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ส่วนที่ 1   ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
 
1. ชื่อและสถานที่ต้ังของบริษัทจดทะเบียน 

ผู้เสนอขายหลักทรัพย ์  : บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : เลขท่ี 184 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700 
Homepage : http://www.eforl-aim.com/ 

โทรศัพท ์ : 0-2883-0871-9 

โทรสาร : 0-2883-5051 

2. วัน เดือน ปี และคร้ังท่ีของการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ ์2560 

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ
เพิ่มทุนจดทะเบียน  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 4,596,920,476  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท โดย
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้น เดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่    ทั้งนี้  ผู้
ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ได้ โดยในกรณีมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือแก่ผู้ถือหุ้นท่ีได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญ
เดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิแต่ละราย  โดยก าหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นวันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซื้อ และได้รับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) และให้รวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และก าหนดวันจองซื้อและรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในวันที่ 8, 9, 11, 12 และ 15 พฤษภาคม 2560 (รวม 5 วันท าการ) โดยมีเง่ือนไขและรายละเอียดของการเสนอ
ขายและจัดสรร ดังนี้ 

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน : หุ้นสามัญ 

ทุนเรียกช าระในปัจจุบัน : 1,034,307,107.25 บาท 

ทุนที่ช าระแล้วหลังการเพิ่มทุนโดย RO : 1,379,076,142.95 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีจัดสรร  : 4,596,920,476 หุ้น 

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : ราคาหุ้นละ  0.14  บาท  

อัตราส่วนการจองซื้อ : 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ 
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วิธีการจัดสรร  : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งมีรายช่ือตามที่ปรากฏอยู่ในวันปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ในวันที่ 16 มีนาคม 2560  

   จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อตามอัตราส่วนที่
ก าหนดไว้ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 3) 

   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้จองซื้อหุ้นตามสิทธิที่ได้รับ บริษัทฯ  จะถือว่าผู้
ถือหุ้นสละสิทธิ ส าหรับจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมิได้ จองซื้อ หรือ ใช้สิทธิไม่
ครบจ านวนตามสิทธิที่ได้รับ หรือ ไม่ใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการน าหุ้นดังกล่าวจัดสรรให้กับผู้ถือหุน้
ที่ได้แสดงความจ านงที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับ
จากการจัดสรรในราคาหุ้นละ 0.14 บาท 

   ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน นอกเหนือจาก
สิทธิที่ได้รับจัดสรร โปรดแจ้งความจ านงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
นอกเหนือจากสิทธิ มาพร้อมกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและ
ช าระเงินมาพร้อมกัน ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้น
สามัญที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่
ได้แสดงความจ านงจองไว้แล้วตามสัดส่วน  

   ทั้งนี้  หากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรในส่วนที่ซื้อเกินกว่าสิทธิ หรือได้รับ
การจัดสรรหุ้นสามัญไม่เต็มจ านวน (เฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ)  บริษัทฯ จะ
ช าระคืนเงินค่าจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 10 วันท าการ นับแต่วัน
เสร็จสิ้นการจองซื้อ  

เงื่อนไขอื่นๆ  : มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอ านาจด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดง
สิทธิในครั้งนี้ อ านาจดังกล่าวรวมถึงก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดและเง่ือนไขที่จ าเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
เสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิใน
ครั้ งนี้ ได้ทุกประการภายใต้ เ ง่ือนไขของกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง โดย
รายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิ การก าหนดระยะเวลาจองซื้อและ
การช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น และให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ อัน
จ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร 
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เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิ
ส าเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่อ จัดท า ลงนาม ส่ง
มอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย 
ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน า
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอ านาจช่วง 
เป็นต้น   

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

 บริษัทฯ ก าหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ และได้รับการ 
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 
มีนาคม 2560 

5. ก าหนดการจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

5.1 ระยะเวลาในการจองซื้อและรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 บริษัทฯ ก าหนดวันจองซื้อและรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน ในวันท่ี  8, 9, 11, 12 และ 15 พฤษภาคม 2560 
(รวม 5  วันท าการ) ในระหว่างเวลา 9:00 น. – 15:00 น.  .  

5.2 สถานท่ีรับจองซื้อและรับช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและตัวแทนรับจองซื้อหุ้น 

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้ ณ สถานที่ ดังนี้ 

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด (“ตัวแทนรับจองซ้ือหุน้”) 
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซซีั่นส ์เพลส ช้ัน 12  
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ (66) 0-2672-5999 ต่อ 2525 และ 2521 โทรสาร. 0-2672-5929 

โดยงดรับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่ว
ประเทศ 
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ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อและรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.2.1 วิธีการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  

ก) กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมท้ังลงลายมือช่ือผู้จองซื้อ (“ผู้ถือหุ้น”)  
ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 
ล าดับที่ 2) 

ข) ถ้าผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกเหนือจากสิทธิท่ีไดร้ับการจัดสรร โปรดแจง้
ความจ านงจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามความประสงค์   โดยจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญ
นอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับมาพร้อมกับการจองซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิในครั้งแรกและช าระเงิน
มาพร้อมกัน รวมทั้งกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้ถือ
หุ้น (หากท่านไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นจองเกินสิทธิ บริษัทฯจะโอนเงินคืนให้ตามเลขบัญชีที่ท่าน
ระบุไว้ในใบจองสิทธิ)  

ค) แนบเอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน  
ข้อ 6) 

ง) ช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจ านวนที่จองซื้อ ตามวิธีการช าระเงิน  ค่าจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (รายละเอียดที่ระบุไว้ใน ข้อ 5.2.2) และน าส่งหลักฐานการช าระเงินและใบจอง
ซื้อมา ณ สถานท่ีรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.2) ภายในวัน
และเวลาที่รับจองซื้อ (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.1)  

5.2.2 วิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  

 ผู้ที่ต้องการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถช าระเงินค่าจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการโอนเงินเท่านั้น เพื่อ
เข้าบัญชี 

 “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 155-3-00030-1  ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

5.2.3 เง่ือนไขอื่นๆ ในการจองซ้ือ  

ก) ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะไม่รับช าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์
และเงินสด (แต่อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้น สามารถน า เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ และเงินสด เข้าฝาก
บัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด เพื่อการจองซื้อหุ้น”  เลขที่บัญชี 155-3-00030-1  
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ ทั้งนี้ ในการน าฝาก เช็ค 
แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ผู้ถือหุ้นต้องน าฝากภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560)  

ข) ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและช าระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ 
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ค) ระบุช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และเลขท่ีทะเบียนผู้ถือหุ้นท่ีระบุไว้ใน
ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 )  

ง) หากผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือมิได้ปฏิบัติตามวิธีการช าระเงินค่า
จองซื้อและด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าจองซื้อได้ทันตามก าหนดระยะเวลาจองซื้อ หรือ บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อ
ได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ด้วยเหตุที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ ) ไม่ว่าทั้งหมด หรือ บางส่วน
ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่ก าหนด หรือ จองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิได้ก าหนดไว้
ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบับนี้  หรือ น าส่งเอกสาร
ประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมรายดังกล่าว 

จ) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน  ไม่ชัดเจน หรือไม่
สัมพันธ์กัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่
เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิที่จะ
ถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว 

ฉ) บริษัทฯ ไม่รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ 

ช) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองการจองซื้อหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
เดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นเดิม
ได้รับใบรับรองการจองซื้อหุ้น กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว  โดยรวมสิทธิ
ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็น
รายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน  ผู้ถือหุ้น
อาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุก
หมายเลขรวมกัน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
ตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว 

ซ) ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี) 

ฌ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อและการช าระเงินค่าจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้อ ตามความเหมาะสม     ในกรณีที่เกิดปัญหา 
อุปสรรค หรือ ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท 

6. เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

6.1 ใบจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
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6.2 หลักฐานการช าระเงิน ได้แก่ ใบน าฝากช าระเงินค่าสินค้าและบริการ พร้อมท้ังระบุ   ช่ือ - นามสกุล 
เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของหลักฐานการช าระเงิน 

6.3 ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ออกโดย บริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด)  

6.4 ส าเนาหน้าบญัชีเงินฝากธนาคารของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย หรือ 
ธนาคารกรุงไทย (กรณีจองเกินสิทธ)ิ 

6.5 เอกสารประกอบการแสดงตน 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย   :  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรข้าราชการ 
หรือ ส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตัว
ประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ / ช่ือสกุล ซึ่งท าให้ ช่ือ 
/ ช่ือสกุล ไม่ตรงกับช่ือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่  16 มีนาคม 2560 
หรือ ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบเอกสาร ท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ 
เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยน ช่ือ / ช่ือสกุล เป็นต้น) 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว   :  ส าเนาใบต่างด้าว หรือ ส าเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

 นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย   :  ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุ
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ    ลงนามของนิติบุคคล
นั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 
ส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

 นิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ  :  ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลที่ออกไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิ ติ
บุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ ใบต่างด้าว หรือ ส าเนา
หนังสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามที่ได้รับรองส าเนาเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง กระท าการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  ทั้งนี้ เอกสาร
ทั้งหมดต้องได้รับการลงลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่โนตารี       พับลิค (Notary Public) และ
รับรองโดยสถานกงสุลไทย 

6.6 หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบหมายให้ผู้รับมอบ
อ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอ านาจ
ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

7. การยื่นเอกสารการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน 

 สถานที่ยื่นเอกสาร ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และในวัน เวลา ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ 
ในข้อ 5.1 
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8. การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจ านวน 

 ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับจัดสรร ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่
จองนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือ ได้รับจัดสรรหุ้นไม่ครบเต็มจ านวนหุ้นที่จองซื้ออันเนื่องจากมีจ านวน
หุ้นท่ีประสงค์จองซื้อมากกว่าจ านวนหุน้ท่ีเหลือ บริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีที่ท่านระบุไว้ในเอกสารใบจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนภายใน 10 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น   

9. หลักฐานการรับจองซ้ือหุ้น 

 บริษัทฯ จะออกหลักฐานการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและการจองซื้อนอกเหนือจากสิทธิท่ีได้รับจัดสรรไว้เป็น
หลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้นการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 

10. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ  

10.1 ช่ือผู้ถือหุ้นที่ได้ท าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและช่ือเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นช่ือ
เดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น  หุ้นจะไม่สามารถน า   เข้าบัญชีได้ ใน
กรณีดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว  โดยออกหุ้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับ ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยจะน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600  ซึ่งอาจท า
ให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้รับจัดสรรได้ในวันท าการแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว 

10.2 โปรดระบุ รหัสโบรกเกอร์ (Broker) ทีผู่้ถือหุ้นประสงค์จะน าหุ้นเข้าบัญชีให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องจะท า
ให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการ
ติดตามหุ้นคืน หรืออาจสูญหาย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว  โดยออกหุ้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งอาจท าให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้รับจัดสรรได้ในวันท าการแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

11. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุนและการใช้เงินทุนส่วนที่เพ่ิม 

11.1 เพื่อช าระคืนเงินกู้ยืม 500 ล้านบาท ซึ่งท าให้บริษัทฯ ลดต้นทุนทางการเงินท่ีสูง 
11.2  เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ  

12. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

เงินท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ อันจะ
ส่งผล ให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต และจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินที่เกิดจากกู้ยืมเงินใน
ปัจจุบันท่ีมีมูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท 
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13. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

13.1 ท าให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินท่ีเข้มแข็ง และมั่นคงเพิ่มขึ้น 

13.2 บริษัทฯ มีเงินท่ีจะปรับปรุงพัฒนา และขยายธุรกิจ เพื่อสร้างผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น ส่งผลดตี่อมลูค่า
บริษัทฯ และมลูหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลในอนาคตหากบริษทัมี
ผลก าไร  

13.3 นโยบายเงินปันผลให้แกผู่้ถือหุ้นท่ีจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จะมสีิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงาน
เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อผู้ถือหุ้นหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ แล้ว 

14. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนส ารองตา่งๆทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมคีวามจ าเป็นเหตุ
อันควรที่ไมส่ามารถจ่ายได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้น าปจัจัยตา่งๆ มาพิจารณาประกอบ (โดยมเีงื่อนไขเพิ่มเติม) 

15. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจลงทนุหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

- ไม่มี - 
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ส่วนที่ 2   ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทจดทะเบียน 
 
1. ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ 

บริษัท อี ฟอร์แอล เอม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EFORL”) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในประเทศ
ไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2552 ด าเนินธุรกจิเป็นตัวแทนจ าหน่าย
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ความงามและสุขภาพ บริษัทยอ่ยของบริษัทประกอบด้วย 3 บริษัท ประกอบด้วย :- 

 บริษัท สเปซเมด จ ากัด (Spacemed Co., Ltd.) เป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ท่ีใช้ในบ้าน (Home uses) อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร ์(Microscope) และอื่นๆ โดยบริษัทถือหุน้ 
100% 

 บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิค อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด (Wuttisak Clinic Inter group Co., Ltd.) เป็นธรุกิจ
ให้ด้านบริการเสริมความงาม บรษิัทถือหุ้น 50.17% โดยลงทุนผา่นบริษัท ดับบลิวซไีอโฮลดิ้ง จ ากดั 
(WCI Holding Co., Ltd.) และ 

 บริษัท สยามสเนล จ ากัด (Siam Snail Co., Ltd.) เป็นธุรกิจที่จัดจ าหนา่ยเครื่องส าอางจาก
ผลิตภณัฑ์เมือกหอยทาก บริษัทถือหุ้น 51% 

บริษัทร่วมทุนมี :- 

 บริษัท แดทโซ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (That’so Asia Corporation Co., Ltd.) ซึ่งเป็นธุรกิจ
น าเข้าและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ความงามกลุ่ม QUADRA จากประเทศอิตาลี ภายใต้ช่ือ แบรนด์ That’so 
ร้านขายปลีกเครื่องส าอาง บริษัทถือหุ้นอยู่ 18% 

ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2556-2558) มีเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคญัดังนี ้
 
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2557-2559) 
26 กุมภาพันธ ์2557  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มีมติแต่งตั้งให้ “นายปรีชา นันท์นฤมิต” ด ารงต าแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร 
ย้ายที่ตั้งส านักงานใหญจ่ากเดมิ เลขท่ี 1768 ช้ัน 24 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ถนน 17
เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เปน็ เลขท่ี 184 ถนนราชวิถี 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 

18 เมษายน 2557  ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิให้บรษิัทลดทุนจดทะเบียนบริษัท จ านวน 345,000,506.25 บาท 
จาก 1,380,002,025.00 บาท เป็น 1,035,001,518.75 บาท โดยการลดมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้
จาก 0.10 บาท เป็นมูลคา่หุ้นละ 0.075 บาท 

พฤษภาคม 2557  บริษัทลงนามบันทึกข้อตกลงต่อทา้ยสัญญาสิทธิบริหารพื้นที่ในการโฆษณา, จัดกิจกรรมและ
การบริหารร้านคา้ย่อยรถเข็น (Kiosk) ที่อาคารจัตุรสัจามจุรี (สัญญา)ฉบับลงวันท่ี 29 
กันยายน 2557 ขยายระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม –ตุลาคม 2557 

