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เรามุ่งมั่นเป็นผู้น าด้านการจัดจ าหน่ายและให้บริการผลติภณัฑ์ทางการแพทย์และ

สุขภาพ เพื่อการด ารงชีวิตที่ดีของประชาชน 

 (To provide trustworthy and reliable healthcare products for 

improving wellness) 

• นําเข๎า จัดจําหนํายและให๎บริการ เครื่องมือทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และผลติภณัฑ์ด๎านสุขภาพท่ีมีคุณภาพและ

ทันสมัย เพื่อชํวยในการตรวจวินิจฉัย การปูองกัน การรักษาโรค และการสํงเสรมิสุขภาพแกํแพทย์ บุคลากรทาง

การแพทย์ และประชาชน ด๎วยราคายุติธรรม 

• บริหารงานด๎วยระบบการจดัการทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร๎อมหลักบรรษัทภิบาล เพื่อการเตบิโตที่มั่นคงและ

ยั่งยืน 

วิสัยทัศน ์ 

 

 

พันธกิจ  
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ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
หนํวย: พันบาท 

ข้อมูล ณ วันที ่ 31/12/2561 31/12/2560 31/12/2559 

เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด 79,117 62,868 558,213 

รวมสินทรัพย ์ 3,217,343 3,885,629 6,748,000 

รวมหนี้สิน 2,940,626 3,981,192 4,759,864 

สํวนของผู๎ถือหุ๎นบริษัทใหญ ํ 442,460 131,415 962,757 

ทุนจดทะเบียนชําระแล๎ว 2,416,264 1,208,122 1,034,307 

รายได๎จากการขายและบริการ 2,060,114 2,473,795 3,672,528 

ต๎นทุนขายและบริการ 1,431,003 2,029,194 2,979,298 

กําไรขั้นต๎น 629,111 444,601 693,230 

กําไรจากการขายทรัพยส์ิน 308,107 - - 

คําใช๎จํายในการขายและบริการ 684,120 824,400 993,792 

ขาดทุนกํอนภาษีเงินได ๎ (355,940) (2,372,683) (1,276,785) 

ขาดทุนสําหรับป ี (344,719) (2,415,470) (1,286,366) 

ขาดทุนสําหรับปีที่เป็นของสํวนของผู๎ถือหุ๎นของบริษัท (166,308) (1,163,113) (614,448) 

ขาดทุนตํอหุ๎นขั้นพื้นฐาน (บาทตํอหุ๎น) (0.0073) (0.0762) (0.0574) 
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อัตราส่วนทางการเงิน 

 2561 2560 2559 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    

อัตราผลตอบแทนผู๎ถือหุ๎น (%) -57.96 -212.60 -54.19 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -6.24 -41.42 -15.55 

อัตรากําไรสุทธิ (%) -6.93 -46.34 -16.37 

EBIT Margin (%) -9.25 -87.75 -29.11 

อัตรากําไรขั้นต๎น (%) 30.54 18.01 18.88 

อัตราส่วนการช าระหนี้    

อัตราสํวนหน้ีสินตํอสํวนของผู๎ถือหุน๎ (เทํา)  6.65 30.29 4.94 

อัตราสํวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทํา) -1.65 -12.93 -5.94 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อัตราสํวนสภาพคลํอง (%) 0.69 0.52 0.57 

อัตราสํวนสภาพคลํองหมุนเร็ว (%) 0.31 0.23 0.34 

อัตราส่วนแสดงการด าเนินงาน    

อัตราสํวนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร (เทํา) 5.20 3.90 4.45 

 อัตราสํวนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (เทํา) 0.68 0.47 0.53 

อัตราสํวนหมุนเวียนสินค๎าคงเหลือ (เทํา) 2.13 2.57 3.73 

ระยะเวลาขายสินค๎าเฉลีย่ (วัน) 171.13 142.29 97.73 

อัตราสํวนหมุนเวียนลูกหนี้การค๎า (เทํา) 3.34 3.54 4.90 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 109.26 103.02 74.48 

อัตราสํวนหมุนเวียนเจ๎าหนี้การค๎า (เทํา) 2.34 3.16 4.33 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน) 156.16 115.61 84.21 

วงจรเงินสด (วัน) 124.23 129.69 88.01 

หมายเหตุ : คํานวณโดยใช๎ข๎อมูลจากงบการเงินรวม 
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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 

 

 

 

ในปี 2561 บริษัทมีรายได๎รวมจํานวน 2,398 ล๎านบาท ลดลงจากปีกํอนซึ่ง
มีรายได๎รวมจํานวน 2,510 ล๎านบาท เนื่องจากในรอบปี 2561 กลุํมธุรกิจ
ความงามมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให๎บริการจากการเป็นเจ๎าของคลินิก 
เปลี่ยนเป็นรูปแบบการขายแฟรนไชส์ 

  สําหรับธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ในปี 2561 ยังคงมียอดขายและ
บริการเติบโตจากปีกํอนเล็กน๎อย โดยในปี 2561 มียอดขายและบริการ
จํานวน 1,828 ล๎านบาท เทียบกับปีกํอนซึ่งมียอดขายและบริการจํานวน 
1,782 ล๎านบาท ซึ่งในรอบปี 2561 กลุํมธุรกิจเครื่องมือแพทย์พยายาม
ขยายธุรกิจโดยเพิ่มสินค๎าและบริการหลายรายการ เชํน การพัฒนาห๎อง
ปลอดเช้ือ (Clean Room) การพัฒนา Software เพื่อเพิ่มการให๎บริการ
แกํลูกค๎า การพัฒนาระบบควบคุมและติดตามสถานะของเครื่องกระตุ๎น
หัวใจแบบ AED พัฒนาโปรแกรมระบบสํงตํอข๎อมูลของเครื่องวัดความดัน
โลหิต รํวมกับระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาลแบบอัตโนมัติ เป็นต๎น 

 สํวนธุรกิจความงามมีแผนการดําเนินธุรกิจในตํางประเทศและมุํง
กระจายสินค๎าประเภท Cosmetic มากขึ้นโดยคาดวําจะทําให๎ธุรกิจความ
งามมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นในปีถัดไป 

 บริษัทมีแผนปรับโครงสร๎างองค์กรและโครงสร๎างธุรกิจโดยรวม 
ในปี 2562 เพื่อเดินหน๎าฟื้นคืนความเช่ือมั่น ทําให๎บริษัทสามารถพัฒนา   
มรีายได๎และผลการดําเนินงานในระยะสั้นและระยะปานกลางที่ดีขึ้นและมี
ความยั่งยืนจากธุรกิจที่ดําเนินการอยูํ โดยคาดวําบริษัทจะได๎รับความ
รํวมมือและความไว๎วางใจจากพนักงาน คูํค๎า สถาบันการเงิน ผู๎ถือหุ๎น และ
ผู๎เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน อยํางเชํนในชํวงหลายปีที่ผํานมา 

