สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1.

2.

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

:
:

เว็บไซต์
โทรศัพท์
อีเมล์

:
:
:

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เลขที่ 184 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
http://www.eforl-aim.com
0-2883-0871-9, 0-2434-2748-9
ir@eforl-aim.com

วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

3.

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 มีมติ
อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,577,488,835.45 บาท เป็น 3,181,554,810.30 บาท
โดยออกหุ้นสามัญจานวน 8,054,212,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ใน
อัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท) กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยราคาเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ต่อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกิน
สิทธิของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ได้ ในกรณีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิ การจองซื้อ
ครบถ้วนในรอบแรกแล้วให้จัดสรรหุ้นที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย
ตามสั ด ส่ว นการถื อ หุ้ น สามัญ เดิ ม ของผู้ ถื อหุ้ น ที่ จ องซื้ อ หุ้ น สามั ญ เกิน กว่าสิ ท ธิข องตนแต่ ละราย โดยให้
ดาเนินการจัดสรรหุ้นดังกล่าวไปจนไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะ
ซื้อหุ้น
บริษัทได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(Record Date) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และกาหนดวันจองซื้อหุ้นสามั ญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมใน
วันที่ 2, 3, 4, 6 และ 9 ธันวาคม 2562 (รวม 5 วันทาการ) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดของการเสนอขาย
และจัดสรร ดังนี้
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ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน

:

หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนชาระแล้วปัจจุบัน

:

2,416,263,899.40 บาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้วหลังการเพิ่มทุน
(กรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนครบทั้งจานวน)
:

3,020,329,874.25 บาท

จานวนหุ้นที่จัดสรร

:

8,054,212,998 หุ้น

ราคาเสนอขายต่อหุ้น

:

ราคาหุ้นละ 0.05 บาท

อัตราส่วนการจองซื้อ

:

4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

วิธีการจัดสรร

:

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อตาม
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 12
พฤศจิกายน 2562
จานวนหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ นซึ่ งผู้ถื อหุ้ นเดิม มีสิ ทธิจองซื้ อ
ตามอั ตราส่ วนที่ ก าหนดไว้ จะเป็ นไปตามที่ ระบุ ไว้ใน
ใบรับรองการจองซื้อหุ้น (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3)
ในกรณี ที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้จองซื้อหุ้ นตามสิทธิที่ได้รับ
บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิ สาหรับจานวนหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นมิได้จองซื้อ หรือ ใช้สิทธิไม่ครบจานวนตามสิทธิที่
ได้รับ หรือ ไม่ใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ในการน าหุ้ น ดั งกล่ า วจั ด สรร
ให้ กับ ผู้ถื อหุ้ น ที่ ได้ แสดงความจานงที่ จ ะซื้อ หุ้ น สามั ญ
เพิ่ ม ทุ น นอกเหนื อ จากสิ ท ธิที่ ได้ รั บ จากการจั ด สรรใน
ราคาหุ้นละ 0.05 บาท
ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน นอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับจัดสรร โปรดแจ้งความ
จานงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกเหนือจากสิทธิ
มาพร้อมกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและ
ชาระเงินมาพร้อมกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มี
อานาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิท ธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้
แสดงความจานงจองไว้แล้วตามสัดส่วน
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เงื่อนไขอื่นๆ

4.

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

:

มอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริษั ท และ/หรือ ประธานเจ้ าหน้ า ที่
บริ ห ารเป็ น ผู้ มี อ านาจด าเนิ น การใดๆ ที่ จ าเป็ น และ
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ครั้ ง นี้ อ านาจดั ง กล่ า วรวมถึ ง ก าหนดหรื อ แก้ ไ ข
เปลี่ย นแปลงรายละเอียดและเงื่อ นไขที่จ าเป็ น และ/
หรือ เกี่ยวเนื่องกับ การออกและเสนอขาย และ/หรือ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ทุกประการ ภายใต้
เงื่ อ นไขของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยรายละเอี ย ด
ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงหลักเกณฑ์การจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน การกาหนดระยะเวลาจองซื้อและการ
ช าระเงิ น ค่ า หุ้ น เพิ่ ม ทุ น เป็ น ต้ น และให้ มี อ านาจ
ดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง
กับการออกเสนอขายและการจัดสรร เพื่ อให้การออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสาเร็จลุล่วง รวมถึงแต่
ไม่ จ ากั ด เพี ย งการให้ ข้ อ มู ล ติ ด ต่ อ จั ด ท า ลงนาม ส่ ง
มอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จาเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายต่อ สานั กงานคณะกรรมการกากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด กระทรวงพาณิ ชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
เข้ าจดทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ งประเทศไทย
รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอานาจช่วง เป็นต้น

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record
Date) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

5.

กาหนดการจองซื้อและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.1

ระยะเวลาในการจองซื้อและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทกาหนดวันจองซื้อและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 2, 3, 4, 6, และ 9 ธันวาคม 2562
(รวม 5 วันทาการ) ในระหว่างเวลา 9:00 น. – 15:00 น.
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5.2

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

สถานที่รับจองซื้อและรับชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ณ สถานที่ ดังนี้
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
324 326 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ (66) 0-2434-2748-9 ต่อ 121 และ 118
อีเมล์ ir@eforl-aim.com
โดยงดรับการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทางไปรษณีย์
ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
5.2.1

วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ก)

ข)

ค)
ง)

5.2.2

กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ
(“ผู้ถือหุ้น”) ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ถ้าผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับการจัดสรร โปรด
แจ้งความจานงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามความประสงค์ โดยจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญ
นอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับมาพร้อมกับการจองซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิในครั้งแรกและชาระ
เงินมาพร้อมกัน รวมทั้งกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือ
ชื่อผู้ถือหุ้น (หากท่านไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นจองเกินสิทธิ บริษัทจะโอนเงินคืนให้ตามเลข
บัญชีที่ท่านระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
แนบเอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ
6)
ชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจานวนที่จองซื้อ ตามวิธีการชาระเงิน ค่าจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน (รายละเอียดที่ระบุไว้ใน ข้อ 5.2.2) และนาส่งหลักฐานการชาระเงิน
และใบจองซื้อมา ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ
5.2) ภายในวันและเวลาที่รับจองซื้อ (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.1)

วิธีการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ที่ต้องการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถชาระเงินค่าจองหุ้นสามัญ เพิ่มทุนโดยการโอนเงิน
เท่านั้น เพื่อเข้าบัญชี
“บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 061-8-14600-6”
ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาสะพานกรุงธน
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5.2.3

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้อ
ก)

ข)
ค)
ง)

จ)

ฉ)
ช)

ซ)

บริษัทไม่รับชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์และเงินสด
(แต่อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นสามารถนา เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ และเงินสด เข้าฝาก
บั ญ ชี “บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม เพื่ อ การจองซื้ อ หุ้ น ” เลขที่ บั ญ ชี 061-8-14600-6
ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ได้ ทั้งนี้ ใน
การนาฝาก เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ผู้ถือหุ้นต้องนาฝากภายในวันที่ 4 ธันวาคม
2562)
ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
ระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และเลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ระบุ
ไว้ในใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชาระเงิน
ค่าจองซื้อและดาเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดเพื่อให้สามารถเรียก
เก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกาหนดระยะเวลาจองซื้อ หรือ บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ด้วยเหตุที่มิใช่ความผิดของบริษัท ) ไม่ว่าทั้งหมด
หรือ บางส่วนภายในกาหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่กาหนด หรือ จองซื้อด้วยวิธีการ
อื่น ที่มิได้กาหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของบริษัท ฉบั บนี้ หรือ
นาส่งเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่
สัม พั น ธ์ กัน บริษั ท ขอสงวนสิ ท ธิในการใช้ข้ อ มู ล ในเอกสารประกอบการจองซื้ อ ตามที่
เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่
จะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทขอสงวนสิทธิใน
การไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว
บริษัทไม่รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองการจองซื้อหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือ
หุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ที่ผู้ถือ
หุ้นเดิมได้รับใบรับรองการจองซื้อหุ้น กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลข
เดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือ
หุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อ
ชุดเดียวกัน ผู้ถือหุ้นอาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ให้ แก่ผู้ ถือหุ้ น ตามที่ เห็ นสมควร หรือไม่ จัดสรรหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ นให้ แก่ ผู้ถือ หุ้น ราย
ดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี)
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ฌ) บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชาระเงินค่าจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้อ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา
อุปสรรค หรือ ข้อจากัดในการดาเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท
6.

เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
6.1

ใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)

6.2

หลักฐานการชาระเงิน ได้แก่ ใบนาฝาก พร้อมทั้งระบุ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถ
ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชาระเงิน

6.3

ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดย
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด)

6.4

สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย
หรือ ธนาคารกรุงไทย (กรณีจองเกินสิทธิ)

6.5

เอกสารประกอบการแสดงตน


บุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ไทย : ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ ส าเนาบั ต ร
ข้าราชการ หรือ สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ สาเนาทะเบียน
บ้านที่ มีเลขประจาตัวประชาชน พร้อมลงนามรับ รองสาเนาถูกต้อง (ในกรณี ที่มี การ
เปลี่ยน ชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 หรือ ในใบรับรองสิทธิการจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบเอกสาร ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส
ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยน ชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น)



บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สาเนาใบต่างด้าว หรือ สาเนาหนังสือเดินทางพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง



นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์
อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอานาจลงนามของ
นิ ติ บุ ค คลนั้ น และประทั บ ตราส าคั ญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ้ า มี ) พร้ อ มแนบส าเนาบั ต ร
ประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง



นิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ : สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลที่
ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ ใบต่างด้าว
หรื อ ส าเนาหนั งสื อ เดิ น ทางของผู้ มี อ านาจลงนามที่ ได้ รั บ รองส าเนาเอกสารที่ ยั งไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง กระทาการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรอง
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สาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่โนตารี พับ
ลิค (Notary Public) และรับรองโดยสถานกงสุลไทย
6.6

7.

หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบหมายให้ผู้รับ
มอบอานาจมากระทาการแทน) พร้อมสาเนาเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้ถือหุ้น และผู้รับ
มอบอานาจซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

การยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
สถานที่ยื่นเอกสาร ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และในวัน เวลา ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ
5.1

8.

การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวน
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับจัดสรร ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในส่วนที่จองนอกเหนื อจากสิท ธิที่ ได้รับ จัด สรร หรือ ได้รับจัดสรรหุ้น ไม่ครบเต็ม จานวนหุ้ นที่จองซื้ออั น
เนื่องจากมีจานวนหุ้นที่ประสงค์จองซื้อมากกว่าจานวนหุ้นที่เหลือ บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ท่านระบุไว้ใน
เอกสารใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยไม่มีดอกเบี้ย หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ) ภายใน 10 วัน นับจากสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

9.