24 มิถุนายน 2557  คณะกรรมการบริษัทมมีติให้ บรษิัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แดทโซ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (“แดทโซ”) จ านวน 360,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 18 
ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว โดยซื้อในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 36.0 ล้าน
บาท จากผู้ถือหุ้นของแดทโซรายหนึ่ง ซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทมมีติอนุมตัิจ าหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท เอนโม จ ากัด จ านวน 6,999,996 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว รวมเป็น
เงิน 34,999,980 บาท (สามสิบสีล่้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ให้แก่
นายกิตติพงษ์ ธรรมชุตาภรณ์ ซึ่งไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงหรือบุคคลที่เกี่ยวกับบริษัทแต่อย่างใด 

26 มิถุนายน 2557  บริษัทด าเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะหรือการสอบทานพิเศษ (Due Diligence) เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการซื้อหุ้น บริษัท วุฒิศักดิ์ คลนิิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 
(WCIG) และบริษัทย่อย โดยได้แตง่ตั้งท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ ดังนี้:- 
1) ที่ปรึกษาทางการเงิน – บริษัท แอดไวเซอรี่พลสั จ ากัด 
2) ที่ปรึกษากฎหมาย – บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพะนอ จ ากัด 
3) ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านบัญชีและภาษี – บริษัท ส านักงาน เอินส์ทแอนด์ ยัง 

จ ากัด 
4) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ – บริษทั แคปปิตอลแอ็ดวานเทจ จ ากดั 
5) ที่ปรึกษาด้านการระดมทุน – บริษทั ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

15 กันยายน 2557  บริษัทมีมติจดัตั้งบริษัทใหม่ “บรษิัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด” (WCI Holding Co., Ltd. 
หรือ “WCIH”) เพื่อเข้าถือหุ้นในบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุป๊ จ ากัด (WCIG) ด้วยทุน
จดทะเบียน 1.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามกลุ่ม  
1) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 60 2) ผูก้่อตั้ง WCIG เดิมถือหุ้นร้อยละ 25 และ 3) กองทุนโซลารสิ 
ถือหุ้นร้อยละ 25 โดยออกหุ้นสามัญจ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 10 บาท โดย
ผู้ลงทุนต้องช าระในราคา 25 บาทต่อหุ้น 

3 ธันวาคม 2557  มติที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อ 21 พ.ย.57 ให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน WCIH 
จาก 1.0 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่จ านวน 99.9 ล้านหุ้น มูลค่าตรา
ไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 25 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 2,497.50 ล้านบาท 

3 ธันวาคม 2557  บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นท้ังหมดของ บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป (WCIG) ผ่านบจก. ดับบลิว
ซีไอ โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทีบ่ริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจ านวนหุ้นท้ังหมด
WCIG มี บริษัทย่อยทั้งหมด 4 บริษัท ประกอบด้วย: 
1. บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ (“WCI”) ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเครื่องดืม่เพื่อสุขภาพ 
(เช่น น้ ากลูต้าเฮลต,ิ Collagen VitC, Prune Berry, Click Coffee) และเครื่องส าอาง 
2. บจก.วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซี อินเตอร์ (“WPI”) ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิ 
3. บจก.วุฒิศักดิ์ แกรนด์ อินเตอร ์(“WGI”) ปัจจุบันไม่มีการด าเนินธุรกิจ และ 
4. บจก.ดับบลิว.เอส.เซอร์จีรี ่ 2014 (“WSS”) ด าเนินธุรกิจให้บรกิารเสริมความงามโดยการ
ท าศัลยกรรม พลาสติก/ตกแต่ง ปัจจุบันไมม่ีการด าเนินธุรกิจ 

16 ธันวาคม 2557   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ WCIG มีมติอนุมัตโิครงสร้างองคก์รใหม่ โดย 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการย่อยข้ึนมา 4 คณะ ประกอบด้วย:- 
1. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
2. คณะกรรมการบริหาร 
3. คณะกรรมการการบริการทางการแพทย์และพัฒนาผลติภณัฑ์ และ 
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4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
โดยก าหนดขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของกรรมการแตล่ะคณะเพื่อให้ WCIG มีการ
บริหารงานให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทช้ันน าในอนาคต เพื่อใหต้ลาดหลักทรัพย,์ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และผู้ถือหุ้น มีความมั่นใจว่า 
WCIG มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมกับกจิการ 

มกราคม 2558   WCIG ได้ท าว่าจ้างบจก. 15 ที่ปรกึษาธุรกิจ ท าการประเมินมูลค่าธรุกิจของ WCIG ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดย บจก.15 ที่ปรึกษาธุรกิจ มีความเหน็ว่ามูลค่าตลาด (Market 
Value) ของธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าประมาณ 5,400.0 ล้านบาท (หา้พันสี่
ร้อยล้านบาท) 

มิถุนายน 2558  บริษัทซื้อหุ้นของบริษัท สยามสเนล จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 จากทุนจดทะเบียน 1.0 ล้าน
สเนลไดร้ับสิทธิบตัรในการผลติและจัดจ าหนา่ยเมือกหอยทากเข้มขน้ (Concentric filtrate 
of snails) แต่เพียงผู้เดียวจากสถาบันทรัพยส์ินทางปัญญาแหง่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
(Chulalongkorn University Intellectual Property Institute – CUIPI) 

กรกฎาคม 2558  บริษัท สยามสเนล จ ากัด เพิม่ทุนจาก 1.0 ล้านบาท เป็น 20.0 ล้านบาท โดยบริษัทยังคง
ด ารงสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.0 

กันยายน 2558  บริษัทขายหุ้นสามัญในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (WCIH) จ านวน 9,000,000 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 55.0 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 495.0 ล้านบาท ซึ่งไดจ้ าหน่ายให้แก่นักลงทุน 2 
ราย ท่ีไมไ่ดเ้ป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัท 
บริษัทช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 480.0 ล้านบาท ให้แก่ WCIH โดยเป็นการ
ซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 9,600,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 50.0 บาท และ WCIH ได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนรวมเป็นเงินจ านวน 1,096.0 ล้านบาท 

ตุลาคม 2558  บริษัทขายหุ้นสามัญในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (WCIH) จ านวน 8,800,000 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 55.0 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 484.0 ล้านบาท โดยจัดจ าหน่ายให้นักลงทุน 2 ราย
ที่ไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษทั 
บริษัทช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิจ านวน 320.0 ล้านบาท ให้แก่ WCIH โดย
เป็นการซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสทิธิจ านวน 6,400,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 50.0 บาทและ 
WCIH ได้ด าเนินการจดทะเบยีนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณฑส์นธิ ข้อ 5 ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท าให้ WCIH มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,160.0 ล้านบาท โดย
มีจ านวนหุ้นสามัญ 116.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.0 บาท 
บริษัทไดล้งนามในบันทึกข้อตกลงกับ iHealth Lab Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ iHealth แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 
เป็นระยะเวลา 3 ปี 
บริษัทแต่งตั้งนายเกรยีงศักดิ์ ประทีปวิศรตุ เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน (Chief 
Financial Officer – CFO) 

พฤศจิกายน 2558  บริษัท สยามสเนล จ ากัด ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (Seoul 
International Invention Fair 2015-SIIF) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหล ี
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ธันวาคม 2558  บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอรก์รุ๊ป จ ากัด (WCIG) ได้รับการรบัรองมาตรฐาน JCI หรือ 
Joint Commission International  

กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทไดร้ับการแต่งตั้งจาก BORSAM Biomedical Instruments Co., Ltd. เป็นตัวแทน
จ าหน่ายเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย  

มีนาคม 2559 บริษัท สยามสเนล จ ากัด เปดิฟารม์หอยทากเชิงนิเวศแห่งแรกของเอเชีย ณ หมู่ที่ 2 ถนนร่วม
พัฒนา เขตหนองจอก กรุงเทพฯ บนพ้ืนท่ี 10 ไร่ พร้อมเปิดตัวผลิตภณัฑ์ใหมภ่ายใต้แบรนด์
“สเนลเอท – Snail 8” 

เมษายน 2559 บริษัท สยามสเนล จ ากัด ไดร้างวลัเหรยีญทองในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งท่ี 44 
(44th International Exhibition of Invention of Geneva) ที่กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์

พฤษภาคม 2559 บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยช่ือว่า บรษิัท ไอเฮลธ์ ว-ีแคร์ จ ากัด เพื่อรองรับการท ากิจการร่วมค้า
และขยายเครือข่ายสินค้าให้ครอบคลุมพื้นท่ีประเทศในกลุ่มอาเซียนกับบริษัท iHealth Lab 
Inc., Silicon Valley, California. ประเทศสหรัฐอเมริกา (iHealth) ในธุรกิจตัวแทนจ าหน่าย
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ยี่ห้อ iHealth โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,000,000 บาท 

มิถุนายน 2559 นายเกรียงศักดิ์  ประทีปวิศรุต ลาออกจากต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน (Chief 
Financial Officer – CFO) 

กันยายน 2559 บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแล้ว จากเดิม 690,001,012.50 บาท จ านวนหุ้น
สามัญ 9,200,013,500 หุ้น เป็น 1,034,307,107.25 บาท จ านวนหุ้นสามญั 
13,790,761,430 หุ้น จากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ (EFORL-W2) จ านวน 
4,590,747,930 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,590,747,930 หุ้น 

ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เลิกกิจการและช าระบญัชีของบริษัท ไอเฮลธ์ วี-แคร ์
จ ากัด เนื่องจากความไม่ชัดเจนในการให้สิทธิการจดัจ าหน่ายสินคา้ในประเทศอาเซยีน ซึ่งไม่
เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง 
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2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
แผนผังแสดงความเชื่อมโยงของหน่วยธุรกิจ (SBUs) และโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

WCIH

 

 

 

WCI

 
WPI

 

WGI

 
WSS

 

18%51%100% 50.17%

99.97% 99.99% 99.97% 99.98%

100%

E FOR L AIM PCL

That’so Asia 

Corporation Co., Ltd.Siam Snail Co., Ltd.Spacemed Co., Ltd. WCI Holding Co., Ltd.

Wuttisak Clinic 

Intergroup Co., Ltd.

Wuttisak Cosmetic 

Inter Co., Ltd.
Wuttisak Pharmacy 

Inter Co., Ltd.

Wuttisak Grand

Inter Co., Ltd.

W.S.Surgery 2014 

Co., Ltd.

1

2 3 4 5

6

7 8 9 10

          �     �                  (SBUs)                              �      

 

โดยที่:- 

1 หมายถึง “บริษัท” บมจ.อี ฟอร์แอล เอม 
2 หมายถึง บจก.สเปซเมด (Spacemed Co., Ltd.) – บริษัทถือหุ้น 100% ทุนจดทะเบียน  

50.0ล้านบาท. ลักษณะธุรกจิ: ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์
3 หมายถึง บจก.ดับบลิวซีไอโฮลดิ้ง (WCI Holding Co., Ltd. - WCIH) – บริษัทถือหุ้น 50.17%โดยมีทุน

จดทะเบียน 1,160 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: ลงทุนในบจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป 
4 หมายถึง บจก.สยามสเนล(Siam Snail Co., Ltd.)-บริษัท ถือหุ้น 51% ทุนจดทะเบียน 20.0 ล้านบาท 

ลักษณะธุรกจิ: ผลิตและจัดจ าหนา่ยเครื่องส าอางจากเมือกหอยทาก 
5 หมายถึง บจก.แดทโซ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น(That’so Asia Corporation Co., Ltd.) – ทุน 

จดทะเบียนช าระแล้ว 200.0 ล้านบาท (บริษัทมีหุ้นอยู่ 18% ซึ่งไม่ถึงกึ่งหนึ่ง บริษัท 
จึงไม่มสีิทธิในการเข้าบรหิารจดัการ) ลักษณะธุรกจิ: ธุรกิจน าเข้าสินค้าเครื่องส าอางและบริการ
เสรมิความงาม ร้านขายปลีกเครื่องส าอาง 

6 หมายถึง บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อนิเตอร์กรุ๊ป (Wuttisak Clinic Intergroup Co., Ltd.- 
WCIG) – WCIH ถือหุ้น 100% (หมายถึงบริษัทถือหุ้น 50.17%) ทุนจดทะเบียน 1.53 
ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความงามและธุรกิจร่วมลงทุน 

7 หมายถึง บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ (Wuttisak Cosmetics Inter Co., Ltd.-WCI) - 
WCIG ถือหุ้น 99.97% ทุนจดทะเบียน 0.10 ล้านบาท. ลักษณะธุรกิจ: ซื้อมาขายไป 
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เครื่องส าอางและอาหารเสริม 
8 หมายถึง บจก.วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซีอินเตอร์ (Wuttisak Pharmacy Inter Co., Ltd.-WPI) –  

WCIG ถือหุ้น 99.99% ทุนจดทะเบียน 2.0 ล้านบาท ลักษณะธุรกจิ: ผลิตและจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ยาและอาหารเสริม 

9 หมายถึง บจก.วุฒิศักดิ์ แกรนด์ อินเตอร์ (Wuttisak Grand Inter Co., Ltd.-WGI) – WCIG  
ถือหุ้น 99.97% ทุนจดทะเบียน 0.10 ล้านบาท ลักษณะธุรกจิ: ผู้ใหบ้ริการเกีย่วกับ 
การบริหารจัดการทรัพยส์ิน (ปัจจบุันไม่มีการด าเนินธุรกิจ) 

10 หมายถึง บจก. ดับบลิว.เอส.เซอร์จีร่ี 2014(W.S. Surgery 2014 Co., Ltd.-WSS) – WCIG 
ถือหุ้น 99.98% ทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาทลักษณะธุรกิจ: ให้บรกิารเสริมความงาม โดย
ท าศัลยกรรมพลาสติก (ปัจจุบันไมม่ีการด าเนินธุรกิจ) 

 
บริษัท อี ฟอร์แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ 2 ธุรกิจหลกั คือ:- 

1. ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Equipments and tools) 
2. ธุรกิจบริการเสรมิความงาม (Beauty Clinic) และธุรกิจเครื่องส าอาง (Cosmetics) 
รายละเอียดดังผังข้างล่าง 

ผังท่ี 2.1: แสดงกลุ่มบริษัทตามธรุกิจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ 

 
 
ในรอบปีที่ผ่านบริษัทยังมุง่มั่นประกอบธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้รับการแตง่ตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ BORSAM แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 
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3. โครงสร้างรายได้ 
 โครงสร้างรายไดต้ามที่ปรากฏในงบการเงินรวม โดยจ าแนกตามกลุม่ธุรกิจในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา แสดงได้ดังนี ้

