ถูกบอกเลกิโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
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27.6 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพนัจากการท าสญัญาถ่ายทอดเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยมี
คา่ตอบแทนตามอตัรารอ้ยละของยอดขายดงันี้ 

 
ยอดขาย  อตัรารอ้ยละ 

   

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

 
 

27.7 บรษิทัและบรษิัทย่อยมวีงเงนิสนิเชื่อและหนี้สนิที่อาจเกิดขึน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 
ดงันี้ 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 

 
งบการเงนิรวม  

 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื  
    

วงเงินสินเช่ือ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 17,000 (4,839) 12,161 
ตัว๋เงนิในประเทศ บาท 10,000 (10,000) - 
     
หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้     
เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที  บาท 887,000 (453,210) 433,790 

   
  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สกุลเงนิ วงเงนิ ใชไ้ป คงเหลอื 
     

วงเงินสินเช่ือ     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 15,000 (2,965) 12,035 
     
หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้     
เลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที  บาท 757,000 (364,685) 392,315 
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28. คดีฟ้องร้อง 
 
ขณะนี้บรษิทัและบรษิทัย่อย ไม่มคีดคีวามทีม่สีาระส าคญัเปลีย่นแปลงจากงบการเงนิส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 ยกเวน้คดคีวามดงัต่อไปนี้ 

 
28.1 เมื่อวนัที ่17 กนัยายน 2560 บรษิทัถูกฟ้องรอ้งเป็นจ าเลยร่วมกบัผูอ้ื่นอกี 5 ราย โดยโจทยข์อใหศ้าลมคี าสัง่ให้

การซื้อขายหุ้นเป็นโมฆะและขอให้บรษิทัช าระเงนิคนืพร้อมดอกเบี้ยถึงวนัฟ้องเป็นเงนิจ านวน 275 ล้านบาท 
และช าระดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี ของเงนิตน้จ านวน 242 ลา้นบาท ใหแ้ก่โจทก ์ซึง่เมือ่วนัที ่30 เมษายน 
2562 ศาลชัน้ตน้มคี าพพิากษาใหส้ญัญาซื้อขายหุน้เป็นโมฆะ อย่างไรกต็าม บรษิทัไม่เหน็ดว้ยกบัค าพพิากษา
ของศาลชัน้ตน้ จงึด าเนินการยืน่ค ารอ้งคดัคา้นต่อศาลอุทธรณ์ 
 
เมื่อวนัที ่12 มถิุนายน 2563 ศาลอุทธรณ์มคี าพพิากษายนืตามศาลชัน้ตน้ ซึ่งบรษิทัไม่เหน็ดว้ยกบัค าพพิากษา
ของศาลอุทธรณ์ และอยู่ระหว่างการด าเนินการยื่นฎกีา คดัคา้นค าพพิากษาศาลอุทธรณ์ เนื่องจากผูบ้รหิารของ
บรษิัทเชื่อมัน่ว่าการซื้อขายหุ้นดงักล่าว ไม่มกีารกระท าใดเป็นการกระท าที่ไม่สุจรติหรอืไม่ถู กต้อง อีกทัง้มี
หลกัฐานทีช่ดัเจนในการต่อสูค้ด ีดงันัน้บรษิทัจงึไมไ่ดบ้นัทกึหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากคดดีงักล่าวในงบการเงนิ 

 
28.2 ในระหว่างไตรมาส 1 ของปี 2563 บรษิทัย่อยทางออ้ม 2 แห่ง ถูกฟ้องเรยีกค่าเสยีหายใหช้ าระหนี้ จ านวน 6 คด ี

จ านวนเงนิรวม 17.44 ลา้นบาท ซึง่ขณะนี้คดดีงักล่าวอยูใ่นระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาของศาลชัน้ตน้ 
 

28.3 เมื่อวนัที ่8 เมษายน 2563 บรษิทัย่อยทางออ้มถูกฟ้องใหป้ฏบิตัติามสญัญาแฟรนไชส์ จ านวน 93.88 ลา้นบาท 
ซึง่ขณะนี้คดดีงักล่าวอยูใ่นระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาของศาลชัน้ตน้ 

 
28.4 ในระหว่างไตรมาส 2 ของปี 2563 บรษิทัย่อยทางออ้ม 2 แห่ง ถูกฟ้องเรยีกค่าเสยีหายใหช้ าระหนี้ จ านวน 8 คด ี

จ านวนเงนิรวม 24.57 ลา้นบาท ซึง่ขณะนี้คดดีงักล่าวอยูใ่นระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาของศาลชัน้ตน้ 
 

28.5 ในระหว่างไตรมาส 2 ของปี 2563 บรษิัทย่อยและบรษิัทย่อยทางอ้อมของบรษิัทอีก 4 แห่ง ถูกฟ้องร้องจาก
พนักงานในฐานผดิสญัญาจา้งจ านวน 56 คด ีรวมเป็นจ านวนเงนิ 14.82 ลา้นบาท ขณะนี้คดทีัง้หมดอยู่ระหว่าง
การด าเนินการตามกฎหมาย  

 
28.6 ในระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2563 บรษิทัย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายใหช้ าระหนี้จ านวน 4 

คด ีรวมเป็นจ านวนเงนิ 16.68 ลา้นบาท ขณะนี้คดทีัง้หมดอยูร่ะหวา่งการด าเนินการตามกฎหมาย 
 

28.7 ในระหว่างเดอืนกรกฎาคมและสงิหาคม 2563 บรษิทัย่อยและบรษิทัย่อยทางอ้อมของบรษิทั ถูกฟ้องร้องจาก
พนักงานในฐานผดิสญัญาจา้งจ านวน 10 คด ีรวมเป็นจ านวนเงนิ 6.66 ล้านบาท ขณะนี้คดทีัง้หมดอยู่ระหว่าง
การด าเนินการตามกฎหมาย  
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29. เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2563 บรษิทั วุฒศิกัดิค์ลนิิก อนิเตอรก์รุ๊ป จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทางออ้มไดย้ื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟู
กจิการต่อศาลลม้ละลายกลาง และศาลมคี าสัง่รบัค ารอ้งเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2563 โดยศาลมกี าหนดนัดไต่สวนค ารอ้ง
วนัที ่31 สงิหาคม 2563 อย่างไรกต็าม เนื่องจากการไต่สวนในนัดแรกยงัไม่แลว้เสรจ็ ศาลจงึก าหนดนัดท าการไต่สวน
ค ารอ้งเพิม่เตมิอกี 2 วนั คอื วนัที ่29 และวนัที ่30 กนัยายน 2563 
 
 
 

 
 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