หลักฐานการรับจองซื้อหุ้น
บริษั ทจะออกหลั กฐานการจองซื้ อหุ้นสามัญ เพิ่มทุ นตามสิทธิและการจองซื้อนอกเหนือจากสิท ธิที่ ได้รับ
จัดสรรไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้น การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับชาระเงินค่า
จองซื้อหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

10.

ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
10.1

ชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ทาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็น
ชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น หุ้นจะไม่สามารถนาเข้าบัญชีได้
ในกรณีดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับ ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยจะนาเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ซึ่งอาจทาให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรได้ในวันทาการ
แรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

10.2

โปรดระบุ รหั สโบรกเกอร์ (Broker) ที่ ผู้ถื อหุ้ น ประสงค์จ ะน าหุ้ น เข้าบั ญ ชี ให้ ถูก ต้อ ง หากไม่
ถูกต้องจะทาให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน หรืออาจสูญหาย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่
ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับ ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
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600 ซึ่งอาจทาให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรได้ในวันทาการแรกของ
การซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
11.

12.

13.

14.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม
11.1

เพื่อชาระหนี้ที่บริษัทมีภาระผูกพัน เพื่อลดผลกระทบทางลบที่มีต่อบริษัท ประมาณ 200 ล้าน
บาท

11.2

เพื่อลงทุนในธุรกิจอื่นและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจหลักของบริษัทประมาณ 202 ล้าน
บาท

ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
12.1

บริษัทมีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน

12.2

เพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท

12.3

บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมสามารถเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทได้

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
13.1

นโยบายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการ
ดาเนินงานเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

13.2

บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งและมั่นคงเพิ่มขึ้นเป็นที่น่าเชื่อถือของคู่ค้า

13.3

บริษัทมีเงินที่จะปรับปรุงพัฒนาและขยายธุรกิจเพื่อสร้างผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อ
มูลค่าบริษัทและมูลค่าหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลในอนาคต
หากบริษัทมีผลกาไร

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบ
การเงินเฉพาะหลังหักสารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกาหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน แผนการลงทุน ความจาเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

15.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุน
15.1

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริษัท

15.1.1

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

เนื่องจากบริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ดังนั้นจะไม่เกิด
การลดลงของสัดส่วนของสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นจะทาให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 20.00 โดยคานวณจากสูตรการคานวณดังนี้
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Control Dilution

=
=
=

15.1.2

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

จานวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้
8,054,212,998
32,216,851,992 + 8,054,212,998
20.00%

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจานวน จะทาให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
เดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 0.00 โดยคานวณจากสูตรการคานวณดังนี้
Price Dilution

=
=
=

ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาด
0.04 – 0.04
0.04
0.00%

ราคาตลาด คื อ ราคาตลาดถั วเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนั กของหุ้ นย้ อนหลั ง 7 วั นท าการติ ดต่ อกั นก่ อนวั นประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 13 – 23 กันยายน 2562)
ราคาตลาดหลังเสนอขาย

15.1.3

= (ราคาตลาด x จานวนหุ้นชาระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
(จานวนหุ้นชาระแล้ว + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี)้
(0.04 x 32,216,851,992) + (0.05 x 8,054,212,998)
=
(32,216,851,992 + 8,054,212,998)
=
0.04 บาทต่อหุ้น

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earning Per Share Dilution)
ไม่มี เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสาหรับงวด

15.2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจาเป็นต้องดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยเงินที่
ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะนามาชาระหนี้และลงทุนในธุรกิจอื่นรวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
สาหรับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งหลังจากการออกหุ้นเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
จะช่วยปลดเปลื้องภาระหนี้ของบริษัทสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่คู่ค้าและนักลงทุนทั่วไป ทาให้บริษัท
มีสภาพคล่องทางการเงินและทาให้บริษัทมีโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต เป็นประโยชน์ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาวซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นเช่นกัน
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทจดทะเบียน
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EFORL”) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนใน
ประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ดาเนินธุรกิจหลัก เป็นผู้
นาเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยตรงจากผู้ผลิต ผู้แทนจัดจาหน่ายเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิตชั้นนาแต่
เพี ยงผู้เดียว และเป็นผู้ให้บ ริการในการให้คาแนะนาวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ บารุงรักษา
ซ่อมแซม ตลอดจนให้ความรู้ครอบคลุมการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์ตลอดจนผู้ป่วยเพื่อประโยชน์สูงสุด
บริษัทย่อยของบริษัทประกอบด้วย 3 บริษัท ประกอบด้วย
 บริษัท สเปซเมด จากัด (Spacemed Co., Ltd.) เป็นตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ใช้ในบ้าน (Home uses) อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ (Microscope) และอื่นๆ โดยบริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 100
 บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (WCI Holding Public Co., Ltd.) เป็นธุรกิจด้านการ
ลงทุ น โดยลงทุ น ร้ อ ยละ 99.99 ในบริ ษั ท วุ ฒิ ศั ก ดิ์ คลิ นิ ก อิ น เตอร์ ก รุ๊ ป จ ากั ด (Wuttisak Clinic
Intergroup Co., Ltd.) ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการด้านความงาม ธุรกิจแฟรนไซส์ และจาหน่ายเครื่องสาอาง
โดยบริษัทถือหุ้นหรือลงทุนผ่านบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (WCI Holding Public Co.,
Ltd.) ร้อยละ 56.00 และ
 บริษัท สยามสเนล จากัด (Siam Snail Co., Ltd.) เป็นธุรกิจที่จัดจาหน่ายเครื่องสาอางจากผลิตภัณฑ์
เมือกหอยทาก บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51.00
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 - 2562) มีเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญดังนี้
7 เมษายน 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 มีมติอนุมัติ
-

ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (EFORL-W3) รวมจานวนไม่เกิน
1,379,076,143 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้นต่อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าโดยมีราคาแปลงสภาพ 0.60 บาทต่อหุ้น

-

ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน 4,596,920,476 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราจัดสรร 3 หุ้ น
สามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ กาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.14 บาท

-

ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (EFORL-W4) (“ใบสาคัญแสดง
สิทธิ EFORL-W4”) รวมจานวนไม่เกิน 1,532,306,825 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสาคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าโดยมีราคาแปลงสภาพ 0.50 บาท
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ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิ ม จานวน 1,035,001,518.75 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,034,307,107.25 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จาหน่าย
จานวน 9,258,820 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ 0.075 บาทต่อหุ้น
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 563,122,758.30 บาท จากเดิม 1,034,307,107.25
บาท เป็น 1,597,429,865.55 บาท โดยออกหุ้นสามัญจานวน 7,508,303,444 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เพื่อจัดสรรและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
และรองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ต ามใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ EFORL-W3 และ EFORL-W4 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อชาระคืนเงินกู้ประมาณ 500 ล้านบาท และส่วนที่เหลือใช้เป็นทุนหมุนเวียน

1 พฤษภาคม 2560

บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดาเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียนหน่วยโรคไต กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

18 พฤษภาคม 2560

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (Right Offering) จานวน 4,596,920,476 หุ้น อัตรา (หุ้น
เดิม: หุ้นเพิ่มทุน) 3 : 1 ราคาจองซื้อ 0.14 บาทต่อหุ้น โดยมีจานวนหุ้นที่ขายได้ 2,317,528,396
หุ้น จานวนหุ้นคงเหลือ 2,279,392,080 หุ้น จานวนเงินที่ได้รับรวม 324,453,975.44 บาท โดย
เริ่มซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

30 พฤษภาคม 2560

เลิกกิจการและชาระบัญชีบริษัท ไอเฮลธ์ วี-แคร์ จากัด เนื่องจากความไม่ชัดเจนในการให้สิทธิการ
จัดจาหน่ายสินค้าในประเทศอาเซียน ซึ่งไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง

2 มิถุนายน 2560

บริษัทเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (EFORL-W3) ซึ่งได้
จัด สรรให้ ผู้ ถื อ หุ้ น สามั ญ เดิ ม ราคาที่ เสนอขาย 0.00 บาทต่ อ หน่ ว ย ซึ่ งขายได้ ทั้ งหมดจ านวน
1,337,429,167 หน่วย

2 มิถุนายน 2560

บริษัทเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (EFORL-W4) ซึ่งได้
จัดสรรให้ผู้ถือหุ้น ที่จองซื้อหุ้ นเพิ่ มทุน ราคาที่ เสนอขาย 0.00 บาทต่ อหน่วย ซึ่งขายได้ทั้ งหมด
จานวน 772,508,987 หน่วย

30 มิถุนายน 2560

บริ ษั ท ขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ได้ จ านวน 2,317,528,396 หุ้ น เป็ น เงิ น เพิ่ ม ทุ น ทั้ งสิ้ น จ านวน
324,453,975.44 บาท โดยบริษัทนาเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดชาระเงินกู้ยืมจาก
ธนาคารตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

10 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2560 มีมติสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท แดทโซ
เอเชีย คอร์ปอร์เรชั่น จากัด ทาให้สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 12
16 ธันวาคม 2560

บริษั ท ลงนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ว มมื อ “ว่ าด้ ว ยการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาระบบ
อิ เลคทรอนิ ก ส์ เวชระเบี ย นงานระงั บ ความรู้ สึ ก ” (Siriraj Anesthesia Electronic Medical
Record : SiA-EMR) กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

21 พฤษภาคม 2561

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้
-

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 228,062,767 บาท จากเดิม 1,597,429,666 บาท เป็น
จ านวน 1,369,367,099 บาท โดยวิ ธี ก ารตั ด หุ้ น สามั ญ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จ าหน่ า ยจ า นวน
3,040,836,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท
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เพิ่ มทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ท จ านวน 1,208,121,737 บาท จากทุ น จดทะเบี ยนจ านวน
1,369,367,099 บ าท เป็ น 2 ,577,488,835 บ าท โด ย ออกหุ้ น สามั ญ จ านวน
16,108,289,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุ คคลในวงจากัด
(Private Placement) จานวน 5 ราย ในราคาหุ้นละ 0.040 บาท รวม 644,331,593 บาท

ในระหว่างปี บริษัทได้รับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจากัดจานวน 5
ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน 644.33 ล้านบาท คิดเป็นจานวนหุ้นสามัญรวม 16,108 ล้านหุ้น
29 มิถุนายน 2561

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ WCIH ครั้งที่ 2/2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้ 1) แปรสภาพ
บริษัทจากบริษัทจากัด เป็นบริษัทมหาชนจากัด (ดาเนินการแล้ว เสร็จ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
2561) 2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของ WCIH จานวน 870,000,020 บาท จากเดิม 1,160,000,000
บาท เป็น 2,030,000,020 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 87,000,002 หุ้น มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561)

29 มิถุนายน 2561

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ WCIH ครั้งที่ 2/2561 มีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่