ตารางที่ 3.1: แสดงโครงสร้างรายได้      หน่วย : ล้านบาท 

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ 
ด าเนินการ

โดย 
%ถือหุ้น

ของบริษัท 
ปี 2559 
รายได ้

% 
ปี 2558 
รายได ้

% 
ปี 2557 
รายได ้

% 

ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย ์

EFORL, 
Spacemed 

100% 2,031 55% 1,911 42% 1,181 79% 

บริการเสรมิความงาม WCIG, Siam 
Snail 

50.17% 1,642 45% 2,587 57% 276 19% 

บริการสื่อโฆษณา EFORL 99.99%   - 0% 25 2% 

เกมส์ออนไลน์ ENMO 99.99%   - 0% 1 0% 

อ่ืน ๆ  EFORL,ENMO 100%   6 0% 8 1% 

รวม   3,673 100% 4,504 100% 1,492 100% 

 
จากโครงสร้างรายไดต้ามตารางที ่ 3.1 ข้างต้น เห็นได้ว่าในปี 2559 บริษัทได้มีโครงสร้างรายได้จากการเป็น

ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,031 ล้านบาท และรายได้จากธรุกิจหลักจากธุรกิจบริการเสริมความ
งาม 1,642 ล้านบาท หรือเป็นสดัส่วนร้อยละ 55 และร้อยละ 45 ตามล าดับ ส่วนธุรกิจอื่นท่ีเหลือไดย้กเลิกไปแล้วซึ่งเป็นไป
ตามพันธกิจที่ได้ก าหนดไว ้

 

กลุ่มธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  
ด าเนินการโดย บริษัท อี ฟอร์แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สเปซเมด จ ากดั  
 

3.1 ธุรกิจของบริษัทบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) (EFORL) 

โครงสร้างรายได้กลุ่มธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบคือ ตาม
ประเภทผลติภณัฑ์และตามประเภทลูกค้า ตามตารางที่ 3.1.1 และ 3.1.2 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3.1.1 : แสดงยอดขายแยกตามประเภทผลิตภัณฑข์องบริษัท (EFORL) 

 ปี 2559  ปี 2558  เพ่ิม 
(ลด) พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  

ยอดขาย        
 เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,219,909.15 67.3%  1,102,799.00 65.0%  10.6% 

 น้ ายาที่ใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบตัิการ 592,348.69 32.7%  555,310.00 32.7%  6.7% 
 อื่น ๆ และ Medical & Home 

Care Product 
725.79 0.0%  39,619.00 2.3%  -98.2% 

รวมยอดขาย 1,812,983.63 100.0%  1,697,728.00 100.0%  6.8% 
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เมื่อพิจารณายอดขายเปรยีบเทียบตามตารางที่ 3.1.1 ข้างต้นจะเห็นได้ว่า แนวโน้มยอดขายโดยรวมของกลุ่มธุรกิจ
นี้มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ Medical & Home Care Product ทั้งนี้ด้วยปัจจัย
ด้านประเทศไทยเข้าสูส่ังคมผูสู้งอายุ (Aging Society) กลุ่มลูกคา้ตระหนักด้านสุขภาพมากขึ้น การเป็น Medical Hub ของ
ประเทศไทย ตลอดจนภาครัฐ ส่งเสริมและให้การสนับสนุนด้านสุขภาพของประชาชน เป็นต้น 

ส่วนผลิตภณัฑ์ที่เป็นน้ ายาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมีแนวโน้มสัดสว่นยอดขายต่ าลง เมื่อเทียบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์
อื่น ทั้งนี้เพราะอัตราก าไรขั้นต้นต่ าลง และมีคู่แข่งขันเข้ามาแข่งขันในเรื่องราคามากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ที่มาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น 

ตารางที่ 3.1.2 : แสดงการ Break-Down ยอดขายจ าแนกตามภาครัฐและเอกชนของบริษัท (EFORL) 

เมื่อพิจารณายอดขายเปรยีบเทียบที่จ าแนกกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชนตามตารางที่ 3.1.2 ข้างต้นแล้ว จะเห็นได้
ว่า แนวโน้มยอดขายที่ไดร้ับจากการทางภาครัฐมีสดัส่วนท่ีสูงกว่ายอดขายท่ีไดร้ับจากสถานพยาบาลเอกชนเกือบ 3 เท่า 
ทั้งนี้เนื่องมาจากนโยบายภาครัฐ เน้นสวัสดิการประชาชนมากขึ้น นโยบายการเพิ่มนักศึกษาแพทย์ การเพิ่มความทันสมัย
ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในท้องถิ่นทรุกันดาร นับเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าใหส้ัดส่วนยอดขายจากภาครัฐสูง
กว่าเอกชนอย่างชัดเจน และเป็นสาระส าคัญ 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทได้เป็นตัวแทนจ าหน่ายเครือ่งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนน้ ายาที่ใช้ในทางการแพทย์ของบริษัท 
ผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการของบรษิัท สามารถแบ่งได้ ดังนี้:- 

 กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

1) ผลิตภณัฑ์ด้านวินิจฉยัทางการแพทย์ (Medical Diagnostics) 
2) ผลิตภณัฑ์ด้านการผ่าตัด (Treatment/Operations) 
3) ผลิตภณัฑ์ด้านนวตักรรมทางการแพทย์และเวชสารสนเทศ (Medical Innovative & Medical 

Information Technology) 
4) ผลิตภณัฑ์ด้านการฟื้นฟูสุขภาพและช่วยชีวิตครบวงจร (Health Recovery & Life Healthy 

Integration)   
5) ผลิตภณัฑ์ตดิตามประเมินและวิเคราะหส์ุขภาพอนามัยผู้ใช้ เช่น iHealth Product 
6) ศูนย์หรือสถาบันใหค้ าแนะน าและเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพ 
7) การบริการหลังการขาย (After Sales Services) 

 ปี 2559   ปี 2558  เพ่ิมลด 
พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  

ยอดขายภาครัฐ  1,357,788.00 74.9%  1,207,547.00 71.1% 12.4% 
ยอดขาย
ภาคเอกชน 

455,195.00 25.1%  490,181.00 28.9% -7.1% 

รวม 1,812,983.00 100.0%  1,697,728.00 100.0% 6.8% 
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 น้ ายาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

 Medical Home Device 

1) การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต น าเข้า และส่งออกเครื่องมือและอุปกรณท์างการแพทย์ โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการจด
ทะเบียนเป็นผู้น าเข้า1,303 ราย และ ผู้ผลิต 305 ราย (ข้อมูล อ.ย. ปี 2555)ซึ่งในช่วงระยะเวลา 5-6 ปี ระหว่างปี 2549-
2554 ท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีมลูค่าการน าเข้าและส่งออกดังน้ี  

ตารางที่ 3.1.3: แสดงมูลค่าการน าเข้าและส่งออกเคร่ืองมือแพทย์ 
หน่วย : ล้านบาท 

 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
น าเข้า  18,361 20,907 22,790 27,256 28,714 33,098 

ส่งออก 50,283 52,855 57,327 63,308 73,464 80,392 
เกินดุล (ขาดดุล) 31,922 31,948 34,537 36,052 44,750 47,294 
การน าเข้าเพ่ิมขึ้น (%) NA. 14% 9% 20% 5% 15% 

ที่มา:เอกสารประกอบการบรรยาย, เร่ือง “โอกาสทางธุรกจิและการเพิ่ม Value Creation ส าหรับอุตสาหกรรมวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์, 
นพ.ฆนัท ครุฑกูล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ 26 กันยายน 2555 

จากตารางที่ 3.1.3 ข้างต้นจะเหน็ได้ว่า นับจากปี 2549 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีการขยายตัวดา้นมูลค่าการ
น าเข้าสินค้าคงเหลือและอุปกรณท์างการแพทย์เพิ่มขึ้นโดยเฉลีย่ร้อยละ 12.6 ต่อปี และโดยเฉพาะมูลค่าการน าเข้าในป ี
2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 สูงกว่าร้อยละ 15เนื่องจากปัจจยัหลัก ๆ 4 ประการคือ 

1. สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เป็นแนวโน้มที่หลีกเลีย่งไมไ่ด ้ ซึ่งน าไปสู่การใช้จ่ายอยา่งมีนัยส าคัญทาง
เศรษฐกิจด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอาย ุ

2. การเป็นศูนย์ทางการแพทย์ของไทย (Thailand Medical Hub) เป็นประโยชน์อันเนื่องมาจากการ
รณรงค์ของภาครัฐ และการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และการให้บริการด้านสุขภาพ 

3. การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในปี พ.ศ.2559 (AEC 2016) เป็นการปล่อยให้มีการค้าอย่างเสรีใน
ภาคบริการภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อนุญาตและลดข้อก าหนดให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา
ลงทุนในภาคการดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งน าไปสู่ประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณท์างการ
แพทย ์

4. การเติบโตของธุรกิจการท่องเท่ียวทางการแพทย์ (Strong growth in Medical Tourism) มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 16 ต่อปี 

จากการข้อมูลทางดา้นประชากรศาสตร์ ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ รายละเอียดไว้ในผังที่ 3.2 ดังนี ้
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ผังท่ี 3.2 : แสดงมุมมองการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนอายุของประชากรต้ังแต่ปี ค.ศ.2000-2050 

 
 
ที่มา : U.N. 2012 Revision of World Population Prospects. 

อน่ึงบริษัทได้เลือกฐานข้อมูลการน าเข้าเป็นองค์ประกอบส าคญัต่อการเติบโตของธุรกิจบริษัทในอนาคต เนื่องจาก
สินค้าของบริษัทเกือบร้อยละ 100 เป็นสินค้าท่ีมาจากการน าเข้า โดยบริษัทเป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงกับบริษัทแม่เจ้าของ
แบรนด์สินค้าในต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาภาพรวมขนาดใหญด่้านความต้องการใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Total Health 
Expenditure) ซึ่งหมายรวมถึงการใช้จ่ายภาคการรักษาพยาบาล การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การใช้จ่ายเครื่องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ต่าง ๆ เหล่านี้ พบว่ามีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) ซึ่ง
ประเทศท่ีเจริญแล้วมีความเติบโตทางเศรษฐกิจมั่นคง จะมีแนวโนม้สัดส่วน Total Health Expenditure สูงเมื่อ
เปรียบเทยีบกับ GDP ของประเทศนั้น ๆ ปัจจุบันประเทศไทยมสีัดส่วน Total Health Expenditure ประมาณร้อยละ 0.4 
ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ีเจรญิแล้วพบว่า ส่วนใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศหลัก ๆ ในยุโรปมี
ค่าสัดส่วนสูงกวา่ร้อยละ 10  ซึ่งช่องว่างของอัตราส่วนดังกล่าวคาดว่าประเทศไทยท่ีมีแนวโนม้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะมี
ค่าใช้จ่าย Total Health Expenditure สูงขึ้นตามมาตรฐานเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไป (ที่มา ของสัดส่วน: องค์การอนามัยโลก) 

ฝ่ายการตลาดของบริษัทไดป้ระมาณการขนาดตลาดผลิตภณัฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วประเทศ
แล้วมีมลูค่ารวมไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี โดยบริษัทประมาณการว่ายอดขายที่บริษัทสามารถเข้าถึงและบรรลุได้
ประมาณ 2,000 – 2,500 ล้านบาทต่อปี 
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ลูกค้ากลุม่เป้าหมาย เป็นทั้งโรงพยาบาล สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ โดยบริษทัแบ่งทีมขาย 
บริการ ซ่อมบ ารุง ให้ค าปรึกษาออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ส่วนที่ดูแลลูกคา้ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล และส่วนท่ีดูแล
ลูกค้าในต่างจังหวัด โดยมีศูนย์ใหบ้ริการกระจายทั่วทุกภาค 

เมื่อพิจารณาถึงตลาดท้ังหมดของบริษัทในทุก ๆ ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการแล้วแสดงเป็นสัดส่วนตามผังที ่
3.3,3.4 และ 3.5 ไดด้ังนี ้

ผังท่ี 3.3: แสดงสัดส่วนตลาดเคร่ืองมือแพทย์จ าแนกตามภมูิภาค 

 
โดยจ าหนา่ยให้แก่โรงพยาบาล สถานีอนามัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลราวร้อยละ 35 และเป็นโรงพยาบาล 

สถานีอนามัยในต่างจังหวัด ร้อยละ 65 
ผังท่ี 3.4 : แสดงสัดส่วนตลาดเคร่ืองมือแพทย์จ าแนกตามลูกค้า 

 
ลูกค้าท่ีเป็นโรงพยาบาลเอกชน ประมาณร้อยละ 25 และลูกค้าท่ีเปน็โรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 75 

ผังท่ี 3.5: แสดงสัดส่วนยอดขายจ าแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ ์

 

ต่างจังหวัด 
65% 

กรุงเทพฯ 
ปริมณฑล 

35% 

โรงพยาบาล
ภาครัฐ, 75% 

โรงพยาบาล
ภาคเอกชน, 

25% 

Non-
Consumabl

e, 67% 

Consumabl
e, 33% 
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โดยผลิตภณัฑ์อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ (Non-Consumable) ประมาณร้อยละ 67และส่วนท่ีเป็นน้ ายาเคมีทาง
การแพทย์ (Consumable) ประมาณร้อยละ33 

ด้านคู่แข่งขัน 

คู่แข่งขันมีหลายกิจการทั้งที่เป็นบริษัทในประเทศและบริษัทในต่างประเทศ เช่น Medi Top, PCL, XOVIC, 
Roche (Thailand), Abbot เป็นต้น ต่างผลิตภณัฑ์กต็่างคู่แข่งขันกัน แต่โดยรวมแล้วทุก ๆ ส่วนตลาด (Segment) ที่มีการ
แบ่งส่วนตลาดตามประเภทผลิตภณัฑ์ บริษัทจะเป็นผู้น าตลาดร่วม (Market Leader) บางผลติภณัฑ์ก็เป็นผู้น าตลาดร่วม 
(Co-Market Leader) 

พร้อม ๆ กับมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น ทั้งที่เป็นคู่แข่งขันรายเดมิและรายใหม่โดยคู่แข่งขันมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ:- 

 มีการเปดิ Booth หรือ Kiosk ในสถานบริการหรือโรงพยาบาลที่บรษิัทท าตลาดอยู่และมีธรุกรรมซื้อขาย
กันมายาวนานและต่อเนื่อง 

 คู่แข่งขันพร้อมท่ีจะมีกิจกรรมแข่งคู่ขนาน(Pararelle run) ทันที เมื่อบริษัทได้ท าการตลาดอยู ่
 หากโรงพยาบาลใด มีงบประมาณสูง คู่แข่งขันพร้อมท่ีจะปรับกลยุทธ์ จัดทีมขายเป็นโครงการ โดยใหท้ีม

โครงการพิเศษนี้ มีอ านาจการเจรจาต่อรองสูง พร้อมที่จะให้บริการแบบบูรณาการ 

ด้านผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ 

บริษัทได้คดัสรรผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ช้ันน าเป็นท่ียอมรับในวงการสาธารณสุขทั่วไป ผลิตภณัฑร์ายการหลัก ๆ 
บริษัทไดร้ับให้เป็นผู้จัดจ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียว เช่น Hamilton, Nihon Kohden, GE, Carestreamและ iHealthเป็นต้น 
ยอดการจ าหนา่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทเน้นบริการที่ดี การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า การเข้าไปพบพร้อมกบัข้อเสนอที่เป็น Solution การเยี่ยมเยือนท่ี
สม่ าเสมอ 