 ท๎ายนี้ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทํานผู๎ถือหุ๎น 
ลูกค๎า คูํค๎า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน รวมทั้งสื่อมวลชน ทุกสาขา
ที่ให๎ความไว๎วางใจและสนับสนุนบริษัทด๎วยดีตลอดมา 

 และโดยเฉพาะพนักงาน ฝุายบริหาร ที่ทุํมเททํางานรํวมกันเพื่อ
แก๎ไขปัญหา และทํางานเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทอยํางเต็ม
ความสามารถ 

(นายปรีชา นันท์นฤมิต) 

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) ประกอบด๎วยกรรมการอิสระ 3 
ทําน ซึ่งเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด๎านการบัญชีการเงินและด๎านเศรษฐศาสตร์ ได๎แกํนายมนัส แจํมเวหา ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายสัมพันธ์ หุํนพยนต์ และนายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล โดยมีนางสาวมัทธณา หนูปลอด เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน๎าท่ีตามขอบเขตและความรับผิดชอบท่ีได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด๎วยความ
เป็นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและสอดคล๎องกับข๎อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย โดยมุํงเน๎นให๎บริษัทมีการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
พร๎อมท้ังสนับสนุนและสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในอยํางตํอเนื่องเพื่อสร๎างเสริมมูลคําให๎แกํองค์กร  

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 14 ครั้ง โดยได๎ประชุมรํวมกับฝุายบริหาร สํานักงานตรวจสอบภายใน 
และผู๎สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งมีการประชุมรํวมกับผู๎สอบบัญชีโดยไมํมีฝุายจัดการเข๎ารํวม ซึ่งมีการรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบตํอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา ผลการปฏิบัติหน๎าที่ท่ีสําคัญสรุปได๎ดังนี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได๎สอบทานข๎อมูลทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2561 
ของบริษัท ซึ่งได๎จัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) โดยได๎สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสําคัญตําง ๆ การเปิดเผย
ข๎อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สําคัญ รวมทั้งข๎อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของ
ผู๎สอบบัญชี โดยได๎รับคําช้ีแจงจากผู๎สอบบัญชี ฝุายจัดการ และผู๎เกี่ยวข๎องอยํางเพียงพอ ทําให๎เกิดความเช่ือมั่นวําการจัดทํางบการเงิน
ของบริษัทเป็นไปตามข๎อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเปิดเผยข๎อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน มีความถูกต๎อง เพียงพอ เช่ือถือได๎ และเป็นประโยชน์ตํอนักลงทุนและผู๎ใช๎งบการเงิน   

อนึ่ง สําหรับปี 2561 บริษัทสํงงบการเงินลําช๎า เนื่องจากในระหวํางปี 2561 บริษัทต๎องประเมินมูลคํากิจการของบริษัทกลุํมวุฒิศักดิ์ เพื่อ
พิจารณาการตั้งด๎อยคําเงินลงทุนของบริษัท ตามมาตรฐานบัญชีซึ่งบริษัทจําเป็นใช๎เวลาในการตรวจสอบข๎อมูลเพื่อความถูกต๎องครบถ๎วน
ของงบการเงินประจําปี 2561 ทําให๎บริษัทต๎องขอเลื่อนการนําสํงงบการเงินประจําปี 2561 เป็นวันท่ี 7 มีนาคม 2562 

2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได๎สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามที่สํานักงานตรวจสอบภายในได๎รายงานผลการตรวจสอบของกลุํมบริษัทเป็นรายไตรมาส การรายงานครอบคลุมด๎านบัญชี 
การเงิน การทุจริต การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การติดตามผลและการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข๎อบังคับโดยสอดคล๎องกับ
ความเห็นของผู๎สอบบัญชีที่รายงานวําไมํพบข๎อบกพรํองที่เป็นสาระสําคัญ สํานักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ มุํงเน๎นการ
ตรวจสอบในเชิงปูองกันอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร๎อมทั้งได๎มีการสนับสนุนให๎มีการพัฒนาผู๎ตรวจสอบและงานตรวจสอบ
ภายในให๎มีศักยภาพในระดับสากล สํานักงานตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบติดตามประเด็นสําคัญใหมํๆ อยํางเทําทันและสามารถ
ดูแลผลประโยชน์ของผู๎ถือหุ๎นและผู๎เกี่ยวข๎องได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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3. การกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไดส๎อบทานการปฏิบัตติามจรรยาบรรณธรุกิจ บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทํารายการเกี่ยวโยงกนัซึ่งชํวยให๎เกิดความชัดเจนในกระบวนการปฏิบัติงานอยํางเป็นลายลักษณ์อักษร ได๎มีการสอบทาน
รายการที่เกีย่วโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ระหวํางบริษัท บริษัทยํอย หรอืกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดยมีความ
มั่นใจได๎วํารายการเหลํานั้นเป็นรายการที่ดําเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติอยํางสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตํอบริษัท 
สอดคล๎องตามกฎหมายและข๎อกําหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หํงประเทศไทยและคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  ทั้งนี้ บริษัทได๎มีการประกาศแจ๎งให๎พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยํางเครํงครัด รวมถึงให๎มีการปฏิบัตติามแนวทางตาม
ภารกิจของบริษัทด๎วยความซื่อสตัย์ สุจรติ และเที่ยงธรรมทั้งการปฏบิัติตํอบริษัท ผูม๎ีสํวนได๎เสียทุกกลุมํ สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการ
กําหนดระบบติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดังกลําวเป็นประจํา 

4. การกํากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบไดส๎อบทานแผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กรโดยเฉพาะอยํางยิ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีสาํคัญ ดังนี้ 

 1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีนโยบายลดความเสี่ยงโดยการทําสัญญาซื้อหรือขายเงินตราตํางประเทศลํวงหน๎า 
และบันทึกบัญชีการนาํเข๎าสินค๎าระหวํางทางจากตํางประเทศให๎ตรงตามมาตรฐานการบัญชี   

 2) ความเสี่ยงจากการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ (Cash Collection) เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจตัวแทนจําหนํายเครื่องมือแพทย์ 
ลูกค๎าหรือลูกหนี้สํวนใหญํเป็นโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ซึ่งบางโรงพยาบาลมปีัญหาในเรื่องการจดัเก็บเงินลูกคา๎ บริษัทมีนโยบาย
บริหารความเสี่ยงด๎วยการกําหนดระเบียบการจดัเก็บลูกหนี้โดยติดตามความคืบหนา๎การจดัเก็บเงินจากลูกหนี้อยํางใกล๎ชิด เพื่อวิเคราะห์
และเฝูาระวังมิให๎สํงผลกระทบตํอเงินหมุนเวียนของบริษัท 