14 สิงหาคม 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2561 มีมติจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH จานวน
43.65 ล้ านหุ้ น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 10 บาท โดยจ่ ายชาระค่ าหุ้ น เพิ่ ม ทุ น ใน WCIH จานวน
436.50 ล้านบาท ในระหว่างไตรมาส 3 ของปี 2561

31 ธันวาคม 2561

WCIH ได้รับ ชาระเงิน เพิ่ มทุ น จานวน 438.91 ล้านบาท ท าให้ สัดส่ วนการลงทุ น ของบริษั ทใน
WCIH เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.17 เป็นร้อยละ 63.70

2 มกราคม 2562

WCIH ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม โดยซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด
ของ บริษั ท วุฒิ ศั กดิ์ คอสเมติ กอิ นเตอร์ จ ากั ด บริษั ท ดั บบลิ ว เวลเนส อิ น เตอร์ จ ากัด และ
บริษัท ดับบลิว. เอส. เซอร์จีรี่ 2014 จากัด จาก WCIG ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (par value)

4 เมษายน 2562

WCIH ได้รับชาระเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จานวน 220.00 ล้านบาท ทาให้สัดส่วนการ
ลงทุนของบริษัทใน WCIH ลดลงจากร้อยละ 63.70 เป็นร้อยละ 56.00

5 เมษายน 2562

WCIH ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม โดยซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด
ของ บริษัท วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซีอินเตอร์ จากัด จาก WCIG ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (par value)

28 พฤษภาคม 2562

EFORL ร่วมลงนามกับ GE Healthcare Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ สานักงานประจาภาคพื้ น
เอเชียแปซิฟิคของบริษัท GE Healthcare (NYSE:GE) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย EFORL ได้รับ
แต่งตั้งเป็นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ GE ในกลุ่ม Enterprise Digital Solutions ในประเทศไทย
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท













บจก.สเปซเมด (Spacemed Co., Ltd.) บริ ษั ท ถื อ หุ้ น ร้ อยละ 100 ทุ น จดทะเบี ย น 50.0 ล้ านบาท
ลักษณะธุรกิจ : ตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
บจก.สยามสเนล (Siam Snail Co., Ltd.) บริษั ท ถื อ หุ้ น ร้อ ยละ 51 ทุ น จดทะเบี ยน 20.0 ล้านบาท
ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจัดจาหน่ายเครื่องสาอางจากเมือกหอยทาก
บมจ.ดั บ บลิ วซี ไอ โฮลดิ้ ง (WCI Holding PCL - WCIH) บริ ษั ท ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 56.00 โดยมี ทุ น จด
ทะเบียนจานวน 1,818.9 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: ลงทุนใน บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป
บจก.วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซีอินเตอร์ (Wuttisak Pharmacy Inter Co., Ltd. - WPI) WCIH ถือหุ้นร้อยละ
99.99 ทุนจดทะเบียน 2.0 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม
บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป (Wuttisak Clinic Intergroup Co., Ltd.- WCIG) WCIH ถือหุ้น
ร้อยละ 100 ทุนจดทะเบียน 1.53 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความงามและ
ธุรกิจแฟรนไชส์
บจก.ดับบลิว โกลบอล (W Global Co., Ltd. - WG) WCIH ถือหุ้นร้อยละ 100 ทุนจดทะเบียน 0.10
ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ (Wuttisak Cosmetics Inter Co., Ltd. - WCI) WCIH ถือหุ้นร้อย
ละ 99.97 ทุนจดทะเบียน 100.1 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: ซื้อมาขายไปเครื่องสาอางและอาหารเสริม
บจก.ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ (W Wellness Inter Co., Ltd. - WWI) (เดิมชื่อ “บจก. วุฒิศักดิ์ แก
รนด์ อิ น เตอร์ - Wuttisak Grand Inter Co., Ltd. - WGI”) WCIH ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 99.97 ทุ น จด
ทะเบียน 0.10 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: สถาบันฝึกอบรม
บจก.ดั บ บลิ ว .เอส.เซอร์ จี รี่ 2014 (W.S. Surgery 2014 Co., Ltd. - WSS) WCIH ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ
99.98 ทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: ซื้อมาขายไปและให้บริการเสริมความงาม โดยการ
ทาศัลยกรรมพลาสติกและตกแต่ง
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บจก. แดทโซ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น (That’so Asia Corporation Co., Ltd.) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 12
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 300.0 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจนาเข้าสินค้าเครื่องสาอางและบริการเสริม
ความงาม ร้านขายปลีกเครื่องสาอาง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ 2 ธุรกิจหลัก คือ:-

1. ธุ รกิ จ ตั ว แทนจ าหน่ า ยและบริก ารเครื่อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ (Healthcare) ซึ่ งจั ด
จ าหน่ า ยเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ (Medical Device) และน้ ายาที่ ใช้ วิ เคราะห์ ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ดาเนินงานโดยบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) และ บริษัท.สเปซเมด จากัด
2. ธุรกิจด้านความงาม (Beauty) ดาเนินงานโดยกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์ และ บริษัท สยามสเนล จากัด
รายละเอียดแสดงไว้ดังผังข้างล่าง

EforL

WPI

Healthcare
Spacemed
EFORL
Group

WCI

WCIH

WCIG

Beauty
WWI

Siam snail
WSS

WG
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โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม โดยจาแนกตามกลุ่มธุรกิจในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา แสดงได้ดังนี้
โครงสร้างรายได้
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ
ตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์
บริการด้านความงาม

หน่วย : ล้านบาท
ดาเนินการ
โดย

%ถือหุ้น
ของบริษัท

EFORL,
Spacemed
WCIG,
Siam Snail

100%
56.0%,
และ 51%

รวม

งวดหกเดือน
2562
รายได้
%
897
73%

ปี 2561

ปี 2560

รายได้
1,828

%
89%

รายได้
1,782

%
72%

327

27%

232

11%

692

28%

1,224

100%

2,060

100%

2,474

100%

หมายเหตุ: จัดกลุ่มรายได้ตามหมวดที่แสดงในรายงานทางการเงินของผู้สอบบัญชี ปี 2561

จากโครงสร้างรายได้ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าในปี บริษั ทมีโครงสร้างรายได้จากธุรกิจหลัก ครึ่งปีแรกของปี
2562 จานวน 1,224 ล้านบาท โดยสัดส่วนร้อยละ 73 ของรายได้รวมมาจากการเป็นตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์

กลุ่มธุรกิจตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ดาเนินการโดย บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) และบริษัท สเปซเมด จากัด

1.

บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)
โครงสร้ างรายได้ แ บ่ งเป็ น 2 รู ป แบบคื อ ตามประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละตามประเภทลู ก ค้ า ตามตาราง

ดังต่อไปนี้
ยอดขายแยกตามหมวดผลิตภัณฑ์ของบริษัท (EFORL)

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
น้ายาที่ใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
รวมยอดขาย

งวดหกเดือน
2562
ล้านบาท
สัดส่วน
576
74.2%
200
25.8%
776
100.0%

ปี 2561
ล้านบาท
1,138
503
1,641

สัดส่วน
69.3%
30.7%
100.0%
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ยอดขายจาแนกตามภาครัฐและเอกชนของบริษัท (EFORL)

ยอดขายภาครัฐ
ยอดขายภาคเอกชน
รวม

งวดหกเดือน 2562
ล้านบาท
สัดส่วน
588
75.8%
188
24.2%
776
100.0%

ปี 2561
ล้านบาท
สัดส่วน
1,180
71.9%
461
28.1%
1,641
100.0%

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทเป็นตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ตลอดจนน้ายาที่ใช้ในทางการแพทย์
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท สามารถแบ่งได้ ดังนี้: กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
1) ผลิตภัณฑ์ด้านวินิจฉัยทางการแพทย์ (Medical Diagnostics)
2) ผลิตภัณฑ์ด้านการผ่าตัด (Treatment/Operations)
3) ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และเวชสารสนเทศ (Medical Innovative & Medical
Information Technology) อันประกอบด้วย:
ก. ระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับความรู้สึก (Anesthesia Record System)
ข. ระบบการบริหารจัดการเก็บข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Viewer System)
ค. ระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียนหน่วยโรคไต (CIS for Hemodialysis)
ง. Telemedicine System
4) ผลิตภัณ ฑ์ด้านการฟื้นฟูสุขภาพและช่วยชีวิ ตครบวงจร (Health Recovery & Life Healthy
Integration)
5) ผลิตภัณฑ์ติดตามประเมินและวิเคราะห์สุขภาพอนามัยผู้ใช้ เช่น iHealth Product
6) ระบบงาน Clean room และ Pendant
7) การพาณิชย์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ติดตามประเมินและวิเคราะห์สุขภาพอนามัยผู้ใช้
8) การบริการหลังการขาย (After Sales Services)
 น้ายาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
 Medical Home Device
1)

สถานการณ์ตลาดเครื่องมือแพทย์โลก

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ครอบคลุมทั้งเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นอุตสาหกรรมที่
มี มู ล ค่ าสู ง และมี ก ารเติ บ โตได้ แ ม้ ส ถานการณ์ เศรษฐกิ จจะไม่ เอื้ อ อ านวย เนื่ อ งจากเป็ น สิ น ค้ าที่ จาเป็ น ต่ อ การ
ดารงชีวิต ซึ่งปัจจุบันอัตราผู้ป่วยและผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นทาให้มีความต้องการเครื่องมือทางการแพทย์
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
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ใน ปี ค.ศ. 2017 อุตสาหกรรมเครื่อ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโลกมีมูลค่าสูงถึง 361 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2020 จะเพิ่มขึน้ เป็น 436 พันล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ต่อปีอยู่ทรี่ ้อยละ 6.4
ตลาดเครื่องมือแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามด้วยตลาดในภูมิภาคยุโรป และตลาดใน
ภูมิ ภาคเอเชีย โดยประเทศที่ มีการส่งออกเครื่อ งมื อแพทย์ มากที่ สุดคื อประเทศเยอรมนี (ร้อ ยละ 18) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 11) และ ประเทศญี่ ปุ่น (ร้อยละ 9.5) จะเห็นได้ว่า ประเทศที่มีสัดส่วนในตลาดมาก คือ
ประเทศที่ เป็ น ผู้ น าเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมทางเครื่อ งมื อ แพทย์ ซึ่ งสามารถผลิ ต ครุภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ ที่ ไ ด้
มาตรฐานสากลซึ่งมีราคาต่อหน่วยสูง
Importers and Exporters of Medical Devices