บริษัทพยายามหาตลาดท่ีเป็น Niche (เฉพาะกลุม่) และ/หรือท่ีเปน็ตลาดใหม่ (Emerging market) พร้อมท่ีจะ
เข้าวางผลติภณัฑ์ใหม่ที่เป็นท่ียอมรับทันทีเช่น ผลิตภณัฑ์ทางด้านทนัตกรรม (Dental Product) ต่าง ๆ (กล้อง เครื่อง X-
ray ภายนอก) รวมทั้งเจาะตลาดใหม่ท่ีเป็นคลินิกขนาดเล็ก และบางผลิตภัณฑ์ท่ีมีเทคโนโลยีปานกลาง ราคาไมสู่งนัก เข้า
เจาะตลาดโรงพยาบาลขนาดเล็กถึงกลาง 

ผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์มีการเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลมากข้ึน บริษัทได้พัฒนา Software 
ในรูปแบบบน Web Application พัฒนา Software ส าหรับรองรับในแผนกโรคหัวใจ ของโรงพยาบาล 

ด้านราคา 

บริษัทเน้นราคาทีเ่หมาะสม แข่งขันได้ บริษัทพยายามผลักดันนโยบายการตั้งราคา ที่ราคามาจากคณุค่าที่ลูกคา้
คาดหวังว่าจะได้รับ (Value Base) มากกว่าการตั้งราคาขายบนฐานของต้นทุนสินค้า (Cost base) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

บริษัทจัดวางบุคลากรทั้งคุณภาพและปรมิาณทีเ่หมาะสม ในตลาดแต่ละตลาด เพิม่ความถี่ในการสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมาย การเพิ่มแรงจูงใจ และแพ็คเก็จทางการตลาดใหม่ ๆ 
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พร้อมกับบริษัทได้จัด Events การสัมมนาการอบรมทางวิชาการ การสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ การจดัRoad Show 
สาธิต (On-Site Demonstration) การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกคา้ ให้ลูกค้าตระหนักว่า บริษัทเป็นผูม้ี
ส่วนไดเ้สียร่วมกันในกลุม่ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chains) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ระบบการขายโดยผ่านตัวแทน ยังถือเป็นช่องการจ าหน่ายหลักของบริษัท ในระยะต่อไปบริษัทจะเนน้ช่องทางการ
ขายด้านระบบ Customer Relationship Management-CRM ผ่านเว็บไซต์ หรือ Block ต่าง ๆ ของบริษัทให้มากขึ้น 

บางผลิตภัณฑ์ (โดยเฉพาะเครื่องวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคหัวใจ) เจาะกลุม่ลูกค้าท่ีเป็นแพทยเ์ฉพาะทาง เจาะกลุ่มลูกค้า
โรงพยาบาล แผนกฉุกเฉิน (ER) 

2) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายนัน้ เป็นการน าเข้ามาจากต่างประเทศ อาทิ 
กลุ่มประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น 

ส าหรับบริษัทใหญ่ ๆ ที่ให้บริษทัเป็นตัวแทนจัดจ าหนา่ยแต่เพยีงผู้เดียวในประเทศไทยนั้น ไดม้ีการจัดวาง
ระบบสารสนเทศ (ซอฟท์แวร์เฉพาะ และการมี Email Loop) ติดต่อสื่อสาร ทราบความเคลื่อนไหว ความต้องการของลูกค้า
เป้าหมาย และสามารถก าหนดแผนงานและกลยุทธ์ เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตามก าหนด 

3) งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

- ไม่ม-ี 

3.2  ธุรกิจของบริษัทย่อย (Spacemed) 

สเปซเมด เป็นบริษัทย่อยของบรษิัท โดยบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระ
แล้ว สเปซเมดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 402 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 50.0 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

สเปซเมด ประกอบธรุกิจหลักเปน็ตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์และเครือ่งมือทางการแพทย์ยี่ห้อ A&D, Olympus, 
Cardinal Detecto, Sakura, Devilbiss, Trudell, Servox, Iradimedเป็นต้น โดยสเปซเมดไดร้บัการแต่งตั้งเป็นตัวแทน
จ าหน่ายแตเ่พียงผู้เดียวในประเทศไทย 

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ 

มีลักษณะธุรกรรมและการจ าแนกประเภทผลติภณัฑ์เหมือนบริษัท เพียงแต่มุ่งเน้นส่วนท่ีเป็นกล้องจุลทรรศน ์
เครื่องมือท่ีใช้ในการค้นคว้า วิจัย เครื่องมือในห้องชันสูตรโรค อุปกรณ์ทางการแพทยส์ าหรบัผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใช้งานตาม
บ้านที่มีราคาจ าหน่ายไม่สูง ขนาดเล็ก กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐบาลและ
เอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ รวมถึง องค์กรอิสระทั่วประเทศ ขนาดตลาดและการแบ่งส่วนตลาดก็เป็นไปในทางเดียวกัน
กับบริษัท  
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ตารางที่ 3.2.1 : ตารางแสดงผลการด าเนินงานเปรียบเทียบปี 2559 กับ 2558 จ าแนกตามประเภทผลิตภัณฑ ์

  ปี 2559  ปี 2558  เพ่ิม 
(ลด) %  พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  

ยอดขาย         
 กล้องจุลทรรศน ์  169,019.00 69.71%  172,370.00 74.75%  -1.94% 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ (Lab)   1,643.00 0.68%  5,010.00 2.17%  -67.21% 
 ผลิตภณัฑ์เครื่องมือแพทย์ (Med)   71,807.00 29.61%  53,225.00 23.08%  34.91% 

รวมยอดขาย  242,469.00 100.0%  230,605.00 100.0%  5.14% 

จากตารางที่ 3.2.1 ท่ีแสดงไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่ายอดขายโดยรวมเติบโต ร้อยละ 5.14 

ตารางที่ 3.2.2 : ตารางแสดงผลการด าเนินงานเปรียบเทียบปี 2559 กับ 2558 จ าแนกตามภาคสว่น 

  ปี 2559  ปี 2558  เพ่ิม 
(ลด) %  พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  

ยอดขาย         
ยอดขายภาครัฐ  120,936.00 49.88%  118,364.00 51.33%  2.17% 
ยอดขายภาคเอกชน  121,533.00 50.12%  112,241.00 48.67%  8.28% 

รวมยอดขาย  242,469.00 100%  230,605.00 100%  5.14% 

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า สดัส่วนยอดขายให้แก่ภาครัฐและเอกชนมีสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกัน คือร้อยละ 49.88 
และร้อยละ 50.12 ตามล าดับ 

2) การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

การท าตลาดและการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด กเ็ป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้เนื่องจากเป็น
กลุ่มบริษัทเดียวกัน ผู้บริหารและคณะจดัการจึงมยีุทธศาสตร์ในการท าการตลาดท่ีคลา้ยคลึงกัน 

3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายนัน้ เป็นการน าเข้ามาจากต่างประเทศ อาทิ กลุ่ม

ประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญีปุ่่น และสิงคโปร์ เป็นต้น 

4) งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

‘- ไม่มี – 

กลุ่มธุรกิจบริการเสริมความงาม 

3.3 ธุรกิจของบริษัทย่อย (บจก. ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด และ บจก. วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป) 

เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ดับบลิวซไีอโฮลดิ้ง จ ากัด (WCIH) ร้อยละ 60 ของทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้ WCIH เข้าซื้อหุ้นท้ังหมดของ บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป (WCIG) 
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บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุป๊ ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นกลุ่มธุรกิจที่ด าเนินงานธุรกิจเสริม
ความงามและผิวพรรณ โดยเปน็ผู้ให้บริการเสริมความงามอย่างครบวงจร ที่เน้นให้ค าปรึกษาและตรวจรักษาปญัหาด้าน
ผิวพรรณ และลดกระชับสัดส่วน ภายใต้ช่ือ “วุฒิศักดิ์ คลินิก” ซึ่งมีสาขาให้บริการครอบคลมุทั่วประเทศ และมีการ
ให้บริการลักษณะแฟรนไชส์ (Franchise) ในต่างประเทศ WCIG มีบริษัทย่อยทั้งหมด 4 บริษัท ประกอบด้วย:- 

1) บจก.วุฒิศักดิ์คอสเมติกอินเตอร์ (“WCI”) ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (เช่นน้ ากลตู้าเฮลต ิ
(GlutaHealthi), Collagen VitC, Prune Berry, Click Coffee) และเครื่องส าอาง 

2) บจก.วุฒิศักดิ์ฟาร์มาซีอินเตอร์ (“WPI”) ด าเนินธุรกิจจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิ 
3) บจก.วุฒิศักดิ์แกรนด์อินเตอร์ (“WGI”) ปัจจุบันไม่มีการด าเนินธุรกิจ 
4) บจก.ดับบลิว.เอส.เซอร์จรีี่ 2014 จ ากัด (“WSS”) ด าเนินธุรกิจให้บริการเสรมิความงามโดยการท าศัลยกรรม

พลาสติก/ตกแต่งปัจจุบันไม่มีการด าเนินธุรกิจ 

ตารางที่ 3.3.1: แสดงยอดขายของ WCIG และบริษัทย่อย จ าแนกตามผลิตภัณฑ์และบริการ 

   ปี 2559  ปี 2558  เพิ่ม 

   พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  (ลด) 

 ยอดขายของ WCIG  1,594,711 91.3%  2,587,158 96.6%  -38.4% 

 ยอดขายของ WCI  135,952 7.8%  61,312 2.3%  121.7% 

 ยอดขายของ WPI  15,914 0.9%  28,884 1.1%  -44.9% 

รวมยอดขายทัง้สิ้น  1,746,577 100%  2,587,157 100%  -34.8% 

       

WCIG ให้บริการดูแลรักษาผิวพรรณและลดกระชับสัดส่วน งานด้านกิจการสาขาของ WCIG ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 
ปริมณฑลและต่างจังหวัดจ านวน 121 สาขา โดยมีสัดส่วนรายได้ค่ารักษาผ่านสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(ปริมณฑลประกอบด้วย นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 54.2 ของรายได้ค่ารักษา
รวม และสัดส่วนรายได้ค่ารักษาผ่านสาขาต่างจังหวัดคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 45.8 ของรายได้ค่ารักษารวม 

ตารางที่ 3.3.2 : แสดงยอดขายรวมจ าแนกใน-ต่างประเทศ 

   ปี 2559  ปี 2558  เพิ่ม 

   พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  (ลด) 

 ยอดขายในประเทศ  1,585,220 99.4%  2,559,636 98.9%  -38.1% 
 ยอดขายต่างประเทศ  9,491 0.6%  27,521 1.1%  -65.5% 

รวมยอดขายทั้งสิ้น  1,594,711 100%  2,587,157 100%  -38.4% 

       

ตารางที่ 3.3.3 : แสดงยอดขายในประเทศจ าแนกกรุงเทพ ปริมณฑล – ต่างจังหวัด 

   ปี 2559  ปี 2558  เพิ่ม 
(ลด)    พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  

 กรุงเทพฯ และปริมณฑล  859,036 54.2%  1,379,615 53.9%  -37.7% 

 ต่างจังหวัด  726,184 45.8%  1,180,021 46.1%  -38.5% 

 รวมยอดขายในประเทศ  1,585,220 100.0%  2,559,636 100.0%  -38.1% 



               บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
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จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า ยอดขายมีการลดต่ าลงร้อยละ 38.1 ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ และ
สภาพการณ์แข่งขัน 

ตารางที่ 3.3.4: แสดงรายได้จ าแนกตามผลิตภัณฑ์, บริการและอืน่ ๆ 

  ปี 2559  ปี 2558  เพ่ิม 
(ลด) %  พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  

ยอดขายผลิตภัณฑ ์  337,078 21.1%  474,402 18.3%  -28.9% 
ยอดขายด้านแฟรนไซส ์  9,491 0.6%  27,521 1.1%  -65.5% 
ยอดขายบริการ  1,248,142 78.3%  2,085,234 80.6%  -40.1% 

 รวมรายได้ทั้งสิ้น  1,594,711 100.0%  2,587,157 100.0%  -38.4% 

 

จากตาราง ข้างต้น จะเห็นได้ว่ายอดขายผลิตภัณฑ์ลดต่ ากว่าเมื่อปี 2558 ร้อยละ 40.1 เนื่องจากผลทางเศรษฐกิจ
โดยรวม และสภาพการณ์แข่งขัน อย่างไรก็ตาม WCIG มีแผนบริหารจัดการ และก าหนดกลยุทธเชิงรุก เพิ่มความ
หลากหลายและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจ าหน่ายให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากข้ึน 

ตารางที่ 3.3.5: ตารางแสดงยอดขายจ าแนกตามภูมิภาค 

  ปี 2559  ปี 2558  เพ่ิม 
(ลด) %  พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  

กรุงเทพฯ และปริมณฑล  859,036 54.2%  1,379,615 53.9%  -37.7% 
ต่างจังหวัด**  726,184 45.8%  1,180,021 46.1%  -38.5% 

รวม  1,585,220 100.0%  2,559,636 100.0%  -38.1% 

ต่างจังหวัด** ประกอบด้วย         
ภาคกลาง  266,566 36.7%  465,341 39.4%  -42.7% 
ภาคเหนือ  162,836 22.4%  262,101 22.2%  -37.9% 

ภาคใต ้  145,683 20.1%  230,673 19.5%  -36.8% 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  151,097 20.8%  221,904 18.8%  

-31.9% 

รวมสาขาต่างจังหวัด  726,184 100.0%  1,180,021 100.0%  -38.5% 

 

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่ายอดขายในปี 2559 ท่ีจ าแนกตามภูมภิาค ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล และ
ต่างจังหวัด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ยังคงมีสัดส่วนท่ีลดต่ าลง รวมร้อยละ 38.1 ทั้งนี้เนื่องมาจากเศรษฐกิจชะลอตัว 

ตารางที่ 3.3.6 : ตารางแสดงรายได้จ าแนกตามที่ต้ัง (ในศูนย์การค้า และ Stand-alone) 

 
 ปี 2559  ปี 2558  เพ่ิม 

(ลด) %  พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  



               บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
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สาขาท่ีอยู่ในศูนย์การคา้ (Modern 
Trade)  1,212,769 76.5%  1,860,799 72.7%  -34.8% 

สาขาท่ีเป็น Stand-alone  372,450 23.5%  698,836 27.3%  -46.7% 
รวมรายได้  1,585,219 100.0%  2,559,635 100.0%  -38.1% 

ตารางที่ 3.3.7 : ตารางแสดงจ านวนและประเภทสาขาตามช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 
 ปี 2559  ปี 2558  เพ่ิม 

(ลด) %  สาขา สัดส่วน  สาขา สัดส่วน  
สาขาท่ีอยู่ในศูนย์การคา้*  98 81.0%  97 78.9%  1.0% 