 3) ความเสี่ยงจากการประมูลงาน คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง ปูองกันความเสี่ยงโดยการทบทวนการจัดทํา Project 
Evaluation ให๎มีความเหมาะสมและยดืหยุํนตํอการแขํงขันในตลาดปัจจุบัน 

 4) ความเสี่ยงจากการบริหารคลังสินค๎า เชํน ความเสี่ยงจากการพิจารณาตั้งคําเผื่อสินค๎าล๎าสมัย และความเสีย่งจากการให๎ยมื
สินค๎าเพื่อขาย  บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงจากเรื่องดังกลําว ตามลําดับดังนี้ 

 -  ความเสี่ยงจากการพิจารณาตั้งคําเผื่อสินค๎าล๎าสมยั  บริษัทมีนโยบายการจดัประเภทสินค๎า ออกเปน็ 3 ประเภท  คือ 1) 
Accessories  2) Medical Supply, Consumable และ 3) Spare part  และมีการกําหนดอายสุินคา๎เพื่อพิจารณาการตั้งสํารอง มีการ
รวบรวมข๎อมลู สถิติ ประกอบการพิจารณาตั้งสํารองสินค๎าเสื่อมคณุภาพให๎เหมาะสม 

 - ความเสี่ยงจากการให๎ยืมสินค๎าเพื่อขาย บริษัทมีการกําหนดระเบยีบปฏิบัติการยืมสินค๎า มีการกําหนดระยะเวลาการยมื - คืน
สินค๎า ตลอดจนมมีาตรการลงโทษการฝุาฝืนระเบียบปฏิบัติ และอยูํระหวํางการจัดทําระบบงานตดิตามสินค๎าและทรัพยส์ินท่ียืมอีกซึ่ง
ระหวํางการจดัทําระบบการติดตาม บริษัทมีนโยบายการมอบหมายให๎ฝุายขายตรวจสอบความมีอยูํ ณ สถานท่ีตดิตั้งของสินค๎าและ
ทรัพย์สินเป็นรายเดือน 
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5. การพิจารณาแตํงตั้งผูส๎อบบัญชแีละกําหนดคําสอบบญัชีสําหรับป ี2561 คณะกรรมการตรวจสอบได๎พิจารณาคัดเลือกผู๎สอบบัญชตีาม
เกณฑ์การประเมินของบริษัท ได๎แกํ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน และผูส๎อบบัญชีมีคณุสมบัติ
ถูกต๎องตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหํงประเทศไทย  คณะกรรมการตรวจสอบได๎นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขอ
อนุมัติผู๎ถือหุ๎นแตํงตั้ง 

 1. นายสมคิด เตียตระกลู      ผู๎สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือ 
 2. นายธีรศักดิ์ ฉ่ัวศรสีกุล       ผู๎สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 หรือ 
 3. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์    ผู๎สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 หรือ 
 4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรรีัตน์ชัชวาลย ์  ผู๎สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549 หรือ 
 5. นายนรินทร์ จูระมงคล    ผู๎สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8593 

แหํงบริษัท แกรนท์ธอนตัน จํากัด เป็นผู๎สอบบญัชีของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) ประจาํปี 2561 ด๎วยคําสอบบัญชีจํานวน
เงิน 2,270,000 บาท รวมทั้งรับทราบคําสอบบญัชีงบการเงินรวมประจําปีและรายไตรมาสของบริษัทยอํยและบริษัทยํอยทางอ๎อมรวม
จํานวนเงิน 9,600,000 บาท  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได๎ปฏิบตัิหน๎าท่ีตามทีไ่ดร๎ับมอบหมายอยํางครบถ๎วน ด๎วยความเป็นอิสระ มคีวามระมัดระวังและมี
ความรอบคอบ มีการปฏิบตัิที่เป็นประโยชน์ตํอผู๎มสีํวนได๎เสยีอยํางเทําเทียมกัน บริษัทได๎ยึดถือนโยบายการกํากับดูแลที่ดีเป็นสําคญั มี
ระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิผลเพียงพอและสามารถ
ตอบสนองอยํางเทําทันตํอการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข๎อกําหนด
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และได๎จัดทํางบการเงินสําหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 อยํางถูกต๎อง เช่ือถือ
ได๎และมีการเปิดเผยข๎อมูลอยํางเพยีงพอ   

อน่ึง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนัส แจํมเวหา ลาออกจากตาํแหนํงประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 
2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 จึงมีมติแตํงตั้ง นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล ให๎ดํารงตําแหนํงประธานกรรมการ
ตรวจสอบแทนนายมนัส แจมํเวหา และมมีติแตํงตั้งนายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี ให๎ดํารงตําแหนํงกรรมการตรวจสอบแทนนายมนสั แจํมเวหา ซึ่ง
ลาออกจากตําแหนํง 

                                                                    
                                                               

      (นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล) 
                         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                                บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) นายปรีชา นันท์นฤมิต  ประธานกรรมการ/ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหาร    

(2) นายจักรกริสน์ โลหะเจรญิทรพัย์ กรรมการ     

(3) นายโกศล วรฤทธินภา  กรรมการ     

(4) นายมนัส แจมํเวหา  กรรมการอิสระ     

(5) นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล กรรมการอิสระ     

(6) นายสัมพันธ์ หุํนพยนต ์  กรรมการอิสระ     

(7) นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา  รักษาการประธานเจ๎าหน๎าท่ีบริหารด๎านการเงิน     

(8) นางสาวมัทธณา หนูปลอด  เลขานุการบริษัท  

  

7 2 1 3 4 5 6 8 
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นายปรีชา นันท์นฤมิต 

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหาร/กรรมการผู๎จดัการ 

อายุ: 61 ปี 

เริ่มดาํรงตําแหนํงกรรมการเมื่อวันที่: 23 ธันวาคม 2556 สัดสํวนการถือหุ๎น: 1.21% 

การศึกษา/การอบรม 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟูา-อิเลคทรอนิกส์ คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) 

- Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Intensive Care Ventilator, Advance Ventilation Medical AG, ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์

- Patient Monitoring System, Telemedicine Nihon Kohden Corporation,ประเทศญี่ปุุน 

ประสบการณ์การทํางาน 

-  กรรมการบริษัท ไอเฮลธ์ ว-ีแคร์ จํากัด 

- กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด 

- กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด 

- ประธานกรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ ์ฟาร์มาซี อินเตอร์ จาํกัด 

- ประธานกรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ ์คอสเมติกส์ อินเตอร์ จาํกัด 

- ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จํากดั 

- ประธานกรรมการบริษัท ดับบลิว. เอส. เซอร์จรีี่ 2014 จํากัด 

- ที่ปรึกษารองผู๎อํานวยการใหญํ ฝุายบริหารทั่วไปบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