ผู้ผ ลิ ต เครื่ อ งมื อ แพทย์ รายใหญ่ ข องโลกที่ มี ย อดขายสู งจะเป็ น บริษั ท ข้ ามชาติ โดยสหรัฐ อเมริก าเป็ น
ประเทศที่มีรายได้สูงสุดจากการจาหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ จากการมีฐานการผลิตกระจายไปยังภูมิภาค
ต่ า งๆ ทั่ ว โลก ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี มู ล ค่ า สู งที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ เครื่ อ งวิ นิ จ ฉั ย โรคด้ ว ยไฟฟ้ า (Electrodiagnostic devices) เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการศัลยกรรมกระดูก (Orthopedic and fracture devices) เครื่อง
เอ็กซเรย์ (X-ray devices) รวมถึงเครื่อ งมือแพทย์ท างด้ านทั นตกรรม ในส่วนของภู มิภาคยุโรป ประเทศที่ผลิ ต
เครื่องมือแพทย์ที่สาคัญ ได้แก่ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะเยอรมนี ถือเป็นผู้ผลิต
เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตด้วย
นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
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Global Top 10 Medical Device Companies
Company

Country

Revenue
2017
(USD, bn)
Medtronic
U.S.
29.71
De Puy Synthes (Johnson & Johnson)
U.S.
26.59
Fresenius (Medical Care)
U.S.
20.90
Philips (Healthcare)
Netherlands
20.89
GE Healthcare
U.K.
19.11
Siemens (Healthiness)
Germany
16.20
Cardinal Health
U.S.
13.52
Stryker
U.S.
12.44
Becton Dickinson
U.S.
12.09
Baxter International
U.S.
10.56
Source: Top-10 Medical Devices companies 2018 – igeaHub (www.igeahub.com)

% YoY

3.0%
5.9%
7.0%
2.0%
5.0%
2.0%
9.0%
9.9%
-3.0%
4.0%

ส่วนภูมิภ าคเอเชียแปซิฟิ ก ประเทศที่ มีศักยภาพในการผลิตเครื่องมือ แพทย์และมีการเติบโตด้านการ
ส่งออกอย่างต่อเนื่องคือ ญี่ปุ่น (ส่งออกอันดับ3 ของโลก สัดส่วนร้อยละ 8.0) จากการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยในระดับต้นของเอเชียและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก รองลงมาคือ จีน (อันดับ
4 ของโลก สัดส่วนร้อยละ 7.0) ซึ่งอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในจีนจะเป็นการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยี
ไม่สูงเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน ทาให้จีนและอาเซียนต้องนาเข้าเครื่องมือแพทย์ที่
ใช้เทคโนโลยีสูงจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้น ทั้งจากสหรัฐฯ เยอรมนี และญี่ปุ่น
แนวโน้มของตลาดเครื่องมือการแพทย์ที่น่าสนในคือ ตลาดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ซึ่งมีมูลค่า 3.56 พันล้าน
เหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2017 และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตถึง 1.097 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2023 ด้วยอัตรา
การเติบโตเฉลี่ ย ร้อ ยละ 21.9 ระหว่างปี ค.ศ. 2018-2023 หุ่นยนต์ท างการแพทย์ สามารถแบ่ งเป็น 5 ประเภท
ได้แก่ หุ่นยนต์ผ่าตัด หุ่นยนต์ฉายรังสี หุ่นยนต์ช่วยชีวิตกึ่งอัตโนมัติ หุ่นยนต์ เครื่องกลแทนอวัยวะเทียม และหุ่นยนต์
บาบัด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การบาบัดด้านกายภาพ ด้านพฤติกรรม การดูแลบุคคล และส่งเสริมสุขภาพ
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มูลค่าตลาดเครื่องมือแพทย์ (อ้างอิงจากปี ค.ศ. 2016 International Trade Administration)

หุ่นยนต์ที่มีบทบาทอย่างเห็นได้ชัดในการแพทย์ปัจจุบนั คือ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เช่น Da Vinci Surgical
System จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหุ่นยนต์ที่ได้รับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐ (Food
and Drug Administration, FDA) และถูกนาไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก ในปี ค.ศ. 2016 หุ่นยนต์ดังกล่าวมี
จานวน 3,803 เครื่องทั่วโลก โดยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจานวน 2,501 เครื่อง อยู่ในภูมิภาคยุโรป
จานวน 644 เครื่อง อยู่ในภูมิภาคเอเชีย 476 เครื่อง หุ่นยนต์ที่ช่วยในการผ่าตัดแบบส่องกล้อง เป็นหุ่นยนต์อีก
ประเภทที่มีแนวโน้มในการประยุกต์ใช้สูง โดยเอเชียแปซิฟิกจะเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูง อันสืบเนื่องมาจาก
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในจีน อินเดีย และญี่ปุ่นยนต์เหล่านี้มีข้อจากัดในเรื่องราคา ความซับซ้อนในการติดตั้งและค่า
ดูแลรักษา เช่น Da Vinci System นั้นมีราคาขึ้นต่าประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อเครื่อง ทาให้การประยุกต์ใช้
จะจากัดในผู้ลงทุนรายใหญ่ แต่คุณประโยชน์ของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดคือความแม่นยา เพิ่มขึ้น ซึง่ ทาให้สามารถทาการ
ผ่าตัดที่ซับซ้อนได้มากขึ้น ลดภาระของแพทย์ และมีความคุ้มทุนสูงในระยะยาว
2)

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย

สาหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย ปัจจุบันอยู่ภายใต้พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 โดยมี
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานกากับดูแล และรับผิดชอบ
ในการออกใบอนุญาตการผลิต/จาหน่าย/นาเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานตามที่สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กาหนด เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและนาเข้ามานั้นได้มาตรฐาน
เดียวกันทั้งหมด และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและตลาด
ส่งออก ไทยมีมูลค่าการส่งออกและนาเข้าเครื่องมือแพทย์รวมกันสูงเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มอาเซียน (สัดส่วนมูลค่า
ส่งออกต่อมูลค่านาเข้าอยู่ที่ 72:28)
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ASEAN Top 5 Markets for Medical Devices (2018)

โดยผลิตภัณฑ์ที่ไทยผลิตเพื่อส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84 ของมูลค่าการส่งออกเครื่องมือแพทย์ทั้งหมด กลุ่มสินค้าส่งออกหลัก ประกอบด้วย ถุงมือ
ยางทางการแพทย์ หลอดสวนและหลอด/เข็มฉีดยา และอุปกรณ์ทาแผล เป็นต้น ผู้ประกอบการที่ทาการผลิตและ
ส่งออกส่วนใหญ่ จะเป็ น บริษั ท ข้ ามชาติ ที่ เข้ ามาลงทุ น ในไทยและส่ งกลับ ไปขายในประเทศของตน (อาทิ ญี่ ปุ่ น
สหรัฐฯ ฝรั่งเศส) โดยประเทศที่ไทยส่งออกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มากที่สุดคือ สหรัฐฯ (สัดส่วนร้อยละ
29 ของมูลค่าการส่งออกเครื่องมือแพทย์ทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนีตามลาดับ ส่วน
ผลิตภัณฑ์นาเข้าส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สัดส่วนใกล้เคียงกันที่ ร้อย
ละ 43 และ ร้อยละ 40 ตามลาดับ เช่น เครื่องอัลตราซาวน์ เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ เครื่องตรวจ
คลื่นไฟฟ้าในสมอง และผลิตภัณฑ์ทางจักษุวิทยา โดยแหล่งนาเข้าหลักคือ สหรัฐฯ (สัดส่วนร้อยละ 21 ของมูลค่า
การนาเข้าเครื่องมือแพทย์ทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ จีน เยอรมนี และญี่ปุ่น ตามลาดับ
Thai Medical Device Trade (2018)
Exports by Type
Single-use items
Durable items
Reagents and test kits
Imports by Type
Single-use items
Durable items
Reagents and test kits

84%
15%
1%

Exports by Destination
U.S.A.
29.0%
Japan
12.4%
Netherlands
7.2%
Germany
6.5%

Imports by Supplier
U.S.A.
20.6%
China
13.3%
Germany
9.9%
Japan
8.8%

43%
40%
17%

China
France
UK
Australia
Others

Ireland
Vietnam
Mexico
South Korea
Others

3.3%
4.9%
3.2%
2.7%
30.7%

6.2%
5.2%
3.5%
3.5%
29.1%

Source: MeDIU
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การผลิตเครื่องมือแพทย์ของไทยเน้นผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก โดยมูลค่าการจาหน่ายเครื่องมือแพทย์ใน
ประเทศและส่งออกมีสัดส่วนที่ 30:70 เครื่องมือแพทย์ที่ไทยผลิตส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานเน้นการผลิตที่ใช้
วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก ได้แก่ ยาง และพลาสติก จาแนกได้ตามประเภทการใช้งาน ดังนี้
1) กลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตสูงและแข่งขันได้ดีในตลาดโลก
คือ ถุงมือยางทางการแพทย์ เนื่องจากใช้เทคโนโลยีในการผลิตไม่ซับซ้อน อีกทั้งไทยยังเป็นผู้ผลิตยางพาราที่สาคัญ
ของโลกซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ หลักทางการผลิต (Resource-based) การผลิตถุงมือยางทางการแพทย์จะเน้นผลิต เพื่อ
ส่งออกในสัดส่วนสูงราวร้อยละ 90 ของปริมาณการจาหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มี
การเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากมีความต้องการเพิ่มขึ้นสม่าเสมอ รองลงมาคือ หลอดสวนและหลอดฉีดยา ใช้พลาสติก
เป็นส่วนประกอบที่สาคัญ ในการผลิต มีต้นทุนไม่สูงนัก และเป็นผลิตภัณ ฑ์ที่ใช้งานทั่วไป โดยผู้ผลิตในกลุ่มวัสดุ
สิ้นเปลืองทางการแพทย์มีสัดส่วนสูงสุดประมาณร้อยละ 41 ของจานวนผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ทั้งหมด
2) กลุ่ ม ครุ ภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไทยผลิ ต และการส่ งออกส่ ว นมากเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ในการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและเตียงผู้ป่วย เตียงตรวจ รถเข็นผู้ป่วย ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการผลิตไม่สูงมาก โดยผู้ผลิตในกลุ่ม
ครุภัณฑ์มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 23
3) กลุ่มชุดน้ายาและชุดวินิจฉัยโรค ตลาดในประเทศยังมีขนาดเล็กมีจานวนผู้ผลิตเพียงร้อยละ 5 ของ
ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติที่สนใจเข้ามาลงทุนในไทย โดยผลิตภัณฑ์หลัก
อาทิ น้ายาตรวจโรคเบาหวานโรคไต โรคตับอักเสบ ซึ่ง 1-2 ปีที่ผ่านมา ไทยมีการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ชุดน้ายา
และชุดวินิจฉัยโรคเพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคร้ายแรงที่ไม่ติดต่อในผู้สูงอายุมากขึ้น
ผู้ผลิตและผู้นาเข้ามีช่องทางการจาหน่าย ดังนี้
1)
การจาหน่ายโดยตรงกับ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยการ
จาหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรัฐจะเป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของ
ภาครัฐ ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจากเดิมที่ใช้วิธีตกลงราคา (จัดซื้อไม่
เกิน 1 แสนบาท) วิธีสอบราคา (จัดซื้อเกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท) และวิธีประกวดราคา (จัดซื้อเกิน 2
ล้านบาท) มาเป็นวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding: e-bidding) ส่วนการเข้าไปประมูลใน
โรงพยาบาลเอกชนจะนาส่งใบสั่งซื้อตามระเบียบของโรงพยาบาลนั้นๆ
2)
การจาหน่ายต่อให้กับบริษัทตัวแทนจัดจาหน่าย/ร้านค้า ทั้งที่เป็นบริษัทในเครือของผู้ผลิต/ผู้นา
เข้า และร้านค้าทั่วไป เพื่อกระจายสินค้าต่อไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศ ผู้ประกอบการในธุรกิจนี้มักจะเป็น
ผู้ที่มีความรู้หรืออยู่ในวงการด้านการรักษาสุขภาพ ทาให้มีช่องทางการจาหน่ายกว้างขวาง
3)
การจาหน่ายในตลาดต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือแพทย์ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองทาง
การแพทย์ ตลาดส่งออกหลัก คือ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเยอรมนี รายสาคัญ คือ บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์
เรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) สินค้าส่งออกหลักคือ ถุงมือยางที่ใช้ในการแพทย์
โอกาสในการทากาไรของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศและผู้นาเข้าอาจไม่สูงนัก เนื่องจาก 1) ผู้ผลิตที่
จาหน่ายเครื่องมือแพทย์โดยเน้นตลาดประมูลในโรงพยาบาล มักมีแรงกดดัน จากการแข่งขันด้านราคา 2) การ
จาหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นาเข้าส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานนาน (ครุภัณฑ์ทางการแพทย์) ทาให้ความถี่ใน
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การเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ ใหม่มีไม่มากนัก และ 3) ผู้ผลิตและผู้ประกอบการนาเข้าวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และ
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อาจมีต้นทุนเพิ่มจากการทาป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงิน ขณะที่ต้นทุนสินค้านาเข้ายังผัน
แปรตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ๆ การเติบโตของธุรกิจขึ้นอยู่กับการขยายตัวของการบริการ
ด้านสาธารณสุขและการสนับสนุนจากภาครัฐ ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ผ่านสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับ
นักลงทุน
อีกทั้งอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ของภาครัฐ (New Scurve) ที่มีแผนสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อรองรับเป้าหมายการ
เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการส่งออกเครื่องมือแพทย์ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) ที่มีความต้องการ
สินค้าประเภทนี้มากขึ้น นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้มีการ
กาหนดทิศทางในการส่งเสริมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในระยะแรกเน้น
การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่มีความต้องการใช้ในประเทศ
สูง และเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนมาก จึงส่งผลให้มีนักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้
มากขึ้นทาให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูงจากจานวนผู้ประกอบการที่เพิ่มมากขึ้น
3)

การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน

ฝ่ายการตลาดของบริษัทได้ประมาณการขนาดตลาดผลิตภัณฑ์เ ครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่ว
ประเทศแล้วมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี โดยบริษัทประมาณการว่ายอดขายที่บริษัทสามารถ
เข้าถึงและบรรลุได้ประมาณ 1,750 – 2,200 ล้านบาทต่อปี
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เป็นทั้งโรงพยาบาล สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยบริษัทแบ่งทีม
ขาย บริการ ซ่อมบารุง ให้คาปรึกษาออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ส่วนที่ดูแลลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ
ส่วนที่ดูแลลูกค้าในต่างจังหวัด โดยมีศูนย์ให้บริการกระจายทั่วทุกภาค
คู่ แ ข่ ง ขั น ส่ ว นเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ทางการแพทย์ (Medical device หรื อ Non-Consumable
Product) มี ห ลายกิ จ การทั้ งที่ เป็ น บริษั ท ในประเทศและบริษั ท ในต่ า งประเทศ เช่ น Medi Top, PCL, XOVIC,
Roche (Thailand), Abbot เป็นต้น ต่างผลิตภัณฑ์ก็ต่างคู่แข่งขันกัน แต่โดยรวมแล้วทุก ๆ ส่วนตลาด (Segment)
ที่มีการแบ่งส่วนตลาดตามประเภทผลิตภัณฑ์ บริษัทจะเป็นผู้นาตลาด (Market Leader) บางผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้นา
ตลาดร่วม (Co-Market Leader) พร้อม ๆ กับมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น ทั้งที่เป็นคู่แข่งขันรายเดิมและรายใหม่โดยคู่แข่งขันมี
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ:

มีการเปิด Booth หรือ Kiosk ในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่บริษัททาตลาดอยู่และมี ธุรกรรม
ซื้อขายกันมายาวนานและต่อเนื่อง



คู่แข่งขันพร้อมที่จะมีกิจกรรมแข่งคู่ขนาน (Parallel run) ทันที เมื่อบริษัทได้ทาการตลาดอยู่



คู่แข่งขันมีการจัดทีมพิเศษพร้อมปรับกลยุทธ์ทีมขายโดยให้ ทีมโครงการพิ เศษนี้ มีอานาจเจรจา
ต่อรอง พร้อมที่จะให้บริการแบบบูรณาการ
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ในส่วนที่เป็นน้ายาในห้องปฏิบัติการ (Consumable Product) ตลาดมีการแข่งขันมากขึ้น ราคาที่เสนอ
ขายมี แ นวโน้ ม ลดลง คู่ แ ข่ งขั น หลั ก ๆ ประกอบด้ ว ย PCL HOLDING, Roche, Mindray, Abbot และ OrthoClinical Diagnostics.
ในส่ วนที่ เป็น Medical & Online Business บริษั ท ได้พั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ขึ้น มาเพื่ อรองรับ ธุรกรรมนี้ คื อ
www.vcareasia.com “VCARE ASIA” ปั จ จุ บั น เน้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า น medical Health Products (MHP) หลาย
ต ร า แ ล ะ ห ล า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า ทิ iHealth, Wecardio, AED (Nihon Kohden), Home Care (Servox,
AirForceOne, AeroChamber Plus Flow-Vu)
ด้านผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ
บริษัทได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชั้นนาเป็นที่ยอมรับในวงการสาธารณสุขทั่วไป ผลิตภัณฑ์รายการ
หลัก ๆ ที่บริษัทได้รับให้เป็นผู้จัดจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียว เช่น Hamilton, Nihon Kohden, GE และ Carestream
เป็นต้น ยอดการจาหน่ายมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริษัทเน้นบริการที่ดี การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า การเข้าไปพบพร้อมกับข้อเสนอที่เป็น Solution การเยี่ยม
เยือนที่สม่าเสมอ
บริ ษั ท พยายามหาตลาดที่ เป็ น Niche (เฉพาะกลุ่ ม ) และ/หรื อ ที่ เป็ น ตลาดใหม่ (Emerging market)
พร้อมที่จะเข้าวางผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับทันทีเช่น ผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรม (Dental Product) ต่าง ๆ
(กล้อง เครื่อง X-ray ภายนอก) รวมทั้งเจาะตลาดใหม่ที่เป็นคลินิกขนาดเล็ก และบางผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีปาน
กลาง ราคาไม่สูงนัก เข้าเจาะตลาดโรงพยาบาลขนาดเล็กถึงกลาง
ผลิตภัณ ฑ์ ทางการแพทย์มีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลมากขึ้น บริษัท ได้พั ฒนา
Software ในรูปแบบบน Web Application พัฒนา Software สาหรับรองรับในแผนกโรคหัวใจของโรงพยาบาล
Software อันเป็นนวัตกรรมที่บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงขึ้นมีดังนี้


ระบบอิเทคทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับความรู้สึก (Anesthesia Record System)



ระบบการบริหารจัดการการเก็บข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Viewer System)



ระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียนหน่วยโรคไต (CIS for Hemodialysis) และ



Telemedicine System

ซึ่งระบบงานและ Software เหล่านี้ กาลังมีบทบาทสาคัญในการสร้างรายได้หลักให้กับบริษัทต่อไป
ด้านราคา
บริษัทเน้นราคาที่เหมาะสม แข่งขันได้ บริษัทพยายามผลักดันนโยบายการตั้งราคา ที่ราคามาจากคุณค่าที่
ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับ (Value Base) มากกว่าการตั้งราคาขายบนฐานของต้นทุนสินค้า (Cost base)
ด้านการส่งเสริมการตลาด
บริษัทจัดวางบุคลากรทั้งคุณ ภาพและปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละตลาด เพิ่มความถี่ในการสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพิ่มแรงจูงใจ และแพ็คเก็จทางการตลาดใหม่ ๆ พร้อมกับจัด Events การสัมมนาการอบรมทาง
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วิชาการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Road Show สาธิต (On-Site Demonstration) ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ของลูกค้า ให้ลูกค้าตระหนักว่า บริษัทเป็นผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันในกลุ่มห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chains)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ระบบการขายโดยผ่านตัวแทน ยังถือเป็นช่องการจาหน่ายหลักของบริษัท ในระยะต่อไปบริษัทจะเน้นช่อง
ทางการขายด้านระบบ Customer Relationship Management-CRM ผ่านเว็บไซต์ หรือ Blog ต่าง ๆ ของบริษัท
ให้มากขึ้น บางผลิตภัณฑ์ (โดยเฉพาะเครื่องวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคหัวใจ) เจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นแพทย์เฉพาะทาง เจาะ
กลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล แผนกฉุกเฉิน (ER)
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจาหน่ายนั้น เป็นการนาเข้ามาจากต่างประเทศ
อาทิ กลุ่มประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น
สาหรับบริษัทใหญ่ ๆ ที่ให้บริษัทเป็นตัวแทนจัดจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนั้น ได้มีการจัด วาง
ระบบสารสนเทศ (ซอฟท์แวร์เฉพาะ และการมี Email Loop) ติดต่อสื่อสาร ทราบความเคลื่อนไหว ความต้องการ
ของลูกค้าเป้าหมาย และสามารถกาหนดแผนงานและกลยุทธ์ เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตามกาหนด
แผนงานในอนาคตเพื่อเพิ่มรายได้จากการขายและบริการและศักยภาพในอนาคต
กลุ่มบริษัทเครื่องมือแพทย์มีแผนการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี้
 Early Warning Score Program (EWS) โปรแกรมระบบเตือนและเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อใน
กระแสโลหิตล่วงหน้า


ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ กับระบบอิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับความรู้สึก
(Anesthesia Record System) เป็นโครงการระยะที่สองร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล



โปรแกรมระบบการดู ส่งต่อ และเก็บข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ร่วมกับระบบเวชระเบียนของ
โรงพยาบาล (HIS) แบบอัตโนมัติ



โปรแกรมระบบส่งต่อข้อมูลของเครื่องวัดความดันโลหิต ร่วมกับระบบเวชระเบียนของ โรงพยาบาล
(HIS) แบบอัตโนมัติ