สาขาท่ีเป็น Stand-alone  23 19.0%  26 21.1%  -11.5% 
รวมจ านวนสาขา  121 100.0%  123 100.0%  -1.6% 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า มกีารเพิ่มสาขาในห้างสรรพสินคา้สาขาเดียว ในขณะที่มีการด าเนินการลดจ านวน
สาขาท่ีเป็น Stand-alone 3 สาขา โดยเป็นการยกเลิกสญัญาเช่าพื้นที่ในสาขาที่มผีลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามคาด 
เนื่องจากการเปลี่ยนท าเล ผลมาจากไลฟส์ไตล์คนเปลีย่นแปลงไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อการจดัวางก าหนดท าเลสาขาเชิงกล
ยุทธ์ เนื่องจาก WCIG ได้มสีาขากระจายทั่วประเทศและอยู่ในท าเลที่เหมาะสม ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้ว จึงไม่ได้
เน้นที่การเพิ่มจ านวนสาขา 

หมายเหตุ * รวมถึงสาขาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีของห้างสรรพสินค้า (Discount Store, Community Mall) รวมถึง
ร้านค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern trade) 

 

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท WCIG คือการเป็นผู้ให้บริการเสริมความงามอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
เน้นให้ค าปรึกษาและตรวจรักษาปญัหาด้านผิวพรรณ และลดกระชับสัดส่วน ภายใต้ช่ือ “วุฒิศักดิ์ คลินกิ”และยังด าเนิน
ธุรกิจจ าหน่ายเครื่องส าอาง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และ ผลติภณัฑ์อาหารเสริม(รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ แสดงใน
เอกสารแนบ 5) ผ่านบริษัทย่อยซึ่งยาและเวชส าอาง ไดร้ับการรับรองมาตรฐานสินค้าจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาทีข่ึ้นทะเบียนถูกต้อง 

WCIG ประสบความส าเร็จในการสร้างเครื่องดื่มบ ารุงสุขภาพผ่านหลายช่องทางการจัดจ าหนา่ย เช่น คลินิกวุฒิ
ศักดิ์ บู๊ทส์ วัตสันเทสโกโ้ลตัส และห้างสรรพสินค้า 

ลูกค้ากลุม่เป้าหมายหลักของ วุฒิศักดิ์ คลินิกเป็นกลุ่มผู้หญิง และขยายไปครอบคลมุกลุม่ผู้ชายที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่
ให้ความสนใจเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษ (Metrosexual) ที่มีการเติบโตอย่างมีนยัส าคัญ กลุ่มลูกค้าเหล่านี้มีการใช้
จ่ายเงินเพื่อซื้อ เสื้อผ้า บ ารุงผิวหน้า ผม และผิวพรรณมากกว่าคนทั่วไป ใช้เงินและเวลาส่วนใหญ่กบัภาพลักษณ์ของตัวเอง 
ซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยท างานท่ีมีก าลังซื้อ ตลอดจนกลุ่มนักเรียน นักศึกษาท่ีมีปัญหาผิวพรรณ เป็นต้น 

วุฒิศักดิ์ คลินิกมีจดุเด่นคือ ในการรักษาทุกครั้งจะต้องพบแพทย์เพื่อให้ค าแนะน าในการรักษาทุกครั้ง บริการหลกั 
ๆ ที่ทางวุฒิศักดิ์ เสนอให้กับลูกค้า โดยสังเขปมีดังนี้:- 

การท าทรีตเมนท์ บริการเลเซอร์ แบ่งเป็นกลุ่มตา่งๆดังนี้:- 



               บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
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 ลดรอยสิว (Acne/Scars)  
 ลดริ้วรอย (Aging) 
 หน้าขาวใส ฟ้ืนฟูสภาพผิว และปรบัลดความเสื่อมสภาพผิว (Whitening / Rejuvenating) 
 ลดกระชับสัดส่วน (Body Shaping) 

นอกจากน้ันยังให้บริการรับผลิตภณัฑ์กลับไปใช้เองที่บ้านอีกด้วย. 

ธุรกิจเสริมความงามมสีาขาท่ัวประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  

 สาขาท่ีตั้งท่ีห้องเช่าอาคารพาณิชย ์ห้องเช่าย่านชุมชน (standalone) 

 สาขาท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีของห้างสรรพสินค้า (Discount store community mall) เช่น เซ็นทรัลเดอะมอลล์ โร
บินสัน รวมถึง ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) เช่น เทสโก้โลตัส และ บิ๊กซี เป็นต้น 

WCIG ได้เตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี (Asean Economic 
Community: AEC) ด้วยการขายแฟรนไชสไ์ปยังประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย สปป.ลาว, สหภาพเมียนมาร์ กมัพูชา 
และเวียดนาม (หรือกลุ่มประเทศ CLMV อันประกอบด้วย Cambodia, Laos, Myanmar และ Vietnam)รวม12สาขา 
(รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2.3.8) 

 สปป.ลาว: มี 4 สาขา  
 เมียนมาร์: มี 2 สาขา 
 เวียดนาม: มี 1 สาขา 
 กัมพูชา: มี 5 สาขา 

โดยเจา้ของแฟรนไชส์ใหส้ิทธิผู้รับแฟรนไชส์แตเ่พียงผู้เดียวในการด าเนินธุรกิจคลินิกเสริมความงามในประเทศ
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้รับแฟรนไชส์ตกลงว่าจะด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายใตเ้ครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ของ
เจ้าของแฟรนไชส ์

ตารางที่ 3.3.8 : แสดงจ านวนสาขาและแฟรนไซส์ (ทั่วประเทศและ CLMV) 

 
 ปี 2559  ปี 2558  เพ่ิม 

(ลด) %  สาขา สัดส่วน  สาขา สัดส่วน  

กรุงเทพฯ และปริมณฑล  53 13.8%  52 42.3%  1.9% 
ต่างจังหวัด  68 56.2%  71 57.7%  -4.2% 

รวม  121 100.0%  123 100.0%  -1.6% 

ต่างจังหวัด** ประกอบด้วย         

ภาคกลาง  27 39.7%  24 33.8%  12.5% 
ภาคเหนือ  12 17.6%  17 23.9%  -29.4% 

ภาคใต ้  15 22.1%  16 22.5%  -6.3% 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  14 20.6%  14 19.7%  0.0% 

รวมสาขาต่างจังหวัด  68 100.0%  71 100.0%  -4.2% 

แฟรนไชส์         
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สปป.ลาว  4 33.3%  4 31%  0.0% 

กัมพูชา  5 41.7%  5 38%  0.0% 
เวียดนาม  1 8.3%  2 15%  -50.0% 

เมียนมาร์  2 16.7%  2 15%  0.0% 
รวมแฟรนไชส์  12 100.0%  13 100.0%  -7.7% 

 

2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

2.1) อุตสาหกรรมสถานพยาบาลเสริมความงาม (Beauty Clinic Industry) 

อุตสาหกรรมสถานพยาบาลเสริมความงามมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ.2552-2556 และคาดการณ์ว่า
จะมีการเติบโตต่อเนื่องราว 15-20% ต่อปี (Cumulative Average Growth Rate-CAGR) ในช่วง พ.ศ.2558-2559 จาก 
เวปไซด์ www.euromonitor.com/beauty-and-personal-care-in-thailand/report 

ส าหรับตลาดในระดับบนหรือพรีเมี่ยมนั้น มีผูป้ระกอบการในระดบันานาชาติเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น ได้
วางต าแหน่งผลติภณัฑ์และบริการในระดับนี้ เมื่อปี พ.ศ.2557 อย่างน้อยมีกว่าแปดในสิบแบรนด์ที่มช่ืีอเสียงเข้ามาร่วมทุน
และประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

ในภาพรวมแล้ว สถานพยาบาลเสริมความงามมีอยู่ทั่วประเทศกว่าสามพันสาขา การเติบโตของอุตสาหกรรมนี ้มา
จากหลายสาเหตุได้แก ่

1) ธรรมชาติของมนุษย์ มักจะไมค่่อยพึงพอใจกับบางส่วนของสรีระตนเอง ต้องการปรับปรุงเสรมิแต่งให้ดีขึ้นหาก
มีความเป็นไปได้และมีโอกาส  

2) การตัดสินใจใช้บริการสถานพยาบาลเสรมิความงามเพราะเห็นภาพความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังเข้ารับ
บริการเสรมิความงาม ท่ีหลังการรบับริการจะดูดีกว่า  

3) การรับบริการเสริมความงามจะท าให้ “ดีขึ้น” ในแง่ของโอกาสในหน้าท่ีการงานและการประกอบอาชีพต่าง ๆ  
จากการศึกษา พบว่าอุตสาหกรรมสถานพยาบาลเสริมความงามนั้น สามารถจ าแนกการให้บริการในส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกายทั้งที่เป็นการรักษาด้านผิวหนัง (Dermatological treatment) และการศลัยกรรม (Surgery) ได้ดังนี้ 

การให้บริการด้านเสริมสวยทั่วไปและการศัลยกรรม (General Cosmetic and Reconstructive Surgery) 

ประเภทของการเสริมความงาม ช่วงการให้บริการ 

การรักษาด้วยเลเซอร์ (Laser treatment)  การรักษาสิว (Acne Treatments)* 

 การก าจัดรอยแผลเป็น (Scar Removal)* 

 การก าจัดรอยสัก/ยันต์ (Tattoo or moral removal) 

 การก าจัดขน (Hair Removal) 

 ศัลยกรรมเลเซอร์ตา (Eye Laser Surgery) 
รอยโรคผิวหนัง (Skin Lesions)  รอยโรคผิวหนัง (Skin Lesions’) 

การจัดรูปหน้า (Facial Contouring)  การยกหน้าผาก (Forehead Lift) 
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ประเภทของการเสริมความงาม ช่วงการให้บริการ 

 การผ่าตัดดึงหน้า (ส่วนย่อย) (Mini Face Lift) 

 การผ่าตัดดึงหน้า (ท้ังหน้า) (Full Face Lift) 
ศัลยกรรม(เปลือก)ตา (Eye Surgery)  ศัลยกรรมเปลือกตาล่าง (Lower Eyelid Surgery) 

 ศัลยกรรมเปลือกตาบน (Upper Eyelid Surgery) 

 การท าเปลือกตาสองช้ัน (Double Eyelid) 
ศัลยกรรมจมูก (Rhinoplasty) หรือ (Nose 
Surgery) 

 การฟื้นฟูจมูก (Nose Reconstruction) 

 ศัลยกรรมจมูก (Rhinoplasty) 

 การเสริมจมูก (ด้วยซลิิโคน) (Augmentation Rhinoplasty 
(Silicone)) 

การปรับโครงโหนกแกม้ (Cheek Bone 
Contouring) 

 การลดแกม้ (Cheek Reduction) 

 การเสริมแก้ม (ด้วยซิลโิคน) (Cheek Augmentation 
(Silicone)) 

ศัลยกรรมริมฝีปาก (Lip Surgery)  การลดขนาดรมิฝีปาก (Lip Reduction) 

 การดูดไขมัน (Liposuction) 

 การเพิ่มประสิทธิภาพของริมฝีปากโดยการฉดีไขมัน (Lip 
Enhancement by Fat Injection) 

ศัลยกรรมคาง (Chin Surgery)  การเหลาคาง/การจัดโครงกระดูกคาง (Chin Shaving / Bone 
Contouring) 

 การเสริมคาง (Chin Augmentation) 

การผ่าตัดหน้าท้อง/ท้องเหน็บ 
(Abdominoplasty/Tummy Tuck) 

 การผ่าตัดหน้าท้อง (Abdominoplasty/Tummy Tuck) 

ศัลยกรรมเต้านม (Breast Surgery)  ศัลยกรรมเต้านม (Breast Surgery) 

ศัลยกรรมหู (Ear Surgery)  การเจาะหู (Ear Pinning) 

การปลูกผม (Hair Transplantation)  การปลูกผม (Hair Grafting) 

การจัดรูปร่าง (Body Contouring)  การฉีดไขมัน (Fat Injection) 

 การผ่าตัดหน้าท้อง (Abdominoplasty) 
การฟื้นฟูผิว (Skin Rejuvenation)*  การฉีดโบท็อกซ์ (Botox Injection)* 

การปรับโครงกรามหรือขากรรไกร (Jaw 
Contouring) 

 การปรับโครงกรามหรือขากรรไกร (Jaw Contouring) 

 การจัดฟัน (Orthodontics) 

ศัลยกรรมการแปลงเพศ (Gender  ศัลยกรรมการแปลงเพศ (Gender Reassignment Surgery-
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ประเภทของการเสริมความงาม ช่วงการให้บริการ 

Reassignment Surgery-GRS, Sex 
Reassignment, Female to Male) 

GRS) 

 ปรับปรุงและทีมาของข้อมลูจาก: สมาคมศลัยแพทยต์กแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (The Society of 
plastic and reconstructive surgeons of Thailand) www.plasticsurgery.or.th, The American Academy of 
Facial Plastic and Reconstructive Surgery, Australian Society of Plastic Surgeons, British Association of 
Plastic Reconstructive and Aecthetiv Surgeons. 
หมายเหตุ 
 * หมายถึง ประเภทเสริมความงามที่มีการให้บริการใน WCIG 
 ปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อสถานพยาบาลเสริมความงามของไทย จาก KantaraSinhaneti, JitmaneePullawan, 
“Thailand, A Beauty Hub for Everyone? (Internationalizing Thai Aesthetic Surgery” International 
Marketing Master Thesis EF0705 คือ: 

1. ราคาค่าบริการถูกกว่าในต่างประเทศมาก ประมาณโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 30-40% 
2. การที่ประเทศไทย โดยภาครัฐและเอกชนมีเข้มมุ่งที่จะเป็นฮับด้านการแพทย์และต่อเนื่องถึงด้านสถานบริการ

เสรมิความงาม (Thailand Medical Hub and Medical Hub in Asia) 
3. การเติบโตของอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันกับการเติบโตของสถานพยาบาล

เสรมิความงาม 
4. ระบบการจัดการของสถานพยาบาลเสริมความงาม โดยเฉพาะในระดับพรีเมี่ยม สรา้งความพึงพอใจให้แก่

คนไข้ได้อย่างสูงสดุ ทั้งด้านคุณภาพการให้บริการ ราคาที่เหมาะสม ตารางการเข้าพบแพทยย์ืดหยุ่น
สอดคล้องกับความต้องการของคนไข้ ระยะเวลาการรอพบแพทยส์ัน้ ครอบคลุมเบ็ดเสรจ็ 

5. ระบบสาธารณูปโภคในส่วนในของกรุงเทพฯ อันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ให้บริการเสรมิความ
งาม มีสมบรูณเ์พียงพอสนองความต้องการของกลุ่มลุกค้าในระดับพรีเมี่ยมจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
รถไฟฟ้า รถไฟใตด้ิน แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดกันเป็นแนวรถไฟฟ้า ระบบอินเทอร์เน็ต การสื่อสาร และการ
เดินทางไปจดุต่าง ๆ ของประเทศไดส้ะดวกสบาย เช่น ชายทะเลแถบภาคตะวันออก ทิวเขาทางภาคเหนือ 
ท้องทุ่งนาในภาคกลาง และวัฒนธรรมมากมายหลากหลาย เป็นต้น 