- ที่ปรึกษาผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการใหญํ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) (ระบบทํอจัดจําหนาํยก๏าซธรรมชาติ  
หนํวยธุรกิจก๏าซธรรมชาติ) 

- ที่ปรึกษารองผู๎วําการไฟฟูานครหลวง ฝุายการเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสื่อสาร 

ตําแหนํงปัจจุบัน 

ตําแหนํงในบริษัทมหาชน 

2562 – ปัจจุบัน ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหาร บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน)  
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, กรรมการผู๎จัดการ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากดั (มหาชน) 

ตําแหนํงในบริษัทจํากัดและอื่น ๆ – ไมํมี -  
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นายจักรกรสิน์ โลหะเจริญทรัพย ์

กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

อายุ: 59 ปี 

เริ่มดาํรงตําแหนํงกรรมการเมื่อวันที่: 21 พฤษภาคม 2561 สัดสํวนการถือหุ๎น: 3.11% 

 
การศึกษา/การอบรม 

- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ผํานการอบรมหลักสูตร 

- Directors Accreditation Program (DAP) รุํน 103/2013 จากสมาคมสํงเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 

- มาตรฐานในการบริหาร การจดัการด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล๎อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 

 

ประสบการณ์การทํางาน  

- กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากดั 

- กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์ จํากัด 

 

ตําแหนํงปัจจุบัน 

ตําแหนํงในบริษัทมหาชน 

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 

 

ตําแหนํงในบริษัทจํากัดและอื่น ๆ   

2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สยามสเนล จํากัด 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซี อินเตอร์ จํากัด 

2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ดับบลิว. เอส. เซอร์จีรี่ 2014 จํากัด 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จํากัด 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวซึไอ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมผู๎จัดการ บริษัท สเปซเมด จํากัด 
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นายโกศล วรฤทธินภา 
กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
อายุ: 64 ปี 
เริ่มดาํรงตําแหนํงกรรมการเมื่อวันที่: 19 กันยายน 2556 สัดสํวนการถือหุ๎น: 4.10% 
การศึกษา/การอบรม 
- ปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ผํานการอบรมหลักสูตร การพัฒนาการจัดการโรงพยาบาล  
 
ประสบการณ์การทํางาน  
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวซึไอ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  
- กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซี อินเตอร์ จํากัด 
- กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์ จํากัด 
- กรรมการ บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จํากัด 
- กรรมการ บริษัท ดับบลิว. เอส. เซอร์จีรี่ 2014 จํากัด 
- นักกายอุปกรณ์ ระดับ 9 โรงพยาบาลทหารผํานศึก 
ตําแหนํงปัจจุบัน 
ตําแหนํงในบริษัทมหาชน 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบรหิาร บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 
 
ตําแหนํงในบริษัทจํากัดและอื่น ๆ – ไมํมี - 
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นายมนสั แจ่มเวหา 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ1/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน2     
อายุ: 63 ปี 
เริ่มดาํรงตําแหนํงกรรมการเมื่อวันที่: 27 กรกฎาคม 2559 สัดสํวนการถือหุ๎น: ไมํม ี
การศึกษา/การอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารรัฐกจิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บณัฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- หลักสตูรผู๎บริหารระดับสูงทางด๎านการค๎าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุํนที7่/2557 สถาบันวิทยาการการค๎า 

มหาวิทยาลยัหอการค๎า 
- หลักสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุํนที่ 1/2557  สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  
- หลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุํนที่ 32/2556 สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสตูร Audit Committee (ACP) รุํนที่ 41/2555 สมาคมสํงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุํนที่ 71/2549สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์การทํางาน  
- อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
- กรรมการ บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน)   
- กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
- กรรมการ ธนาคาร อิสลามแหํงประเทศไทย 
- กรรมการ การประปานครหลวง 
ตําแหนํงปัจจุบัน 
ตําแหนํงในบริษัทมหาชน 
2561 – ก.พ. 25622  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน)  
2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ทําอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  
2559 – ก.พ. 25621 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนํงในบริษัทจํากัดและอื่น ๆ  
2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู๎ทรงคณุวุฒิ คณะกรรมการธนาคารแหํงประเทศไทย 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการอื่น คณะกรรมการ การไฟฟูานครหลวง 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการผู๎ทรงคณุวุฒิ คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีปูองกันประเทศ กระทรวงกลาโหม 
2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู๎ทรงคณุวุฒิ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหํงชาติ (สพฉ.) 
2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู๎ทรงคณุวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการสาํนักงาน ก.พ.ร. 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎกีา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ การไฟฟูานครหลวง (รัฐวิสาหกิจ) 
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการสํงออกและนําเข๎าแหํงประเทศไทย    
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นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ1/กรรมการตรวจสอบ2/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คําตอบแทน  
อายุ: 67 ปี 
เริ่มดาํรงตําแหนํงกรรมการเมื่อวันที่: 29 พฤษภาคม 2551 
สัดสํวนการถือหุ๎น: ไมํม ี
การศึกษา/การอบรม 
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและธรุกิจระหวํางประเทศ สถาบันบัณฑิตบรหิารธรุกิจศศินทร์ แหํงจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิต 
- Director Certification Program (DCP) รุํน 63/2006 สมาคมสงํเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Audit  Committee Program (ACP)  รุํน 33/2010  สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Advanced Audit Committee Program ครั้งท่ี 9/2012 (Certificate of Completion) สมาคมสงํเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ์การทํางาน  
- รองประธานคณะกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ไทยลักซ์ เอ็น

เตอรไ์พรสจ์ํากัด (มหาชน) 
ตําแหนํงปัจจุบัน 
ตําแหนํงในบริษัทมหาชน 
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน1 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 
2561 – ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบัน  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บรษิัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท นูทริกซ์ จาํกัด (มหาชน) 
2552 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา บริษัท ปุ๋ยเอนเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
2551 – ก.พ. 25622 กรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 
 
ตําแหนํงในบริษัทจํากัดและอื่น ๆ   
2559 – ปัจจุบัน  ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันคุม๎ครองเงินฝาก 
2559 – ปัจจุบัน รองประธานอนุกรรมการ คณะอนกุรรมการกํากับการพัฒนาการคุ๎มครองเงินฝากคณะกรรมการ

คุ๎มครองเงินฝาก 
2558 – ปัจจุบัน  กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส  จํากัด 
2558 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สยามสเนล จํากดั 
2555 – ปัจจุบัน  กรรมการผู๎ทรงคณุวุฒิ ด๎านการเงินการคลัง สถาบันคุม๎ครองเงินฝาก 
2550 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จํากดั 
2546 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โอเรยีลทลั ไลฟ์สไตล์ จํากัด 
2544 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟว่ิง จํากัด  
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นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการหาและพิจารณาคําตอบแทน1     
อายุ: 67 ปี 
เริ่มดาํรงตําแหนํงกรรมการเมื่อวันที่: 17 มิถุนายน 2556 
สัดสํวนการถือหุ๎น: ไมํม ี
 