สร้างและพัฒนาระบบควบคุมและติดตามสถานะของเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ AED (AED
Networking Control System)



ระบบ Smart OPD และ Smart IPD

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนงานในอนาคตโดย


มีแผนร่วมลงทุนผลิตและจาหน่ายเครื่องมือแพทย์บางรายการกับบริษัทต่างประเทศชั้นนาของโลก



อีกทั้งบริษัทวางแผนเป็นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านหัวใจ
และหลอดเลือดแบบครบวงจรกับ GE Healthcare
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
NIHON KOHDEN

 Anesthesia Record System
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับ
ความรู้สึก
 Defibrillator
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

 Digital OR System
ห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ

 Central Monitor System
ระบบเครื่องศูนย์กลางสัญญาณชีพ

 ICU Patient Monitor
เครื่องตรวจสัญญาณชีพ ชนิดซับซ้อน

 Defibrillator
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

 18 Lead ECG Recorder
เครื่องตรวจบันทึกคลื่นหัวใจชนิด 18 ลีด
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 Incubator & Radiant Warmer
เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ทารกแรกคลอด

 Phototherapy
ไฟส่องเด็กตัวเหลือง

 Anesthesia System
เครื่องดมยาสลบในห้อง MRI

HAMILTON
MEDICAL

 Transport Ventilator
เครื่องช่วยหายใจสาหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

 MRI Ventilator
เครื่องช่วยหายใจในห้อง MRI
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บริษัท สเปซเมด จากัด

สเปซเมด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ชาระแล้ว สเปซเมดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 402 ซอยจรัญสนิท
วงศ์ 66/1 ถนนจรัญ สนิท วงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ทุ นจดทะเบียนชาระแล้ว 50.0 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สเปซเมด ประกอบธุร กิ จ หลั ก เป็ น ตั ว แทนจ าหน่ ายอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ ยี่ ห้ อ A&D,
Olympus, Cardinal Detecto, Sakura, Devilbiss, Trudell, Servox, Iradimed, Omron, Eco Medics เป็ น
ต้น โดยสเปซเมดได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ
มี ลัก ษณะธุร กรรมและการจาแนกประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ เหมื อ นบริษั ท เพี ย งแต่ มุ่ งเน้ น ส่ ว นที่ เป็ น กล้ อ ง
จุลทรรศน์ เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้า วิจัย เครื่องมือในห้องชันสูตรโรค อุปกรณ์ ทางการแพทย์สาหรับผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใช้งานตามบ้านที่มีราคาจาหน่ายไม่สูง ขนาดเล็ก กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐบาลและ
เอกชน มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ รวมถึง องค์กรอิสระทั่วประเทศ ขนาดตลาดและ
การแบ่งส่วนตลาดก็เป็นไปในทางเดียวกันกับบริษัท
ยอดขายจาแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบ

กล้องจุลทรรศน์
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Med)
เครื่องสาอาง
รวมยอดขาย

6 เดือน 2562
พันบาท สัดส่วน
77,421 58.73%
54,403 41.26%
7
0.01%
131,831 100.00%

ปี 2561
พันบาท สัดส่วน
136,609 65.40%
71,717 34.40%
421
0.20%
208,747 100.00%

ยอดขายจาแนกตามภาครัฐและเอกชนเปรียบเทียบ

ยอดขายภาครัฐ
ยอดขายภาคเอกชน
รวมยอดขาย

6 เดือน 2562
พันบาท สัดส่วน
47,868 36.3%
83,963 63.7%
131,831 100.0%

ปี 2561
พันบาท
สัดส่วน
110,707
53.0%
98,040
47.0%
208,747 100.0%
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2) การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
การทาตลาดและการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้
เนื่องจากเป็นกลุ่มบริษัทเดียวกัน ผู้บริหารและคณะจัดการจึงมียุทธศาสตร์ในการทาการตลาดที่คล้ายคลึงกัน
3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจาหน่ายนั้น เป็นการนาเข้ามาจากต่างประเทศ
อาทิ กลุ่มประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
A&D Co., Ltd.

 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน

Olympus Japan

 กล้องจุลทรรศน์สาหรับการเรียนการสอน
ทั่วไป และงานวิจัยชั้นสูง
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กลุ่มธุรกิจบริการเสริมความงาม
3.

บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) โดย
บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จากัด

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (“WCIH”) ร้อยละ 60.0
ของทุนจดทะเบียน เพื่อให้ WCIH เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป ปัจจุบัน WCIH แปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชน และปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท WCIH อยู่ร้อยละ 56
ธุรกิจบริการความงาม ดาเนินการโดย บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จากัด (วุฒิศักดิ์คลินิก”) ถือ
หุ้นโดยบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ซึ่งกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์มีรายได้หลักมาจากคลินิกความงาม
บจก.วุฒิ ศั ก ดิ์ คลิ นิ ก อิ น เตอร์ กรุ๊ ป (“WCIG”) ก่อ ตั้ งเมื่ อ วัน ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2555 เป็ น กลุ่ ม ธุรกิ จ ที่
ดาเนินงานธุรกิจเสริมความงามและผิวพรรณ โดยเป็นผู้ให้บริการเสริมความงามอย่างครบวงจร ที่เน้นให้คาปรึกษา
และตรวจรักษาปัญ หาด้านผิวพรรณ และลดกระชับสัดส่ วน ภายใต้ ชื่อ “วุฒิ ศักดิ์ คลินิก ” ซึ่งมีสาขาให้ บริการ
ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีการให้บริการลักษณะแฟรนไชส์ (Franchise)
WCIH ยังมีบริษัทย่อย อีก 5 บริษัท ประกอบด้วย:1) บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติกอินเตอร์ (“WCI”) ดาเนินธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสาอาง
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
2) บจก.วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซีอินเตอร์ (“WPI”) ดาเนินธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
3) บจก. ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ (“WWI”) เดิมชื่อ บจก.วุฒิศักดิ์ แกรนด์อินเตอร์ (“WGI”) ปัจจุบัน
ดาเนินธุรกิจสถาบันฝึกอบรม
4) บจก. ดับบลิว.เอส.เซอร์จีรี่ 2014 จากัด (“WSS”) ดาเนิน ธุรกิจให้บริการเสริมความงามโดยการ
ทาศัลยกรรมพลาสติก/ตกแต่ง ปัจจุบันไม่มีการดาเนินธุรกิจ
5) บจก. ดั บ บลิ ว โกลบอล (“WG”) ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ รองรั บ การการประกอบธุ ร กิ จ ความงามใน
รูปแบบแฟรนไชส์ในต่างประเทศ (ยังไม่เปิดดาเนินกิจการ)
ยอดขายและรายได้ของกลุ่มบริษัทย่อยของ WCIH

รายได้ของ WCIG
รายได้ของ WCI
รายได้ของ WPI
รายได้ของ WWI
รายได้ของ WSS
รายได้ของ WG
ยอดขายรวม

6 เดือน 2562
พันบาท
66,920
8,562
1,493
na
76,975

สัดส่วน
86.9%
11.1%
1.9%
na
100.0%

ปี 2561
พันบาท
สัดส่วน
364,616
94.4%
16,863
4.4%
4,624
1.2%
na
Na
386,103
100%
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จานวนสาขาที่บริษัทบริหารงานเอง และ สาขาแฟรนไชส์

สาขาที่บริหารงานเอง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ต่างจังหวัด
รวม
แฟรนไชส์
กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
อื่นๆ
รวม
รวมทั้งสิ้น

6 เดือน 2562
จานวนสาขา

ปี 2561
จานวนสาขา

4
15
19

4
5
19

20
4
1
5
30
49

29
8
3
2
13
55
74

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท WCIG คือการเป็นผู้ให้บริการเสริมความงามอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เน้นให้คาปรึกษาและตรวจรักษาปัญหาด้านผิวพรรณ ภายใต้ชื่อ “วุฒิศักดิ์ คลินิก”และดาเนินธุรกิจ
จาหน่ายเครื่องสาอาง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ของกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งยาและเวช
สาอาง ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของ วุฒิศักดิ์ คลินิก เป็นกลุ่มผู้หญิง และขยายไปครอบคลุมกลุ่มผู้ชายที่เป็นคน
รุ่นใหม่ ที่ให้ความสนใจเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษ (Metrosexual) ที่มีการเติบโตอย่างมีนัยสาคัญ กลุ่ม
ลูกค้าเหล่านี้มีการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อ เสื้อผ้า บารุงผิวหน้า ผม และผิวพรรณมากกว่าคนทั่วไป ใช้เงินและเวลาส่วน
ใหญ่กับภาพลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยทางานที่มีกาลังซื้อ ตลอดจนกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหา
ผิวพรรณ เป็นต้น
วุฒิศักดิ์ คลินิกมีจุดเด่นคือ ในการรักษาทุกครั้งจะต้องพบแพทย์เพื่อให้คาแนะนาในการรักษาทุกครั้ง
บริการหลัก ๆ ที่ทางวุฒิศักดิ์ เสนอให้กับลูกค้า โดยสังเขปมีดังนี้ :การทาทรีตเมนท์ บริการเลเซอร์ แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้: ลดรอยสิว (Acne/Scars)
 ลดริ้วรอย (Aging)
 หน้าขาวใส ฟื้นฟูสภาพผิว และปรับลดความเสื่อมสภาพผิว (Whitening / Rejuvenating)
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 ลดกระชับสัดส่วน (Body Shaping)
นอกจากนั้นยังให้บริการรับผลิตภัณฑ์กลับไปใช้เองที่บ้านอีกด้วย

2) การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
ภาพรวมของตลาดเสริมความงามเติบโตขึ้นทุกปี โดยกลุ่มที่ให้บริการครบวงจรทั้งการดูแลรักษาผิวและ
ศัลยกรรมมีแนวโน้มเติบโตมากกว่ากลุ่มที่เน้นการรักษาผิวเพียงอย่างเดียวเนื่องจากกาลังซื้อที่เพิ่มขึ้นและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มโรงพยาบาลที่หันมาเจาะตลาดเฉพาะทางด้านความงามมีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้คลินิก
เสริมความงามมีแนวโน้ มต้องเผชิญ กับ การแข่งขันที่ รุน แรงทั้ งในด้ านราคาและการให้บ ริการที่มี มาตรฐานและ
ครอบคลุม
ตลาดเสริมความงามทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 21 ล้านล้านบาท เติบโตร้อยละ 7 ต่อปี ในขณะที่ตลาดใน
เอเชียมีมูลค่าราว 1 ใน 5 ของตลาดเสริมความงามทั่วโลก ทั้งนี้ การให้บริการในตลาดเสริมความงามที่ได้รับความ
นิยมส่วนใหญ่มีแนวโน้มมุ่งไปสู่การใช้บริการ ด้านการชะลอวัย ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยเฉพาะการฉีดโบท็
อกซ์ ฟิลเลอร์ ขณะที่ตลาดศัลยกรรม ยังมีแนวโน้มเติบโตดีมีการใช้บริการเติบโตร้อยละ 7.4 ต่อปี อาทิ ศัลยกรรม
ตา จมูก และเสริมหน้าอก
มูลค่าตลาดเสริมความงามแบ่งตามภูมิภาคปี พ.ศ. 2555 - 2561 (ค.ศ. 2012 - 2018)