6. อุปกรณ์ดูแลสดัส่วนท่ีตลาดมีการขยายตัว จากกระแสคนรักสุขภาพ รักสวยรักงาม ท าใหส้ถานพยาบาลเสริม
ความงาม และสถาบันลดน้ าหนกั มีการสั่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลในแง่บวกต่อ
ธุรกิจของ บมจ.อีฟอร์แอล เอม ซึง่เป็นบริษัทแม ่

3) การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitors Analysis) 

ผู้น าในอุตสาหกรรมหรือตลาดสถานพยาบาลเสรมิความงาม หรือ Beauty Clinic มีผู้น าท่ีมีแบรนดท์ี่เข้มแข็งอยู่
ไม่กี่ราย ประกอบด้วย วุฒิศักดิ์ นติิพล พรเกษม รมยร์วินท์ และ แพน เป็นต้น 

ตลาดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ หนึ่ง) ตลาดระดับบน (High-end) สอง) ตลาดระดับกลาง (Mid-end) และ สาม) 
ตลาดระดับล่าง (Low-end) โดยมีจ านวนคลินิกรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ 

http://www.plasticsurgery.or.th/
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 ตลาดระดับบน (High-end) แบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อย  

1) โรงพยาบาล มีคู่แข่งขันราว 20 กว่าราย อาทิ โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์ โรงพยาบาลผิวหนัง
อโศก โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลนครธน และ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นต้น 

2) คลินิกเสริมความงาม มีคู่แข่งราว 30 กว่ารายอาทิ ผิวดีคลินิก เอเพ็กซ์มคลินทรค์ลินิก ธนิยะ เมดคิอล คลินกิ 
เมโกะคลินิกและรมย์รวินท์ เป็นตน้ 

 ตลาดระดับกลาง (Mid-end) มีคูแ่ข่งขันราว 100 ราย ผู้น าตลาด คือ วุฒิศักดิ์คลินิก นิติพน แพน ราชเทวี พงษ์
ศักดิ์ พรเกษม ธนพร ดร.สมชาย และเดอร์มแคร์ เป็นต้น 

 ตลาดระดับล่าง มีคู่แข่งขันมากว่า 500 ราย อาทิ หมอเมืองชล ลักษณา กานต์ชนกคลินิก ศริิเพ็ญ เปน็ต้น 

ปัจจุบันตลาดความงามในประเทศไทยนั้น ก าลังอยู่ในช่วงขยายตวัค่อนข้างสูง ซึ่งสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศด้วยพฤติกรรมของคนไทยที่ให้ความส าคัญกับความสวยความงามมาเป็นอันดับตน้ๆ ท าให้ธุรกิจคลินิก
ความงามในเมืองไทยยังคงขยายตวั 10-15% ต่อปี โดยภาพรวมของธุรกิจคลินิกความงามมีมลูค่าตลาดรวมสูงถึง 2 หมื่น
ล้านบาท 

แนวโน้มการเติบโตในปัจจุบันของธุรกิจความงาม เดิมทีได้รับความสนใจจากผู้หญิงวัยกลางคน แต่ปจัจุบันมีการ
เติบโตของกลุม่ลูกคา้ใหม่ 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ชายวัยท างานและเมโทรเซ็กชวล (Metrosexual) และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาซึ่ง
เกิดจากความสนใจในการดูแลตัวเองที่เพ่ิมขึ้นของคนท้ัง 2 กลุ่มที่ต้องการมีรูปลักษณ์ที่ดดูีเพื่อเสรมิสร้างความมั่นใจและ
บุคลิกภาพของตนเองซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกดิจากค่านิยมของสังคมในปัจจุบันและแรงกระตุ้นจากสื่อสารสนเทศ
ต่างๆที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวันของกลุ่มคนดังกล่าวเป็นอย่างมาก 

แสดงให้เห็นว่าตลาดคลินิกเสริมความงามในประเทศไทยยังมโีอกาสที่จะขยายตัวจากกลุ่มลูกค้าท้ัง 2 กลุ่มนี้ได้
เพิ่มขึ้นอีกยิ่งไปกว่านั้นการเปิดเสรีการค้าส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายป ี 2558 ที่จะมาถึงยังเป็นการ
แสดงถึงโอกาสทางธุรกิจในประเทศภูมิภาคอาเซียนของผู้ให้บริการคลินิกเสริมความงามซึ่งในปัจจุบันมผีู้ให้บริการหลายราย 
รวมถึงวุฒิศักดิ์ ได้ท าการขยายสาขาไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุม่ของ AEC แล้ว 

เนื่องจากตลาดคลินิกเสริมความงามยังมีโอกาสในการเติบโตทั้งในและต่างประเทศในปัจจุบันมีบริษัทจ านวนมาก
ที่เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของตลาดและได้ท าการเปิดให้บริการคลินิกเสริมความงามเพื่อขยายกิจการของตนเองเพิ่ม
มากขึ้นจนท าให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดจากปริมาณผู้ให้บรกิารที่เพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็วโดยจากการเก็บข้อมลูของ
กระทรวงสาธารณสุขพบว่าในป ี 2556 มีจ านวนคลินิกท่ีให้บริการด้านความงามที่ขึ้นทะเบียนแล้วทั้งรายเล็กและรายใหญ่
รวมกว่า3,000 รายทั่วประเทศโดยวุฒิศักดิ์คลินิกมีส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุดที ่ 50% รองลงมาคือนิติพลคลินิกซึ่งผู้ให้บริการ
แต่ละรายยังคงต้องท าการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพการให้บริการและการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาและชิงส่วนแบ่งจาก
การเติบโตของตลาดรวมทั้งจากสว่นแบ่งตลาดของผู้ให้บริการรายอืน่ 

ตลาดของ WCIG เน้นลูกค้าระดับกลางถึงระดับล่าง ซึ่งถือได้ว่ามีอ านาจซื้อขนาดใหญ่ทีสุ่ด WCIG มีกลยุทธ์ิในการ
ขายและบริการหลากหลาย อาทิ การขายและบริการ เป็น Package เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผูกพัน และไมแ่พงเกินไป แต่ยังมีการ
ขายและบริการเป็นครั้งคราวข้ึนกับความพอใจของลูกค้า นอกจากน้ียังมีการจ าหน่าย ครีมบ ารุง อาหารเสริม และยา อยู่ใน
คลินิกวุฒิศักดิ์ด้วย เพื่อให้บริการที่หลากหลาย 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จ าแนกได้ดังนี้ 
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1. นักเรียน นักศึกษา 
2. คนวัยท างาน 
3. แม่บ้าน และ 
4. คนวัยเกษียณอาย ุ

สรุปสาระส าคญัของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการประกอบธุรกิจและเง่ือนไขท่ีต้องปฏิบัติตาม 

1. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รบัผู้ป่วยไวค้้างคืน ลักษณะสถานพยาบาลประเภท
คลินิกเวชกรรม โดยใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลแต่ละสาขาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี (อาย ุ10 ปีถึง
วันสิ้นปีปฏิทินของปีท่ี 10 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต) และกอ่นครบก าหนดอายตุ้องต่อใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

2. ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลประเภทไมร่ับผู้ป่วยไว้ค้างคนื ออกให้แก่แพทย์ท่ีเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม 
ดูแลและรับผิดชอบในการด าเนินการสถานพยาบาลสาขานั้น ๆ โดยใบอนุญาตใหด้ าเนินการสถานพยาบาล
ของแต่ละสาขาดังกล่าวมีอายุ 2 ปี (อายุ 2 ปีถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีท่ี 2 นับแต่ปีท่ีออกใบอนุญาต) และก่อน
ครบก าหนดอายุ ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

3. ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรอืใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ออกให้แก่แพทย์ท่ีเป็นผู้ด าเนินกิจการของ
สาขานั้น ๆ เพื่อแสดงว่าเป็นผูร้ับอนุญาตให้มไีว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2, 
3 และ 4 โดยใบอนญุาตให้มไีว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ต้องต่ออายุภายในวันท่ี 31 
ธันวาคมทุกปี 

4. การขึ้นทะเบียนต ารับยา ในการน ายาประเภทต่าง ๆ มาใช้ในการรกัษาคนไข้น้ัน WCIG จัดหายาโดยสั่งซื้อยา
ประเภทต่าง ๆ จากผูจ้ัดจ าหนา่ยยาที่ได้มีการขึ้นทะเบียนต ารับยาก่อนน ายาดังกล่าวมาใช้ในสาขาต่าง ๆ 
ของ WCIG 

5. WCIG ได้น ากลยุทธ์การตลาดด้านการโฆษณามาใช้ในการน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการของ WCIG ซึ่งมีการ
ควบคุมโดยหน่วยงานก ากับท่ีเกี่ยวข้อง การโฆษณาที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามก าหนดในพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ.2541 หรือข้อก าหนดของหน่วยงานท่ีก ากับดูแล อาจถูกเปรียบเทียบปรับ หรอืสั่งพัก
หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลได้  
WCIG มีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามข้อก าหนดของหน่วยงานท่ีก ากับดูแลเกี่ยวกับการโฆษณา และมกีารส่ง
ตัวอย่างข้อความที่จะโฆษณาให้หน่วยท่ีก ากับดูแลตรวจสอบก่อนท่ีจะเผยแพร่โฆษณานั้น ๆ 

ผู้บริหารของ WCIG เล็งเห็นถึงการแข่งขันของธุรกิจด้านนี้ จึงไดจ้ัดเตรียมแผนรองรับ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ เพื่อรักษาฐานลูกคา้เก่า และดึงลูกค้าใหม่ให้เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งมีการคดิค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้เหมาะสม
กับเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย และขยายสาขาให้ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป 

4) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ในการให้บริการคลินิกเสรมิความงามวัตถุดิบหลักของการด าเนินงานลักษณะดังกล่าว ประกอบด้วย1) อุปกรณ์

เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์และ 2) ยา/เวชส าอาง 
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อุปกรณ์โดยส่วนใหญ่ที่ WCIG สั่งซื้อ จะเป็นเครื่องเลเซอร์ เครื่อง Dual green and yellow เครื่อง IPL เครื่อง 
Vella II ซึ่งเป็นเครื่องที่มีบริษัทไทยเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยน าเขา้จากผูผ้ลิตในต่างประเทศเช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เกาหลี ออสเตรเลีย เป็นต้น 

WCIG มีการท าสญัญาว่างจ้างบรษิัท 4 บริษัท ผลิตเวชส าอางใหก้ับบริษัท โดยมสีัญญา 8 ปี เริ่ม พฤษภาคม 
2555 โดยทั้ง 4 บริษัทนี้จะไม่ผลติหรือจ าหน่ายเวชส าอางของ WCIG ให้กับคู่ค้ารายอื่น 

ในส่วนของการจัดซื้อยาของคลินิกเสรมิความงามโดยทั่วไปจะเป็นการซื้อขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย (Agent) ได้รับ
การตรวจสอบและรับรองจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานและสามารถใช้ในการ
ให้บริการคลินิกได ้

WCIG ไม่มีนโยบายที่ผลิตยาด้วยตนเอง แต่จะใช้นโยบายจดัหายาและเวชภณัฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ โดยสั่งซื้อจากผู้จัดจ าหนา่ยที่ไดร้ับอนุญาตถูกต้องจากทางราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงจากท่ีสินค้าหรือ
ผลิตภณัฑ์มีปญัหาต่อผู้บรโิภค 

WCIG มีการวางแผนในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ ์ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์จากผู้จัดจ าหน่ายรายอื่น
ทดแทนได้ ในกรณผีู้จัดจ าหน่ายยารายปัจจุบัน ไมส่ามารถจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการ
แพทย์ได้ตามที่ตกลงไว้ นอกจากน้ี WCIG มีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจ าหน่ายยาและเวชภณัฑ์ฯ แต่ละ
รายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา WCIG ไม่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการจดัหายาและเวชภณัฑ ์

WCIG มีนโยบายสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้แทนจ าหนา่ย (ผูส้่งมอบหรือ Supplier) ในประเทศ และผู้ผลิต โดย
กระจายการสั่งซื้อไปยัง Supplier หลายราย โดยมี Supplier รายใหญ่ ๆ ได้แก ่

ตารางที่ 3.3.9 : แสดงซัพพลายเออร์ (ผู้ส่งมอบ) ให้แก่ WCIG ที่มีมูลค่าสูง 10 อันดับแรกในปี 2559 

ชื่อซัพพลายเออร์ รายละเอียดรายการ 

บจก. วุฒิศักดิ์ คอสเมติกอินเตอร ์ WuttisakProtox Advance Lifting Serum 30 g,WuttisakGlutaHealthi Pine Bark, 
Wuttisak Collagen Uplift Booster Serum 50 g, สินค้า Home Use 

หจก.แม็กซิม อินเตอร์คอนติเนนตอล Juvederm Ultra xc, Voluma, ultra plus, Botox A 

บจก.บอน-ซอง Hugel toxin (R) 50 unit (BOTOX K) 

บจก.โอโอทร ีบิวตี้เซ็นเตอร์ Wuttisak hydrating plus serum 15 g, WuttisakArbutin White Plus 3.5 g, Home 
use, Wuttisak Ultimate Brightening Mask Professional 

บจก.โปรเกรสซีฟสกิน Wuttisak caviar serum,Wuttisak ultimate tranexamic professional, etc 

บจก.สยามสเนล Snail8 age defense face mask 23g., Snail 8 intensive whitening advanced 
serum 15 ml, Snail8 uv protection sunscreen 30 ml. 

บจก.ท็อป เอสเทติคส์ คอร์ปอเรชั่น ค่า Shot เครื่อง Ultima(หัว IPL), ค่า Shot Extra,      ค่า ShotUltima(long Pluse) 

บจก.มิราเคิล เฮ็ลธ์ แคร ์ Wuttisak Acne Spot, Bio Brightening Solution 60 กรัม,  Wuttisak bio anti aging 
solution 60 ml., Vit C Gel Professional 

บจก.วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซีอินเตอร ์ Gluta-C 7 เม็ด,Tranexamic acid 250 mg capsule (Tran 60 เม็ด) ,Vitamin C 1000 
mg tablet 60 เม็ด (C-Force),Tranexamic acid 500 mg capsule (Tran 7 เม็ด), 
Ciprofloxacin 250 mg tablet (Cipro 7) Amoxycillin 500 mg tablet (A 7) 

บจก.แอสตราโก เมดิเคิล เน็คเวิร์คส ค่า ShotDual-Green (ออสเตรเลีย), อะไหล่ เครื่องมือแพทย,์ แว่นตาคนไข้ (Metal 
EyeShields) 
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5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่ม-ี 

3.4 ธุรกิจของบริษัทวุฒิศักดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ (Wittisak Cosmetic Inter Co., Ltd. - WCI) 

เป็นบริษัทท่ี WCIG ถือหุ้นร้อยละ 99.97 ทุนจดทะเบียน 0.10 ล้านบาท ลักษณะธรุกิจเป็นแบบซื้อมาขายไป 
เครื่องส าอางและอาหารเสริม จัดจ าหน่าย (Retail) ผลิตภณัฑ์เครือ่งส าอาง (Skincare/Make up/Supplement) ภายใต้
แบรนด“์Wuttisak” 
  
ตารางที่ 3.4.1: แสดงยอดขายเปรียบเทียบ ปี 2559 และ 2558 

  ปี 2559  ปี 2558  เพิ่ม 
(ลด) %  พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  

รายได้         

   ยอดขายและบริการ  135,952.29 94.5%  61,311.79 88.5%  121.7% 

   รายได้อื่นๆ  7,950.45 5.5%  7,998.01 11.5%  -0.6% 

 รวมรายได ้  143,902.74 100.0%  69,309.80 100.0%  107.6% 

 จะเห็นว่ารายได้ของ WCI ในปี 2559 มีการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับปีกอ่นถึงร้อยละ 107.6 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทได้
มุ้งเน้นการจ าหน่ายเครื่องส าอางในลักษณะ Retail มากขึ้น 

3.5 ธุรกิจของบริษัทย่อย (บจก. สยามสเนล–Siam Snail Co., Ltd.) 