การศึกษา/การอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบตัรกฎหมายและการพัฒนา สถาบันสังคมศึกษา(ISS) กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์  
- หลักสตูร Public Director Certification Program, สถาบันพระปกเกล๎า ปี 2554 
- หลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุํนที่ 13/2554 สมาคมสํงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD  
- หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) พฤษภาคม 2552 สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุํนที่ 110/2551 สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์การทํางาน  
- กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอรก์รุ๏ป จํากัด  
- กรรมการผู๎ทรงคณุวุฒิ สภาสถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 
ตําแหนํงปัจจุบัน 
ตําแหนํงในบริษัทมหาชน 
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน1 ประธานกรรมการหาและพิจารณาคําตอบแทน บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 
2561 – ก.พ. 2562  กรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 
2560 – ปัจจุบัน  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บรษิัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมตรวจสอบ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จํากดั (มหาชน)\ 
 
ตําแหนํงในบริษัทจํากัดและอื่น ๆ   
2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การประปานครหลวง 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส์อินเตอร์ จํากัด 
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นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา 
รักษาการประธานเจ๎าหน๎าท่ีบริหารด๎านการเงิน/ผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการ/อนุกรรมการบริหารเสี่ยง 
อายุ: 57 ปี 
เริ่มดาํรงตําแหนํงกรรมการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
สัดสํวนการถือหุ๎น: ไมํม ี
 
การศึกษา/การอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบญัชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
- Anti – Corruption The Practical Guide (ACPG 23/2015) ของสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP 9/2016) ของสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Accelerating Growth & Enhancing Competitiveness in the Knowledge Economy ที่กรุงนิวเดลลี ประเทศ

อินเดีย   
- Advanced Training for the Trainers ประเทศไทย จดัโดยกรมสงํเสริมอตุสาหกรรม และองค์กรเพือ่ความรํวมมือด๎าน

เทคนิค (GTZ) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน   
- Training for the Trainers ประเทศไทย จัดโดยกรมสํงเสรมิอุตสาหกรรม และองค์กรเพื่อความรํวมมือด๎านเทคนิค 

(GTZ) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนั   
 
ประสบการณ์การทํางาน  
- กรรมการ บริษัท สยามสเนล จํากดั   
- กรรมการผู๎จดัการ บริษัท ฮิวแมน เอ็กเซลเล๎นซ์ จํากัด 
- ที่ปรึกษา, ผู๎จัดการใหญํ บริษัท สหกรณเ์คหสถานเมืองโคราช จํากัด 
 
ตําแหนํงปัจจุบัน 
ตําแหนํงในบริษัทมหาชน 
2561 – ปัจจุบัน  รักษาการประธานเจ๎าหน๎าที่ด๎านการเงิน บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จาํกัด (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบัน  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บรษิัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน  ผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 
 
ตําแหนํงในบริษัทจํากัดและอื่น ๆ  - ไมํมี - 
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นางสาวมัทธณา หนูปลอด 
เลขานุการบริษัท 
อายุ: 35 ปี 
เริ่มดาํรงตําแหนํงเลขานุการบริษทั เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555 
สัดสํวนการถือหุ๎น: ไมํม ี
 
การศึกษา/การอบรม 
- ปริญญาตรี คณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS25) สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 
- Advance for Corporate Secretaries รุํนที่ 2/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
- ผํานการอบรมวิชาวําความ แหํงสภาทนายความ รุํน 30 
ประสบการณ์การทํางาน  
- ทนายความ บริษัทสํานักงานกฎหมาย ฟาร์อีสฑ์ (ประเทศไทย) จํากดั    
 
ตําแหนํงปัจจุบัน 
ตําแหนํงในบริษัทมหาชน 
2559 – ปัจจุบัน  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บรษิัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 
2555 – ปัจจุบัน  เลขานุการบริษัท บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 
 
ตําแหนํงในบริษัทจํากัดและอื่น ๆ  - ไมํมี - 
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  รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยบริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทย่อย บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

รายชื่อ  1 2 3 1 2 3 4 5 6 

1. นายปรีชา นันท์นฤมิต X, M, O          

2. นายโกศล วรฤทธินภา /          

3. นายรุจพงศ์ ประภาสะ

โนบล 

//, ///, ////, R   //       

4. นายสัมพันธ์ หุํนพยนต ์ //, ///, ////, R //, ///    //     

5. นายจักรกรสิน์ โลหะเจริญ

ทรัพย ์

/ X, O / / / / / / /  

6. นายมนัส แจํมเวหา //, ///, ////          

7. นายธีรวุทธ์ิ ปางวิรุฬห์รักข์ /, M, O, - X         

8. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสร ี //, ///, ////   //       

9. นายจิตเกษม แสงสิงแก๎ว /          

10. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา O          

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บรหิาร 
 

X ประธานกรรมการบริษัท  V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจ๎าหนา๎ที่บริหาร   
/ กรรมการ // กรรมการอสิระ // กรรมการตรวจสอบ //// กรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน  
R อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  - ที่ปรึกษา  O ผู๎บรหิาร 
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นโยบายและภาพรวมธุรกิจ 
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 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EFORL”) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทยและจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2552 ดําเนินธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจาํหนํายเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์  

บริษัทยํอยของบริษัทประกอบด๎วย 3 บริษัท ประกอบด๎วย :- 

 บริษัท สเปซเมด จํากดั (Spacemed Co., Ltd.) เป็นตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช๎ในบ๎าน 
(Home uses) อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ (Microscope) และอื่น ๆ โดยบริษัทถือหุ๎น ร๎อยละ 100 

 บริษัท ดับบลิวซไีอ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (WCI Holding Public Co., Ltd.) เป็นธุรกิจดา๎นการลงทุน โดยลงทุนร๎อย
ละ 99.99 ในบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิค อินเตอร์กรุ๏ป จํากดั (Wuttisak Clinic Intergroup Co., Ltd.) ซึ่งเป็นธุรกิจ
ให๎บริการด๎านความงาม โดยบริษทัถือหุ๎นหรือลงทุนผํานบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (WCI Holding 
Public Co., Ltd.) ร๎อยละ 63.70 และ 

 บริษัท สยามสเนล จํากัด (Siam Snail Co., Ltd.) เป็นธุรกิจท่ีจดัจาํหนํายเครื่องสําอางจากผลิตภัณฑ์เมือกหอยทาก 
บริษัทถือหุ๎นร๎อยละ 51 