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ International Master Courses on Aging Skin, 2559, สืบค้น
จากhttps://www.scbeic.com/th/detail/product/2923
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จานวนการใช้บริการแต่ละส่วนของตลาดเสริมความงามทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2558 (ค.ศ.
2010 - 2015)

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ International Society of Aesthetic Plastic Surgery,2559,
สืบค้นจากhttps://www.scbeic.com/th/detail/product/2923

สัดส่วนการเข้ารับบริการด้านการเสริมความงามแบ่งตามช่วงอายุ

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ American Society of Plastic Surgeons, 2559, สืบค้นจาก
https://www.scbeic.com/th/detail/product/2923

สัดส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์ความงามตามช่วงอายุ

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากผลสารวจการใช้ผลิตภัณฑ์ความงามตามช่วงอายุ, 2559, สืบค้นจาก
https://www.scbeic.com/th/detail/product/2923

หน้า 33 / 46

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ปั จ จุ บั น ประเทศไทยก าลั งเดิ น หน้ า เข้ า สู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพ โดยรั ฐ บาลไทยได้ ผ ลั ก ดั น ร่ า ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ ระยะ 10 ปี ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
ของโลก 4 ด้าน ได้แก่ ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ Wellness hub, ศูนย์กลางทางการแพทย์ Medical
Hub, ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย Academic Hub, และ ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ Product
hub
ด้านตลาดความงามไทยมีมูลค่าสูงถึง 180,000 ล้านบาท โดยมีกลุ่มผลิตภัณ ฑ์บารุงดูแลผิว หรือ Skin
Care เป็นตลาดความงามที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของมูลค่าตลาดรวมทั้งหมด โดยตลาดความงามใน
ปี 2560 จานวน 180,000 ล้านบาท และในปี 2561 จานวน 198,000 ล้านบาท ซึ่งคลินิกความงาม ในปี 2560 มี
สัดส่วนอยู่ที่ 30,000 ล้านบาท และปี 2561 เติบโต 36,000 ล้านบาท หรือ เติบโตไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ซึ่งเป็น
เพราะ ผู้ บ ริ โภคหั น มาใส่ ใจด้ านความสวยความงามมากขึ้ น โดยเฉพาะกลุ่ ม Millennial อายุ 23 - 39 ปี ที่ มี
พฤติกรรมเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นจาก 3 - 5 ปีก่อน กลุ่ม Millennial อยู่ระดับร้อยละ 20 จากลูกค้าทั้งหมด
ของตลาด แต่ปัจจุบันกลุ่มนี้อยู่ที่ร้อยละ 45 - 50 นอกจากนี้ยังมีเทรนด์การดูแลสุขภาพที่กาลังได้รับความนิ ยมใน
ไทย ท าให้ ผู้ ค นจ านวนมากหั น มาใส่ ใจดู แ ลสุข ภาพตนเองมากขึ้ น เพื่ อ ให้ มี สุ ขภาพร่างกายรวมทั้ งภาพลัก ษณ์
ภายนอกที่ดูดี ดังนั้น นอกเหนือจากการออกกาลังกาย กลุ่ม Millennial ต้องการมีภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูดีขึ้น จึง
นิยมหันมาเข้าคลินิกความงามมากขึ้น นอกจากนี้ ตลาดศัลยกรรมและการชะลอวัยของไทยมีศักยภาพเติบโตสูง
จากความนิยมของกลุ่ม Medical Tourist เนื่องจากไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการทาศัลยกรรม โดย
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS) ได้จัดอันดับให้ไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้าน ศัลยกรรม
เป็ น อั น ดั บ ที่ 8 ของโลก และยั งมี จ านวนศั ล ยแพทย์ ต่ อ ประชากรมากเป็ น อั น ดั บ ที่ 25 อี ก ด้ ว ย เนื่ อ งจากมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการและค่าบริการที่ถูกกว่าประเทศคู่แข่งหลายประเทศ เช่น การทาศัลยกรรมตา 2 ชั้นใน
ไทยมีราคาถูกกว่าเกาหลีประมาณ 3 - 4 เท่า จึงดึงดูดให้คนในประเทศ และต่างประเทศนิยมทาศัลยกรรมในไทย
มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ตลาดเสริมความงามที่เติบโตทาให้คลินิกเสริมความงามเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจาก
ภาวะล้นตลาด การเติบโตของตลาดเสริมความงามได้สร้างความสนใจให้กับนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาลงทุนมากขึ้น
โดยเฉพาะ ด้านการดูแลรักษาผิวและศัลยกรรม อีกทั้งมีการขยายสาขาและการพัฒนาของผู้ประกอบการเดิมเพิ่มขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นคลินิก เสริมความงาม โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านความงามและศัลยกรรม รวมทั้งโรงพยาบาลได้เริ่มหัน
มาเปิดศูนย์ผิวพรรณ ศูนย์ศัลยกรรมความงาม และศูนย์ anti-aging มากขึ้น ซึ่งส่วนมากจะมีรูปแบบการให้บริการ
และเครื่องมืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน จึงส่งผลให้ตลาดคลินิกเสริมความงามมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงมากขึ้น
และผลักดันให้สถานบริการเสริมความงามเริ่มหันมาจับตลาดเฉพาะ กลุ่ม (niche market) มากขึ้น โดยการสร้าง
จุดเด่นในการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ศัลยกรรมแปลงเพศ ซึ่งไทยเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมาก
ขึ้น
ตลาดของ WCIG เน้นลูกค้าระดับกลางถึงระดับล่าง ซึ่งถือได้ว่ามีอานาจซื้อขนาดใหญ่ที่สุด WCIG มีกล
ยุทธิ์ในการขายและบริการหลากหลาย อาทิ การขายและบริการ เป็น Package เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผูกพัน และไม่แพง
เกินไป แต่ยังมีการขายและบริการเป็นครั้งคราวขึ้นกับความพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการจาหน่าย ครีมบารุง
อาหารเสริม และยา อยู่ในคลินิกวุฒิศักดิ์ด้วย เพื่อให้บริการที่หลากหลาย
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ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จาแนกได้ดังนี้
1.

นักเรียน นักศึกษา

2.

คนวัยทางาน

3.

แม่บ้าน และ

4.

คนวัยเกษียณอายุ

3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ในการให้บริการคลินิกเสริมความงามวัตถุดิบหลักของการดาเนินงานลักษณะดังกล่าว ประกอบด้วย1)
อุปกรณ์เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์และ 2) ยา/เวชสาอาง
อุ ป กรณ์ ที่ WCIG สั่ งซื้ อ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น เครื่ อ งเลเซอร์ , Dual green and yellow, IPL, Hifu ซึ่ งเป็ น
เครื่องที่มีบริษัทไทยเป็นตัวแทนจาหน่ายโดยนาเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือ บริษัทไทยเป็นผู้ผลิตที่มีความ
น่าเชื่อถือ
ในส่ ว นของการจั ด ซื้ อ ยาของคลิ นิ ก เสริม ความงามโดยทั่ ว ไปจะเป็ น การซื้ อ ขายผ่ านตั วแทนจาหน่ า ย
(Agent) ได้ รั บ การตรวจสอบและรั บ รองจากส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ว่ าเป็ น สิ น ค้ าที่ มี
มาตรฐานและสามารถใช้ในการให้บริการคลินิกได้
WCIG ไม่มีนโยบายที่ผลิตยาด้วยตนเอง แต่จะใช้นโยบายจัดหายาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ โดยสั่งซื้อจากผู้จัดจาหน่ายที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจากทางราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงจาก
ที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีปัญหาต่อผู้บริโภค
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บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ จากัด

บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท) ถือหุ้นร้อยละ 99.97 ซึ่ งมีทุน
จดทะเบียน 100.10 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ปรับกลยุทธ์เน้นการรุกตลาด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงาม ดาเนินการโดยบริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ จากัด (“วุฒิศักดิ์ คอสเมติก”)
ภายใต้แนวคิดบิวตี้ลีฟวิ่ง เน้นการขายผลิตภัณฑ์ บารุงผิวพรรณ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม ตลอดจนการ
บริการด้านความงามที่ไม่ใช้แพทย์ภายใต้“แบรนด์วุฒิศักดิ์” โดยเปิดตัววุฒิศักดิ์บิวตี้ สเตชั่น เป็นคอนเซ็ปต์
สโตร์แห่งแรกของวุฒิศักดิ์ คอสเมติก ในรูปแบบป๊อปอัพสโตร์ ภายในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสราชดาริ เพื่อนาเสนอ
ผลิตภัณ ฑ์และบริการ ให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นโดยให้บริการตั้งแต่บริการนวดหน้า สปาเล็บ
บริการต่อขนตา และบริการเครื่องดื่มน้าผลไม้และน้าผักสกัด
บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ จากัด ปัจจุบันพัฒนาธุรกิจแบ่งเป็น 3 หลักใหญ่ ๆ คือ การขายสินค้ า
ภายใต้แบรนด์ “Wuttisak” และเป็น exclusive dealer ของผลิตภัณฑ์ “Siam snail” การให้บริการทรีตเมนต์ (ที่
ไม่ใช่แพทย์) บริการทาเล็บ ต่อขนตา และบริการเครื่องดื่มน้าผลไม้และน้าผักสกัด
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บริษัท สยามสเนล จากัด

บจก. สยามสเนล ก่อตั้งเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2557 ได้รับสิทธิบัตรการผลิตและจาหน่ายเมือกหอยทาก
จากสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นาผลงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวที่มีส่วนผสมหลักจากเมือกหอยทากสายพันธุ์ไทย และคิดค้นจนได้เป็นผลิตภัณฑ์จากเมือกหอยทากที่มีสารออก
ฤทธิ์ในการดูแลผิวสูงกว่าผลิตภัณฑ์จากหอยต่างประเทศถึง 30 เท่า