 บจก. สยามสเนล ก่อตั้งเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2557 ได้รับสิทธิบัตรการผลติและจ าหน่ายเมือกหอยทากจาก
สถาบันทรัพยส์ินทางปัญญาแห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย ไดน้ าผลงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเปน็ผลิตภณัฑ์ดูแลผิวท่ีมี
ส่วนผสมหลักจากเมือกหอยทากสายพันธ์ุไทย และคดิค้นจนได้เป็นผลิตภณัฑ์จากเมือกหอยทากท่ีมีสารออกฤทธ์ิในการดูแล
ผิวสูงกว่าผลิตภัณฑจ์ากหอยตา่งประเทศถึง 30 เท่า 

1) ลักษณะธุรกจิ:เป็นผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายเครื่องส าอางจากผลิตภัณฑ์เมือกหอยทากโดยน าผลงานท่ี
ท าการศึกษาค้นคว้าข้างต้น เป็นจดุเด่นส าคัญของธุรกิจ 

ด้วยผลงานวิจัยได้น าไปสู่การสรา้งนวัตกรรมแห่งความงามจากหอยทากไทย อาทิ 

1) คิดค้นโดยทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์ดา้นหอยทากในระดับนานาชาติมากกว่า 30 ปี 
2) คัดเลือกมาเพียง 2-3 สายพันธุ์ ที่ให้เมือกคุณภาพสูงสุดส าหรับบ ารุงผิวพรรณ จากหอยทากไทยท่ีค้นพบ

แล้วกว่า 600 สายพันธุ ์
3) เลือกใช้เมือกเฉพาะส่วนท่ีสรา้งจากช้ันแมนเทิล ซึ่งเป็นเมือกที่มคีุณภาพสูงสดุในการบ ารุงผิวพรรณ 
4) มีกระบวนการเก็บเมือกท่ีไม่เป็นอันตรายต่อหอยทาก 
5) มีเทคโนโลยีการคัดกรองเฉพาะเมอืกที่มีสารโมเลกุลขนาดเล็ก สามารถซึมเข้าผิวหนังได้ล้ าลึกและ

รวดเร็ว 
6) ปรับส่วนผสมใหไ้ดเ้มือกที่มีความเข้มข้นสูง เพื่อการออกฤทธ์ิที่มีประสิทธิภาพสูงสดุ 
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7) ผลิตด้วยมาตราฐานGMP และได้รบัการรับรองคุณภาพผลติภณัฑ์โดย SAMSUNG 

2) แนวทางการจัดจ าหน่าย 

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย แบ่งออกเป็น 3 ช่องทางหลัก ๆ คือ 

 โมเดิร์นเทรด เช่น วัตสัน เซฟดรัก และ คิง เพาเวอร์ เป็นต้น 

 ออนไลน์ เช่น คอนวี่ และ ลาซาดา้ เป็นต้น 

 B2B และ B2C เช่น จ าหน่ายให้วฒุิศักดิ์ ลูกค้าผู้บริโภคทั่วไป เป็นตน้ 

 ผลิตภัณฑ ์
 ปัจจุบันผลิตภณัฑม์ีจ าหน่ายแล้ว 7 ชนิด ได้แก่ 

 Snail8 Age Defense Advanced Serun 

 Snail8 Age Defense Skin Repair Daily Cream 

 Snail8 Age Defense Ultimate Night Repair 

 Snail8 Intensive Whitening Advanced Serum 

 Snail8 UV Protection Sunscreen 

 Snail8 Age Defense Face Mask 

 Snail8 Intensive Whitening Face Mask 

ตารางที่ 3.5.1: ข้อมูลทางเงินทีส่ าคัญเปรียบเทียบ ปี 2559 และ ปี 2558 

  ปี 2559  ปี 2558  เพิ่ม 
(ลด) %  พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  

รายได้รวม  31,098 100.0%  15,000 100.0%  107.3% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ  -13,779 -44.3%  6,205 41.4%  -332.1% 

         

สินทรัพย์หมุนเวียน  32,395.39 60.3%  17,683 71.1%  83.2% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  21,284.72 39.7%  7,178 28.9%  196.5% 

รวมสินทรัพย ์  53,680.10 100.0%  24,861 100.0%  115.9% 

         

รวมหนี้สิน  40,467.50 75.4%  3,486 14.0%  1060.9% 

รวมส่วนของทุน  13,212.61 24.6%  21,375 86.0%  -38.2% 

 รวมหนี้สินและทุน  53,680.10 100.0%  24,861 100.0%  115.9% 

บริษัทมีรายไดร้วมดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 บริษัทได้เปิดช่องทาง
การจัดจ าหน่ายมุ่งตรงกลุ่มเป้าหมายหลักได้ชัดเจนขึ้น พร้อมกับการโฆษณาประชาสมัพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
รวมทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑ์สยามสเนลเอง และมผีู้มาซื้อซ้ ามาขึน้ตามล าดับ จากการที่บริษัทไดล้งทุนด้านโฆษณาในสื่อ
ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักในตราสนิค้าและคณุภาพของผลิตภัณฑ์ ท าให้มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดทีส่งู ท าให้เกิดผลขาดทุน 
13.78 ล้านบาท ในปี 2559 
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3.6 ธุรกิจของบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง: บริษัท แดทโซ เอเชีย คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด (That’so Asia Corporation Co., 
Ltd.) 

1) ลักษณะธุรกจิ:แดทโซประกอบธรุกิจเป็นผู้น าเข้าสินค้าเครื่องส าอาง และบริการเสริมความงาม รา้นขาย
ปลีกเครื่องส าอาง โดยแดทโซได้รบัสิทธิในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องส าอางภายใตแ้บรนด์“That’so” แต่
เพียงผู้เดยีวในเอเชีย โดยได้รับสทิธิจาก Quadra Medical S.r.L.หรือกลุ่ม Quadra จากประเทศอิตาลี(Beauty 
Innovation from Italy) ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์เกี่ยวกับเครื่องส าอางเสริมความงาม 

 That’soเป็นเครื่องส าอางที่ไดร้ับความนิยมในหมูด่ารา Hollywood 

 เป็นนวัตกรรมความงามที่ไมต่้องอาศัยการผ่าตัด 

 เน้นวัตถุดิบธรรมชาต ิ

 ใช้อุปกรณ์ที่สามารถควบคุมไดโ้ดยไม่ต้องอาศัยแพทย ์

2) ผลิตภัณฑ ์(แสดงในเอกสารแนบที่ 5 ของ แบบฟอร์ม 56-1) 

3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 สาขาท่ีเป็น Flagship ใน ดิเอ็มควอเทียร์ (The Emquartier) 

 เว็บไซต ์

 Facebook 

 Blockker 

 นิตยสาร (CLEO) 

 B2B ด้วยการมีสิทธิเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายแตเ่พียงผู้เดียวในทวีปเอเชีย (38 ประเทศ) ปัจจุบันเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายแล้วใน 7 ประเทศ คือ 
1. ไทย 
2. เวียดนาม 
3. ฮ่องกง 
4. มาเก๊า 
5. สิงคโปร ์
6. มาเลเซีย และ 
7. ฟิลิปปินส ์

ตารางที่ 3.6.1 : แสดงข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ ปี 2556 2557 และ 2558 

หน่วย : พันบาท 
  ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558 

รายได้รวม  2,280.00  2,620.13  12,403.87 

อัตราการเติบโต    14.9%  373.4% 

       

ขาดทุนสุทธ ิ  -114.87  -33,933.22  -43,415.21 

อัตราการเพิ่ม (ลด)    29440.2%  27.9% 



               บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 

หน้า 36/45 
 

 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว การขยายงานไปยังต่างประเทศในแถบกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและเอเซยีตะวันออกนั้น ประสบปัญหาด้านกฎระเบียบด้านอาหารและยา ข้ันตอนการขออนุญาต เป็นต้น 

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

 อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง (Cosmetic Industry) 

 บริษัทท่ีอยู่ภายใต้อุตสาหกรรมนี้ คือ บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ (WCI), บจก.สยามสเนล และ บจก.แดทโซ 
เอเชีย คอร์ปอร์เรชั่น (ธุรกิจของบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง) 

 ตลาดเครื่องส าอางคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.62 ในระหว่างปี พ.ศ.2557-2562 Research and 
Market  

 ผู้น าตลาดเครื่องส าอางของโลกในปี พ.ศ.2560 คือ  
 ตลาดเอเชียแปซิฟิค ร้อยละ 34 
 ทวีปอเมริกา ร้อยละ 33 
 ทวีปยุโรป ร้อยละ 29 
 ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ร้อยละ 4 

โดยในปี พ.ศ.2560 ตลาดเครื่องส าอางสามารถแบ่งออกเป็น 

 กลุ่ม Skin care ร้อยละ 62 
 กลุ่ม Hair care ร้อยละ 5 
 กลุ่ม Injectable ร้อยละ 4 

  
ที่มา: EuroMonitor International 
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 การผนวกรวมอุตสาหกรรมเครื่องส าอางของไทยไว้เข้ากับอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare and 
Wellness) โดยได้ประมาณการวา่มีอัตราการเตบิโตราวร้อยละ 8-10 ต่อปี (“คุณเกศมณี  เลิศกิจจา” นายกสมาคมผูผ้ลติ
เครื่องส าอางกล่าว) 

 ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ่มลูกค้ามีการตระหนักถึงสุขภาพมากข้ึน (Health-conscious) และค านึงถึงภาพลกัษณ์ที่
ปรากฏ (appearance) และการมสีุขภาพท่ีสมบูรณ์พร้อม (Wellness) 

 จากข้อมูลทางสถิตินั้น ตลาดเครื่องส าอางของไทยมีมูลคา่รวม 250,000 ล้านบาทในปี พ.ศ.2557 โดย 150,000 
ล้านบาทเป็นการบริโภคใช้ในประเทศ และส่งออกไป 100,000 ล้านบาท โดยประมาณการว่าในปี พ.ศ.2558 จะมีมูลค่ารวม
เป็น 275,000 ล้านบาท ซึ่งไม่ไดร้บัผลกระทบจากการเมืองในประเทศและเศรษฐกิจโลกมากนัก อัตราการเติบโตยังคงอยู่ใน
ระดับที่น่าสนใจ และจะมีการส่งเสริมผลักดันให้ได้ เป็น Asean beauty-sector hub 

 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ดา้น Hair care อันดับหนึ่งของโลก และเป็นผู้ผลิตและสง่ออก
ผลิตภณัฑ์ Skin care อันดับที่ 12 ของโลก จาก www.nationmultimedia.com/business/Thai-beauty-sector-
looks-set-for-rosy-future  

แนวโน้มตลาดและแนวโนม้ผู้บริโภคไทยของอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง (Market and Thai Consumer Trend of 
Cosmetic Industry) 

 การขยายตัวของเขตเมืองที่น ามาซึ่งอ านาจการซื้อที่สูงข้ึน 

 การเติบโตของธุรกิจ Spa ที่ส่งผลต่อความต้องการผลติภณัฑ์ดูแลผา่นช่องทาง B2B 

 การแข่งขันที่รุนแรงเป็นอุปสรรคตอ่การอยู่รอดของผูผ้ลติขนาดเล็กถึงปานกลาง 

 ผู้บริโภคกลุม่ Beauty Conscionsมีความต้องการผลติภณัฑด์ูแลผิวที่ซับซ้อนข้ึน ซึ่งสะท้อนผ่าน 

- ความพร้อมที่จะลงทุนเพื่อดูแลผิวพรรณ 

- ยินยอมที่จะเพิม่ขั้นตอนในการดูแลผิวพรรณ 

 ผู้บริโภคเริ่มดูแลผิวตั้งแต่อายุยังนอ้ย 

 การเติบโตของรายได้ทีส่ามารถน าไปใช้จ่ายไดจ้ริง (Disposable income) ท าให้ผู้บริโภคมีความต้องการที่มี
มาตราฐานการเป็นอยู่ที่สูงข้ึน 

 ผู้บริโภคที่มรีายได้ระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูงมีความต้องการที่จะ Trade up เพื่อบริโภคแบรนดร์ะดับ 
premium เพราะเชื่อมั่นในภาพลกัษณ์ที่ด ี

 ผลิตภณัฑ์ดูแลเรื่องสิวเติบโตสูงสุดในกลุ่ม Skin care ในปีพ.ศ.2557 เนื่องจาก 

- สภาพภมูิอากาศท่ีร้อนจดัของประเทศไทย 

- มลพิษที่เพ่ิมมากข้ึน 

 ผู้บริโภคให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ท่ีผลติมาจากวตัถุดิบธรรมชาติ 

 กลุ่มผู้บริโภคชายให้ความส าคญักบัการดูแลผิวพรรณเพิ่มมากขึ้น 

 จากรายงานของ L’oreal (Thailand) พบว่า 

- ร้อยละ 60 ของวัยรุ่นชายมีความกังวลเรื่องสิวและสภาพผิวมัน 

- ร้อยละ 70 ของวัยรุ่นชายมีการใช้ Cleansing Lotion ด้วย 
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 ผลิตภณัฑ์ประเภท Whitening จะไดร้ับความนยิมในเอเชีย เช่น ไทย อินเดีย จีน ญี่ปุ่น และเกาหล ี

 ผู้บริโภคมีวิถีชีวิตที่วุ่นวายข้ึนจึงท าให้มีความต้องการผลติภณัฑ์ เช่น 

- ผลิตภณัฑ์ที่มีประโยชน์หลายอย่าง (Multi-purpose Products) 

- ผลิตภณัฑ์ที่มีอายุการท างานท่ียาวขึ้น (Extended Wear Products) 

- ผลิตภณัฑ์ที่ใช้ได้รวดเร็ว (Short Application Time Products) 

 ผู้บริโภคให้ความส าคญักับภาพลักษณ์ของตนเองมากขึ้น 

 ภายใต้อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง หรือ อุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare and Wellness) นี้ได้แบ่ง
ออกเป็น 

1. การรักษาด้านผิวหนัง (Dermotological treatment) 