นอกจากน้ีบริษัทยังมีเงินลงทุนใน  :- 

 บริษัท แดทโซ เอเชีย คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (That’so Asia Corporation Co., Ltd.) ซึ่งเป็นธุรกิจนําเขา๎และจําหนําย
ผลิตภณัฑ์ความงามกลุํม QUADRA จากประเทศอิตาลี ภายใต๎ช่ือ แบรนด์ That’so ปัจจุบันบริษัทถือหุ๎นอยูํร๎อยละ 12 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในภาพรวม 

นโยบายคุณภาพ 

“ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ีคุณภาพ ตรงต่อเวลา สอดคล้องกับกฎหมาย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง” 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) มุํงมั่นในการเป็นผู๎นําเข๎าและจัดจําหนํายผลติภณัฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สอดคล๎องกับกฎหมายและปรับปรุงพัฒนาผลิตภณัฑ์ให๎ก๎าวหน๎าทันเทคโนโลยีอยูํเสมอ โดยให๎ความใสํใจ
สภาพแวดล๎อม รวมทั้งให๎บริการทีเ่ป็นเลิศ ตรงเวลา เพื่อสนองตํอความต๎องการในสภาวะปัจจบุัน และสร๎างความพึงพอใจให๎แกํ
ลูกค๎าสูงสุด 

เพื่อให๎บรรลุถึงนโยบายดังกลําวข๎างต๎น บริษัทฯ จะดําเนินการดังนี้ 

1. คัดสรรผูผ๎ลิตเครื่องมือแพทย์ วัสดอุุปกรณ์และอื่น ๆ ที่คํานึงถึงคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. การนําเข๎าเครื่องมือ อุปกรณ์และอื่น ๆ ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่กําหนด 

3. ปรับปรุงและแก๎ไขกระบวนการตําง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริการให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. มุํงมั่นให๎บริการ เพื่อสร๎างความพึงพอใจ และสร๎างความมั่นใจในคณุภาพของสินค๎า 

5. เพิ่มความสามารถในการแขํงขันทางการค๎า ทุก ๆ ด๎าน เพื่อให๎องค์กรก๎าวสูํอันดับต๎น ๆ ของประเทศ 

6. จัดทํา คงไว๎ และดําเนินการอยํางตํอเนื่อง ซึ่งระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 
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7. ให๎ความสําคญักับการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร เพื่อให๎มีความรู ๎ความสามารถ ท่ีจะปฏิบตัิหน๎าทีไ่ด๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
โดยใช๎ระบบการวัดผล และตดิตามนโยบายคุณภาพอยํางเครํงครัด และให๎ผู๎บริหารทุกระดับต๎องให๎การสนับสนุน และผลักดัน
ให๎มีการปรับปรุงและพัฒนาอยาํงตํอเนื่อง 

วัตถุประสงค์ 

1. ด้านการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ ์

 รักษาระดับยอดขายในกลุํมธุรกิจตัวแทนจําหนํายเครื่องมือแพทย์ จดัหาและพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหมํ ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต๎องการของลูกค๎ามากขึ้น 

 ธํารงความเป็นผู๎นําทางการตลาดอันดับหนึ่ง ด๎านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์1 

 เพิ่มผลิตภณัฑ์หรือบริการใหมํ ๆ ประมาณ 3 รายการ โดยจะทําการวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได๎ (Project 
Feasibility Study) และวิเคราะหค์วามอํอนไหวของปัจจัยที่กระทบตํอโครงการ (Sensivity analysis) อยําง
ละเอียดกํอนจะเปดิตัวโครงการหรือผลติภณัฑ์ 

 พัฒนาตลาดผลติภณัฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด๎วยชํองทางใหมํ2  

 บริษัทจะมรีายได๎รวมเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15% ตํอปี   

 ธุรกิจด๎านความงามและ Medical Health Products (MHP) จะมีกลุํมผลิตภัณฑ์และบริการใหมํ ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อ
จําหนํายในตลาดสะดวกซื้อและตลาดออนไลน ์

 ธํารงตราสินค๎ารวมถึงภาพลักษณอ์งค์กร (Corporate Image) ภายใต๎การจัดการของ EFORL ให๎เป็นท่ีรู๎จัก (Brand 
and Corporate Awareness/Recognition) ธํารงและยกระดับความนําเช่ือถือตํอไป 

  
2. ด้านการด าเนินงาน 

 พัฒนาเพิ่มจํานวนและสํงเสริมบคุลากร ระดับบริหารจัดการขั้นกลาง (Middle Level Management) ขึ้น 
ประมาณ 2-3 อัตราในทุก ๆ SBUs เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการบริหารจัดการ3 และมกีารวาง
แผนการสืบทอดตําแหนํงทางธุรกจิ (Succession Planning) โดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อนของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคําตอบแทน และผูบ๎ริหารระดับสูงทุกระดับ 

 ยกระดับบคุลากรในทุกระดบัให๎มคีุณคํามากข้ึน (Value Added) ด๎านการฝึกอบรม เสริมสร๎างศักยภาพ (ในระดับ
จัดการและระดับปฏิบัติการตามลาํดับ)4 

                                           
1ผลสรุปจากการสัมมนาแผนกเคร่ืองมอืแพทย์ของบริษัท เมื่อ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 และการประชุมระดับผู๎บริหารในเร่ืองงบประมาณ ปี 

2561 
2พัฒนาตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับกลุํมลูกค๎าที่กว๎างขึ้น เน๎นกลุํมผู๎มกีารศึกษา (Mass Premium) ที่ตระหนักถึงสุขภาพ ใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สําคัญ 
3ในปี 2561 นี้ บริษัทมีการตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคําตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee: NRC) ขึ้น 

พร๎อมทั้งมีการวางแผนสืบทอดตําแหนงํ (Succession Plan) ในระดับตั้งแตํ Manager ขึ้นไป  
4มีการกําหนดแผนการอบรมเป็น 2 ประเภท คือ 1) สอบถามพนักงานเพ่ือหา Training Needs และให๎เป็นไปตามวตัถุประสงค์ขององค์กร และ 

2) จัดอบรมเน๎น QSHE คือ คุณภาพ (Quality-Q) ความปลอดภัย (Safety-S) สุขภาพ (Health-H) และสิ่งแวดล๎อม (Environment-E) 
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 พัฒนาเพิ่มเสริมเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นแหลํงข๎อมูลทีส่ําคญัในด๎านตํางๆ ท้ังที่เป็นข๎อมูลทั่วไป ผลิตภัณฑ์และ
บริการ การจัดการลูกค๎าสัมพันธ์ ความรับผิดชอบตํอสังคม การกํากบัดูแลกิจการที่ดี และมีชํองทางในการรับแจ๎ง
เบาะแสการร๎องเรียน (Whistle blowing) ขําวสารและกิจกรรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให๎สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
พัฒนากฎบัตร ระเบียบปฏิบัติ ระบบงานภายใน การสื่อสารภายในบริษัท ให๎เกิดระบบการตดิตามกํากับการ
ปฏิบัติงาน (Compliance) ตามมาตรฐานท่ัวไป 

 ปรับปรุงพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให๎ CG Scorecard หรอืระดับ Sustainable Development อยูํใน
ระดับทีไ่มํน๎อยกวําบริษัทจดทะเบยีนตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

 ด๎านการบริการ ซํอมแซมอุปกรณท์างการแพทย์ จะต๎องบริการใหร๎วดเร็ว แก๎ไขปญัหาตรงประเด็น โดยมีการ
รณรงค์ในโปรแกรม Campaign ที่ช่ือวํา “Program Platinum Service” ตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา 

 บริหารจดัการทรัพยากรที่มีอยูํใหส๎ามารถหมุนเวียนปรับใช๎กับกลุํมธุรกิจของบริษัทท้ังหมดเพื่อลดต๎นทุนการ
ดําเนินงาน 

3. ด้านการเงิน 

 รักษาระดับกําไรขั้นต๎นในกลุมํเครือ่งมือแพทย์ ให๎สูงกวําคําเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 

 ปรับปรุงโครงสร๎างทางการเงินโดยเฉพาะในสํวนโครงสรา๎งทุนให๎มีแนวทางที่ดีขึ้น 

 รักษาสภาพคลํอง (Liquidity) ทางการเงินให๎เหมาะสม  

เป้าหมาย 

 บริษัทจะสร๎างผลกําไรจากการดําเนินงานให๎อยูํในระดับมาตรฐานไมตํ่ํากวําคูํแขํงขันในระดับเดียวกันเพื่อสร๎างความพึงพอใจ
สูงสุดให๎แกํนักลงทุนและผู๎มีสํวนได๎เสีย (Profitability) 

 บริษัทจะสร๎างความพึงพอใจสูงสุดให๎ลูกค๎าด๎วยผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพ การรับประกัน การบริการหลังการขาย ด๎วยการ
ตอบสนองความต๎องการของลูกคา๎อยํางรวดเร็ว พร๎อมทั้งรับฟังข๎อเสนอแนะ การติติง เพื่อนําไปแก๎ไขปรับปรุงตํอไปด๎วยความ
เต็มใจ (Customer Service) 

 บริษัทจะนําข๎อผดิพลาด บกพรํอง ของเสีย ของชํารุด การรอคอยของลูกค๎า ผลติภณัฑ์และ/หรือบริการที่ไมํประสบ
ความสําเร็จ เป็นเครื่องเตือนใจ นาํไปเป็นกรณีศึกษาและถือเป็นบทเรียนที่สาํคัญในการปรับปรุงกระบวนการภายใน 
(Internal Process) ให๎ดียิ่งข้ึน (Retention) 

 บริษัทจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานทุกกระบวนการ เชํน เพิ่มอัตราการปิดยอดขาย (Closing ratio) ลดระยะเวลา
และต๎นทุนดา๎นการจดัสํงและโลจสิติกส์ ประสิทธิภาพในการใช๎ทรัพย์สิน เป็นต๎น (Efficiency) 

 บริษัทมุํงด๎านการเติบโต ทั้งที่เป็นยอดขาย ปริมาณสินค๎าและบริการ ฐานลูกค๎าที่เพิ่มขึ้น อัตราการสญูเสยีลูกค๎าท่ีลดลง 
จํานวนสาขาท่ีเพิ่มขึ้น ความหลากหลายและความครอบคลุมของผลติภัณฑ์และบริการที่เพิ่มขึ้น การเข๎าไปเสริมหรือปิดจดุที่
ตลาดยังมีชํองวํางอยูํ การให๎บริการ การจัดวางผลติภณัฑ์ในตําแหนํงที่เหมาะสม (Right Positioning) มีกําไร และ
กระตือรือร๎นที่จะเข๎าทําตลาดที่เปดิใหมํ (Emerging market) เป็นตน๎ (Growth) 
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กลยุทธ์การด าเนินงาน 

 กลยุทธ์การตลาด 

 บริษัทเน๎นการเป็นตัวแทนจําหนํายสินค๎าหลายยีห่๎อจากคูํค๎าท่ีเป็นผูน๎ําตลาดในระดบัโลก 

 เน๎นสํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) โดยให๎ความสําคัญกับผลติภณัฑ์ (Product) ที่ต๎องมีการคัดสรร และ
พิธีพิถันในการสํงมอบ ติดตั้ง คณุภาพ เกรดดี (ยี่ห๎อ) มีชื่อเสียงในระดับสากล มีประกันสินค๎า การบรกิารระหวาํงขาย
และหลังขายท่ีเป็นเลิศ 

 เพิ่มผลิตภณัฑ์ใหมํ ๆ โดยการผลติและจําหนาํยอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ Ceiling Pendant โดยจะรํวมมือกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ 

 เพิ่มชํองทางการจัดจําหนํายทางเวบ็ไซต์ พัฒนาระบบ CRM ให๎สมบรูณ์ ให๎ระบบ CRM และระบบเว็บไซต์ทําหน๎าที่
การตลาดและการขายได๎ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง และทุกที่ (Ubiquitous – or found everywhere, ever-present) 

 เน๎นความเป็นผู๎นําด๎านเทคโนโลยขีองผลิตภณัฑ์ทั้งการแพทย์ และบริการดา๎นความงาม การเป็นผู๎นาํด๎านนวัตกรรม (A 
Product Innovative Leader) เมื่อเทียบกับบรรดาคูํแขํงขันในตลาด 

 เน๎นการสร๎างความสัมพันธ์กับลูกค๎าในระยะยาว พัฒนาระบบ CRM อยํางจริงจัง ให๎ลูกค๎าเกิดความรู๎สึกวําบริษัทไดร๎ํวม
เติบโต ไปสูคํวามสําเรจ็รํวมกัน เปน็ Business Partner กัน 

 กลยุทธ์การด าเนินงาน 

 เน๎นความรวดเร็ว ทันการณ์ในการจัดสํง ครบถ๎วน ถูกต๎อง การตดิตั้ง และการบริการหลังการขายทีเ่ปน็เลิศ 

 การอบรมให๎ความรู๎กับพนักงาน ทางด๎านผลติภณัฑ์และบริการ เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สื่อสารกบัลูกค๎าได๎ถูกต๎อง 
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

 พัฒนาระบบ Logistics โดยจ๎างชํวง (Outsource) ไปยังบริษัทท่ีมีความชํานาญในการจดัสํง แยกกิจกรรมการขาย
การตลาดออกจากระบบคลังสินคา๎และการจัดสํง 