รายได้
รวมรายได้

6 เดือน 2562
พันบาท สัดส่วน
10,867 100%
10,867 100%

ปี 2561
พันบาท สัดส่วน
21,975
100%
21,975 100%

ลักษณะธุรกิจ
เป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเครื่องสาอางจากผลิตภัณฑ์เมือกหอยทากโดยนาผลงานที่ทาการศึกษาค้นคว้า
ข้างต้น เป็นจุดเด่นสาคัญของธุรกิจด้วยผลงานวิจัยได้นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมแห่งความงามจากหอยทากไทย เป็น
นวัตกรรมการผลิตสู่ SNAIL8 ซึ่งมีความโดดเด่น ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คิดค้นโดยทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านหอยทากในระดับนานาชาติมากกว่า 30 ปี
คัดเลือกมาเพียง 2 - 3 สายพันธุ์ ที่ให้เมือกคุณภาพสูงสุดสาหรับบารุงผิวพรรณ จากหอยทากไทยที่
ค้นพบแล้วกว่า 600 สายพันธุ์
เลือกใช้เมือกเฉพาะส่วนที่สร้างจากชั้นแมนเทิล ซึ่งเป็นเมือกที่มีคุณภาพสูงสุดในการบารุงผิวพรรณ
มีกระบวนการเก็บเมือกที่ไม่เป็นอันตรายต่อหอยทาก
มีเทคโนโลยีการคัดกรองเฉพาะเมือกที่มีสารโมเลกุลขนาดเล็ก สามารถซึมเข้าผิวหนังได้ล้าลึกและ
รวดเร็ว
ปรับส่วนผสมให้ได้เมือกที่มีความเข้มข้นสูง เพื่อการออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ผลิตด้วยมาตรฐาน GMP และได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดย SAMSUNG

การตลาดและการขาย



ช่องทางการจัดจาหน่าย ผ่านบริษัทวุฒิศักดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ จากัด
ผลิตภัณฑ์
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์มีจาหน่ายแล้ว 7 ชนิด ได้แก่
 Snail8 Age Defense Advanced Serum
 Snail8 Age Defense Skin Repair Daily Cream
 Snail8 Age Defense Ultimate Night Repair
 Snail8 UV Protection Sunscreen
 Snail8 Age Defense Face Mask
 Snail8 Intensive Whitening Face Mask
 Snail8 Age Defense Ultra Lift & Firm Overnight Mask
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โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นและประวัติการเพิ่มทุนระหว่างปี 2559 – 2561
หน่วย: ล้านบาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว

หุ้นสามัญ 13,790,761,430 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 0.075 บาท (ปี 2559)

2559
1,034.31

2561

1,208.12

หุ้นสามัญ 16,108,289,826 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 0.075 บาท (ปี 2560)
หุ้นสามัญ 32,216,851,992 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 0.075 บาท (ปี 2561)
ส่วนเกิน (ต่า) มูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

2560

2,416.26
114.52
29.85
216.82
-

264.98
29.85
216.82
-

(299.08)
29.85
5.49
42.20

-

-

-

37.00

37.00

37.00

ยังไม่ได้จัดสรร

(469.73)

(1,625.35)

(1,789.26)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่

962.77

131.42

442.46

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

1,025.38

(226.98)

(165.74)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

1,988.15

(95.56)

276.72

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว สารองตามกฎหมาย
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5.

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประวัติการเพิ่มทุน / ลดทุน ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
หน่วย: ล้านบาท
ปี

2559

ทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว
690.00

จานวนทุน
เพิ่ม / ลด
344.31

2560

1,034.31

173.81

2561

1,208.12

1,208.12

4Q/2561

2,416.24

0.02

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
รายละอียดการทุนจดทะเบียน
หลังเพิ่ม / ลด
1,034.31
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
EFORL ครั้งที่ 2 (EFORL-W2) จานวน
4,590,747,930 หน่วย ที่ราคาใช้สิทธิ
0.10 บาทต่อหุ้น
1,208.12
บริษัทขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) อัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น
ใหม่ ได้จานวน 2,317,528,396 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ 0.075 บาทต่อหุ้น ในราคา
เสนอขาย 0.14 บาทต่อหุ้น
2,416.24
บริษัทขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) จานวน
16,108,289,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
0.075 บาทต่อหุ้น ในราคาเสนอขาย
0.040 บาทต่อหุ้น
2,416.26
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
EFORL ครั้งที่ 3 (EFORL-W3) จานวน
272,340 หน่วย ที่ราคาใช้สิทธิ 0.60 บาท
ต่อหุ้น
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6.

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ข้อมูลของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ปิดสมุด ณ วันที่ 11 ต.ค. 2562 มีรายชื่อและสัดส่วนผู้ถือหุ้น ดังนี้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (@11 ต.ค. 2562)

จานวนหุ้น

%

1. นาย วิชัย ทองแตง

7,308,289,826

22.68

2. นาย ชาคริต ศึกษากิจ

3,925,000,000

12.18

3. นาย เกรียงไกร เธียรนุกุล

2,400,000,000

7.45

4. นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล

1,600,000,000

4.97

5. นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์
6. นาย โกศล วรฤทธินภา
7. นาย เกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล

1,075,283,733
1,025,000,000
800,000,000

3.34
3.18
2.48

8. นาง ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์

729,362,587

2.26

9. นาย จักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์
10. นาย ณัฐพล จุฬางกูร

620,265,100
396,284,800

1.93
1.23
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7.

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

โครงสร้างกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
นาย ปรีชา นันท์นฤมิต
นาย จักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์
นาย จิตเกษม แสงสิงแก้ว
นาย อภิรักษ์ กาญจนคงคา
นาย รุจพงศ์ ประภาสะโนบล
นาย สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
นาย พิพัฒน์ ยิ่งเสรี

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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8.

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี
ปี

อัตราส่ วนเงินปั นผลตอบแทน

2559

2.99

2560

-

2561

-

ที่มา : http://www.setsmart.com/

หน้า 42 / 46

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
บริษัท อี ฟอร์ แอล จากัด (มหาชน)
งบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2560, 2561 และ 30 มิถุนายน 2562

งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม
2559

31 ธันวาคม
2560

31 ธันวาคม
2561

30 มิถุนายน
2562

558.21
0.14
785.72
1.85
868.70

62.87
0.14
599.14
9.67
712.75

79.12
0.15
624.38
0.16
98.12
100.00
629.12

54.24
0.15
496.96
0.06
98.04
100.00
676.27

5.62
2.64
31.00
2,253.88

5.31
1.15
17.79
137.97
1,546.79

10.27
1.13
12.79
1,555.24

9.06
0.55
45.47
1,480.80

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้

2.93
0.79

4.83
15.63

9.48
15.69

6.40
44.05

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว

8.24

1.13

-

-

524.11
1,552.69
85.93
11.32
141.10
2.12
2,338.84

398.45

365.64

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินประกันสัญญาเช่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

764.38
2,082.96
1,420.81
72.49
140.15
1.38
4,494.12

1,203.80
7.70
25.12
1.88
1,662.12

1,197.21
11.28
25.75
1.42
1,651.74

รวมสินทรัพย์

6,748.00

3,885.63

3,217.34

3,132.54

ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
เงินให้กู้ยืม - บริษัทอื่น
สินค้าคงเหลือ
ส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ล้านบาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทั่วไป
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงิ- บุคคลและบริษัทอื่นๆ
เงิ- บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายได้รับล่วงหน้า
รายได้รับล่วงหน้าค่าแฟรนไชส์
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริม
การขายกับลูกค้า
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

31 ธันวาคม
2559

31 ธันวาคม
2560

31 ธันวาคม
2561

30 มิถุนายน
2562

1,634.54
609.96
100.03
0.67
80.00
18.65

938.03
462.16
112.83
1.96
28.70
54.91

830.30
559.09
90.41
95.37

776.54
564.79
77.24
107.33

450.00
10.12
252.69
-

2.24
142.73
161.98
-

44.49
24.43
91.59

33.58
49.38
91.59

2.54
530.81
-

1.49
225.00
-

3.38

6.12

4.41

-

1.02
24.95
49.02
156.84
3,921.84

0.60
11.83
57.18
688.25
88.80
2,978.69

0.13
21.76
26.75
245.59
2,245.61

0.08
20.14
22.84
274.43
2,215.10

11.53
392.09
20.98
406.56
6.88
838.04

9.71
670.23
16.13
300.08
6.36
1,002.51

14.76
412.89
12.56
250.23
4.56
695.00

10.36
275.22
16.30
250.23
3.96
556.07

4,759.88

3,981.20

2,940.61

2,771.17

หน้า 44 / 46

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)

ล้านบาท

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

31 ธันวาคม
2559

31 ธันวาคม
2560

31 ธันวาคม
2561

30 มิถุนายน
2562

1,034.31
114.52
29.85
-

1,208.12
264.98
29.85
-

2,416.26
(299.08)
29.85
42.20

2,416.26
(299.08)
29.85
37.09

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและรับชาระแล้ว
ส่วนเกิน (ต่า) มูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
กาไร (ขาดทุน) สะสม
- จัดสรรเพื่อเป็นสารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

216.82

216.82

5.49

175.65

37.00
(469.73)
962.77
1,025.38
1,988.15

37.00
(1,625.35)
131.42
(226.98)
(95.56)

37.00
(1,789.26)
442.46
(165.74)
276.72

37.00
(1,836.21)
560.56
(199.17)
361.39

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

6,748.03

3,885.64

3,217.33

3,132.56
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
12 เดือน

12 เดือน

12 เดือน

6 เดือน

2559

2560

2561

2562

รายได้จากการขาย

2,045.66

1,815.83

1,849.14

901.31

รายได้จากการให้บริการ

1,626.87

657.97

210.97

72.97

รวมรายได้จากการขายและบริการ

3,672.53

2,473.80

2,060.11

974.28

ต้นทุนขาย

(1,278.71)

(1,162.40)

(1,183.53)

(570.08)

ต้นทุนการให้บริการ

(1,700.59)

(866.79)

(247.47)

(111.47)

รวมต้นทุนขายและบริการ

(2,979.30)

(2,029.19)

(1,431.00)

(681.55)

693.23

444.61

629.11

292.73

1.90

1.05

2.30

4.57

-

-

308.11

-

79.61

34.99

27.99

13.92

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(475.03)

(474.19)

(358.43)

(202.63)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(518.76)

(350.21)

(325.69)

(149.61)

(36.00)

-

-

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์

(837.85)

(1,858.59)

(505.14)

-

ต้นทุนทางการเงิน

(183.88)

(170.33)

(134.19)

(56.46)

(1,276.78)

(2,372.67)

(355.94)

(97.48)

(9.58)

8.63

13.93

(26.94)

(1,286.36)

(2,364.04)

(342.02)

(124.43)

-

(51.42)

(2.70)

-

(1,286.36)

(2,415.46)

(344.72)

(124.43)

ล้านบาท
รายได้จากการขายและบริการ

ต้นทุนขายและบริการ

กาไรขั้นต้น
รายได้ดอกเบี้ยรับ
กาไรจาการขายทรัพย์สิน
รายได้อื่น

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี – การดาเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด

งบกระแสเงินสด
31 ธันวาคม
2559

31 ธันวาคม
2560

31 ธันวาคม
2561

30 มิถุนายน
2562

(484.70)

408.69

(128.20)

26.69

(2.90)

(167.51)

(34.99)

(51.23)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

923.35

(736.52)

179.44

(0.34)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

435.75

(495.35)

16.25

(24.88)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

122.46

558.21

62.87

79.12

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

558.21

62.87

79.12

54.24

ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
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