การรักษาด้านผิวหนัง (Dermotological treatment)หรือ Skin Care มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี 
(Cumulative Average Growth Rate-CAGR) จนถึงปี พ.ศ.2560 ด้วยมูลค่าตลาดปัจจุบัน 17,500ล้านบาทต่อปี เป็น
มากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2560) ทั้งนี้เพราะลูกค้ามีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นโดยเฉพาะ
กลุ่มวัยรุ่น และการพัฒนาการดา้นผลิตภณัฑ์ พร้อม ๆ กับปัจจยัทางด้านสังคมที่ต้องการใหผ้ิวดูเป็นวยัหนุ่มสาวสดใสอยู่
เสมอ รวมทั้งสภาพอากาศที่มมีลภาวะและความร้อนของประเทศไทย ผลักดันใหต้ลาด Skin Care มีการเติบโตมากยิ่งขึ้น 
กลุ่มผู้ใช้เดิมเป็นสตรี ก็มีกลุม่ลูกคา้ที่เป็นผู้ชายมาใช้มากขึ้น ลูกค้ามคีวามต้องการที่ซับซ้อนเพิม่ขึ้น (จาก 
www.cosmeticsdesign-asia.com ) 

ในกลุ่ม Skin Care แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ:     

1) Facial Care 

2) Body Care 

3) ครีมหรือยาขจัดขนหรือโลช่ัน(Depilatories) และ 

4) อื่น ๆ 

โดย Facial Care นั้นเป็นส่วนตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ส่วน Body Care มีส่วนตลาดที่ใหญร่องลงมา โดยครีม
หรือโลช่ันยาขจดัขนนั้น มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด นักการตลาดไดค้าดการณ์ว่า ในส่วนของ “Facial Care” มูลค่าขายในปี 
พ.ศ.2555 เป็น 3,468.5 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัยที่ลูกค้า (อายุระหว่าง 15-24 ปี) ได้รับผลกระทบด้านอากาศร้อน 
มลภาวะ หน้ามัน สิว 

 ส าหรับสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการที่ใหก้ารดูแลรักษาปัญหาด้านผิวพรรณมีจ านวนมาก 
ได้แก่ ผู้ประกอบการสถานพยาบาลประเภทคลินิก ผู้ประกอบการประเภทโรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลทั่วไปท่ีมี
แผนกตรวจรักษาด้านผิวพรรณ และผูป้ระกอบการที่ไมจ่ดทะเบียนสถานพยาบาล แต่ให้บริการหัตถการที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลผิวพรรณ โดยการแข่งขันของธุรกิจการดูแลรักษาปญัหาด้านผวิพรรณ มีการแข่งขันสูงขึ้นเนื่องจากมีผู้ประกอบการราย
ใหม่เข้ามาในตลาดมากขึ้น และการแข่งขันจากผู้ประกอบการประเภทโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบการแต่ละรายมีการขยาย
สาขาเพิ่มขึ้น มีการน าวิธีการดูแลรักษาปัญหาด้านผิวพรรณมาเปน็ระยะเวลานาน การดูแลรักษาปัญหาด้านผิวพรรณของ 
WCIG ได้รับการยอมรับและเป็นท่ีรู้จักโดยทั่วไป 
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4. โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นและประวัติการเพ่ิมทุนระหว่างปี 2556 - ไตรมาส 3 ปี 2559 
                    หน่วย : ล้านบาท 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว 2556 2557 2558 2559 

หุ้นสามัญ 9,200,013,500 หุ้น มูลค่า หุน้ละ 0.10 บาท (ป2ี556) 920.00 - - - 

หุ้นสามัญ 9,200,013,500 หุ้น มูลค่า หุน้ละ 0.075 บาท (ป2ี557) - 690.00 - - 

หุ้นสามัญ 9,200,013,500 หุ้น มูลค่า หุน้ละ 0.075 บาท (ป2ี558) - - 690.0 - 

หุ้นสามัญ 13,790,761,430 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 0.075 บาท (ไตรมาส 3 ปี 2559) - - - 1,304.31 

ส่วนเกินจากการลดทุน - 29.85 29.85 29.85 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1.80 - - 114.52 

ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย - - 216.82 216.82 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 
   

 

จัดสรรแล้ว ส ารองตามกฎหมาย 2.50 12.00 37.00 37.00 

ยังไม่ได้จัดสรร (226.53) 206.66 331.47 (469.73) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 697.79 938,50 1,305.13 962.76 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - 1,010.72 1,692.89 1,025.38 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 697.78 1,949.22 2,998.02 1988.14 

 
5. ประวัติการเพ่ิมทุน / ลดทุน ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

หน่วย : ล้านบาท 

ปี 
ทุนจดทะเบียน 

ช าระแล้ว 
จ านวนทุนที่เพ่ิม / 

(ลด) 
ทุนจดทะเบียนช าระ
แล้วหลังเพ่ิม /(ลด) 

รายละเอียดการเพ่ิม /ลด ทุนจดทะเบียน 

2556 280.00 640.00 920.00 บริษัทได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จาก 280,000,900 บาท เป็น 1,380,002,025 
บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 
11,000,011,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 
บาท รวม 1,100,001,125 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement – PP) 
จ านวน 5,000,000,000 หุ้น ราคาขายต่อหุ้น 
0.10 บาท ส าหรับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) 
จ านวน 1,400,004,500 หุ้น ราคาขายต่อหุ้น 
0.10 บาท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น จ านวน 4,600,006,750 หน่วย 
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ปี 
ทุนจดทะเบียน 

ช าระแล้ว 
จ านวนทุนที่เพ่ิม / 

(ลด) 
ทุนจดทะเบียนช าระ
แล้วหลังเพ่ิม /(ลด) 

รายละเอียดการเพ่ิม /ลด ทุนจดทะเบียน 

2557 920.00 (230.00) 690.00 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิให้บรษิัทลดทุนจด
ทะเบียนบริษัท จ านวน 345,000,506.25 บาท 
จาก 1,380,002,025.00 บาท เปน็ 
1,035,001,518.75 บาท โดยการลดมลูค่าหุ้นท่ี
ตราไวจ้าก 0.10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.075 
บาท 

2558 690.00  690.00 

2559 690.00 344.31 1,034.31 มีการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของ EFORL ครั้งท่ี 2 (EFORL-W2) 
จ านวน 4,590,747,930 หน่วย ที่ราคาใช้สิทธิ 
0.10 บาทต่อหุ้น 

 

6. ข้อมูลของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ปิดสมุด ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 มีรายช่ือและสัดส่วนผู้ถือ
หุ้น  ดังนี ้

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 

1. นายศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธ์ิ 912,962,800 6.62 
2. นายโกศล วรฤทธินภา 775,000,000 5.62 

3. นายจักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย ์ 757,130,000 5.49 
4. นางทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน ์ 614,591,100 4.46 

5. น.ส.ลักษิญา อาลัยผล 456,000,000 3.31 
6. นายชูชัย จึงเจริญสุขยิ่ง 384,377,900 2.79 

7. นายจักรกรสิน ์โลหะเจริญทรัพย ์ 272,200,000 1.97 
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากัด 271,896,810 1.97 
9. นายพุฒิเมศ วรฤทธินภา 208,933,000 1.52 
10. นายปรีชา นันท์นฤมิต 186,000,000 1.35 

11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น 8,951,669,820 64.91 

 
รวม 13,790,761,430 100.00 

ที่มา :  บริษัทฯ 
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7. โครงสร้างกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายปรีชา  นันท์นฤมิต ประธานกรรมการ 

2 นายโกศล  วรฤทธินภา กรรมการ 

3 นายรุจพงศ์  ประภาสะโนบล กรรมการตรวจสอบ 

4 นายสัมพันธ์  หุ่นพยนต ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

5 นายธีรวุทธิ์  ปางวิรุฬห์รักข์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 

6 นายมนัส  แจ่มเวหา กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ที่มา :  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

8. ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั  3  ปี 

ปี อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 

2556 - 

2557 - 

2558 0.01 

2559 0.03 

ที่มา :  http://www.setsmart.com/  
  

http://www.setsmart.com/


               บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 

หน้า 42/45 
 

 

ส่วนที่  3   ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง  3  ปี 
 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
งบการเงิน 

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2556, 2557, 2558 และ  2559 
งบแสดงฐานะการเงิน 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
 ณ วันที ่ 31  

ธันวาคม 2556  
 ณ วันที ่ 31  

ธันวาคม 2557  
ณ วันที ่ 31  

ธันวาคม 2558 
ณ วันที ่ 31  

ธันวาคม 2559 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 641.26 339.44 122.46 558.21 

เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธ ิ 5.10 140.78 20.73 0.14 

ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป – สุทธิ 57.54 473.84 707.35 785.72 

ลูกหนี้การค้า – บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง - 14.41 3.90 1.85 

ลูกหนี้อื่น – บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง - - - - 

เงินให้กู้ยืม – บริษัทย่อย - - - - 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ  103.52 553.52 726.76 868.70 

    ส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน     

    ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี - 7.27 10.47 5.62 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 6.13 1.13 - - 

ค่าเช่าจ่ายลว่งหน้าส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 2.64 2.64 2.64 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4.03 68.33 24.14 30.06 

สินทรัพย์ที่ถือไว้ส าหรับการด าเนินงานที่ยกเลิก - 4.16 0.94 0.94 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 817.59 1,605.53 1,619.40 2,253.88 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธ ิ - 7.17 7.12 2.93 

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ 0.30 - 52.69 0.79 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - 36.00 36.00 - 

ค่าเช่าจ่ายลว่งหน้าระยะยาว - 13.53 10.89 8.24 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธ ิ 15.44 1,028.37 921.91 764.38 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 3.22 2,066.08 2,076.96 2,082.96 

ค่าความนิยม - 2,244.43 2,258.66 1,420.81 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.09 33.88 32.96 72.49 

สินทรัพย์ที่ได้มาจากการค้ าประกัน - 100.00 100.00 - 

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 3.65 7.11 0.04 - 

เงินประกันสัญญาเช่า - 131.99 135.23 140.15 

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี - 90.61 - - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2.58 1.59 1.12 1.38 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 25.27 5,760.75 5,633.53 4,494.11 
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รายการ 
 ณ วันที ่ 31  

ธันวาคม 2556  
 ณ วันที ่ 31  

ธันวาคม 2557  
ณ วันที ่ 31  

ธันวาคม 2558 
ณ วันที ่ 31  

ธันวาคม 2559 

รวมสินทรัพย ์ 842.86 7,366.28 7,252.93 6,748.00 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนี้สินหมุนเวียน     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 45.57 467.01 1,634.54 

เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป  16.87 307.65 407.53 609.96 

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง 118.55 139.22 257.16 100.02 

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง - 12.14 15.61 18.65 

เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากบุคคลและ     

    บริษัทที่เกี่ยวข้อง - - 25.01 10.11 

เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย ์- ผู้ค้าทั่วไป  1.19 7.09 1.14 0.67 

เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย ์- บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง - - - - 

รายได้รับล่วงหน้า 1.19 676.44 293.64 252.69 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน     

    ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 0.26 3.95 2.13 2.54 

เงินกู้ยืมระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 1,031.58 991.07 530.81 

ประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริม     

    การขายกับลูกค้า - 4.52 1.39 1.02 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1.43 37.78 121.88 24.95 

ค่านายหนา้ค้างจ่าย 1.17 39.59 53.67 49.02 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3.76 116.71 166.70 1453.09 

หนี้สินที่ถือไว้ส าหรับการด าเนินงานที่ยกเลิก - 11.21 9.53 3.76 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 143.23 2,433.45 2,813.47 3,921.83 

หนี้สินไม่หมุนเวียน     

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธ ิ - 2,368.42 851.046 392.09 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธ ิ 0.31 1.66 11.29 11.53 

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 1.42 26.28 14.20 20.98 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - 16.73 - - 

ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น - 153.95 - - 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี - 409.45 403.92 406.56 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.13 7.11 7.03 6.88 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1.86 2,983.61 1,441.44 838.03 

รวมหนี้สิน 145.09 5,417.06 4,254.91 4,759.86 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทุนที่ออกและรับช าระแลว้  690.00 920.00 690.00 1,034.31 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1.80 - - 114.52 

ส่วนเกินทุนจากการลดทุน - 29.85 29.85 29.85 

 ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย - - 216.82 216.82 

ก าไรสะสม     
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รายการ 
 ณ วันที ่ 31  

ธันวาคม 2556  
 ณ วันที ่ 31  

ธันวาคม 2557  
ณ วันที ่ 31  

ธันวาคม 2558 
ณ วันที ่ 31  

ธันวาคม 2559 

- จัดสรรเพื่อเป็นส ารองตามกฎหมาย 2.50 12.00 37.00 37.00 

- ยังไม่ได้จัดสรร -226.53 206.66 331.47 (469.73) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท  697.78 938.50 1,305.13 962.76 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - 1,010.72 1,692.89 1,025.38 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 697.78 1,949.22 2,998.02 1,988.14 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 842.86 7,366.28 7,252.93 6,748.00 

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ณ วันที่  31  

ธันวาคม 2556 
ณ วันที่  31  

ธันวาคม 2557 
ณ วันที่  31  

ธันวาคม 2558 
ณ วันที่  31  

ธันวาคม 2559 

รายได้จากการขายและบริการ         

รายได้จากการขาย 82.03 1,165.32 1,916.12 2,045.66 

รายได้จากการให้บริการ 76.20 284.93 2,587.81 1,626.87 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 158.23 1,450.25 4,503.93 3,672.53 

ต้นทุนขายและบริการ     

ต้นทุนขาย (51.40) (759.60) (1,213.32) (1,278.71) 

ต้นทุนการให้บริการ (52.18) (183.11) (1,999.20) (1,700.59) 

รวมต้นทุนขายและบริการ (103.58) (942.71) (3,212.53) (2,979.30) 

ก าไรขั้นต้น 54.65 507.54 1291.41 693.23 

ก าไรจากการต่อรองราคาซื้อ 5.38 0.00 2.13 0.00 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.00 25.48 0.00 0.00 

รายได้ดอกเบี้ยรับ 6.08 9.45 3.78 1.90 

รายได้เงินปันผล 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายได้อื่น 1.08 5.04 20.19 79.61 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (8.19) (130.57) (376.04) (475.03) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (30.82) (111.12) (350.36) (518.76) 

ต้นทุนทางการเงิน (0.08) (18.69) (240.45) (183.88) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 28.10 287.13 350.66 (1,276.79) 

ภาษีเงินได้ (1.64) (37.89) (99.38) (9.58) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดจากการด าเนินงาน 26.46 249.24 251.28 (1,286.37) 

ขาดทุนจากการด าเนินงานทีย่กเลิก 0.00 2.21 0.00 0.00 

ก าไร (ขาดทุน)  ส าหรับงวด 26.46 251.45 251.28 (1,286.37) 
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งบกระแสเงินสด 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ณ วันที่  31  

ธันวาคม 2556 
ณ วันที่  31 

ธันวาคม 2557 
ณ วันที่  31  

ธันวาคม 2558 
ณ วันที่  31  

ธันวาคม 2559 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 0.25 (122.60) 344.87 (194.08) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (4.44) (3,646.53) 850.38 (2.90) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 635.96 3,467.30 (1,157.83) 923.35 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 631.77 (301.82) (216.98) 435.75 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นป ี 9.49 641.26 339.44 122.46 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 641.26 339.44 122.46 558.21 

 