 กลยุทธ์การเงิน 

 การลงทุนในสินทรัพยร์ายการที่มมีูลคําสูง จะต๎องมีการศึกษา Cost-Benefit Analysis พร๎อมท้ังเปรียบเทียบวิเคราะห์
ข๎อดีข๎อด๎อย “เชํา” หรือ “ซื้อ” 

 มีการจัดทําการศึกษาความเป็นไปได๎ในการลงทุน (Project Feasibility Study) ทุกครั้งเมื่อมีการลงทุน ซึ่งบริษัทได๎
ดําเนินการแล๎วโดยเฉพาะการลงทุนจัดวางเครื่องมืออุปกรณ์ด๎าน น้ํายาที่ใช๎วิเคราะห์ในห๎องปฏิบตัิการของ
สถานพยาบาลตําง ๆ นั้น แล๎วพิจารณาถึงความคุ๎มคําและให๎อัตราผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทุนท่ีเหมาะสม กํอนท่ี
จะมีการลงทุนจริง 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 ในระยะ 3 ปีท่ีผํานมา (พ.ศ. 2559 -2561) มีเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคญัดังนี ้

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญชํวง 3 ปีท่ีผํานมา (พ.ศ. 2559-2561) 

กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทไดร๎ับการแตํงตั้งจาก BORSAM Biomedical Instruments Co., Ltd. เป็นตัวแทน
จําหนํายเครื่องตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจแบบพกพาแตํเพียงผู๎เดียวในประเทศไทย  

มีนาคม 2559 บริษัท สยามสเนล จํากัด เปดิฟารม์หอยทากเชิงนิเวศแหํงแรกของเอเชีย ณ หมูํที่ 2 ถนนรํวม
พัฒนา เขตหนองจอก กรุงเทพฯ บนพ้ืนท่ี 10 ไรํ พร๎อมเปิดตัวผลติภัณฑ์ใหมํภายใตแ๎บรนด์ 
“สเนลเอท – Snail 8” 

เมษายน 2559 บริษัท สยามสเนล จํากัด ได๎รางวลัเหรยีญทองในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งท่ี 44 
(44th International Exhibition of Invention of Geneva) ที่กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์

พฤษภาคม 2559 บริษัทจัดตั้งบริษัทยํอยช่ือวํา บริษทั ไอเฮลธ์ ว-ีแคร์ จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
(10,000 หุ๎น มูลคําที่ตราไว๎ หุ๎นละ 100 บาท) โดยบริษัทมีสัดสํวนการถือหุ๎นร๎อยละ 100 เพื่อ
รองรับการทํากิจการรํวมคา๎และขยายเครือขํายสินค๎าใหค๎รอบคลุมพืน้ท่ีประเทศในกลุมํอาเซียน
กับบริษัท iHealth Lab Inc., Silicon Valley, California. ประเทศสหรัฐอเมริกา (iHealth) ใน
ธุรกิจตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ยี่ห๎อ iHealth  

กรกฎาคม 2559 ผลิตภณัฑ์ของสยามสเนล ภายใตแ๎บรนด์ “Snail 8” ได๎รับรางวัลผลิตภณัฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศ
ไทย (Premium Products of Thailand – The Pride of Thais) ในงานมหกรรมซื้อของไทย ใช๎
ของดี (Thailand Industry Expo 2016) 

สิงหาคม 2559 การใช๎สิทธิครั้งสุดท๎ายของใบสําคญัแสดงสิทธิ (EFORL-W2) วันท่ี 22 สิงหาคม 2559 ดังนี้ 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใช๎สิทธิ     : 4,590,747,930 หนํวย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมํใช๎สิทธิ  : 8,858,787 หนํวย 
อัตราการใช๎สิทธิ                           : 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตํอ 1 หุ๎นสามญั 
ราคาการใช๎สิทธิ                           : 0.10 บาทตํอหุ๎น 
จํานวนหุ๎นท่ีเกิดจากการใช๎สิทธิ         : 4,590,747,930 หุ๎น 
จํานวนหุ๎นท่ีรองรับการใช๎สิทธิคงเหลือ : 9,258,820 หุ๎น 

กันยายน 2559 บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชําระแล๎ว จากเดิม 690,001,012.50 บาท จํานวนหุ๎นสามัญ 
9,200,013,500 หุ๎น เป็น 1,034,307,107.25 บาท จํานวนหุ๎นสามัญ 13,790,761,430 หุ๎น จาก
การใช๎สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ(EFORL-W2) จํานวน 4,590,747,930 หนํวย แปลงเป็นหุ๎น
สามัญจํานวน 4,590,747,930 หุ๎น 

30 มกราคม 2560 บริษัทแปลงสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ๎นสามัญของบริษัท (ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 2 
หรือ EFORL-W2) เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2559 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใช๎สิทธิ 
4,590,747,930 หนํวย คิดเป็นจํานวนหุ๎นสามญัที่เกิดจากการใช๎สิทธิแปลงสภาพ 4,590,747,930 
หุ๎น ราคาการใช๎สิทธิ 0.10 บาทตํอหุ๎น โดยบริษัทได๎รับเงินจากการใช๎สิทธิแปลงสภาพ EFORL-
W2 เป็นเงินจํานวน 459,074,793 บาท และบริษัทได๎นาํเงินดังกลําวไปชําระคืนเงินก๎ูยืมให๎แกํ
สถาบันการเงินท้ังหมด 
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7 เมษายน 2560 บริษัทมีมติใหเ๎สนอในที่ประชุมผู๎ถอืหุ๎นประจําปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติ และไดร๎ับการอนุมตัิ
จากผู๎ถือหุ๎น 
- ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน๎สามัญของบริษัท รุํนที่ 3 (EFORL-W3) รวมจํานวนไมํเกิน 

1,379,076,143 หนํวย เพ่ือจัดสรรให๎แกํผู๎ถือหุ๎นเดิม ในอัตราสํวนหุน๎สามัญเดิม 10 หุ๎นตํอ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนํวยโดยไมํคิดมลูคําโดยมรีาคาแปลงสภาพ 0.60 บาท 

- ออกและเสนอขายหุ๎นสามัญเพิ่มทนุของบริษัทจํานวนไมํเกิน 4,596,920,476 หุ๎น มูลคําที่
ตราไวห๎ุ๎นละ 0.075 บาท เพื่อจัดสรรให๎แกผํู๎ถือหุ๎นเดิมของบริษัท ในอัตราจัดสรร 3 หุ๎น
สามัญเดิมตํอ 1 หุ๎นสามญัใหมํ กําหนดราคาเสนอขายหุ๎นสามัญเพิม่ทุนที่ราคา 0.14 บาท 

- ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน๎สามัญของบริษัท รุํนที่ 4 (EFORL-W4) (“ใบสําคัญแสดง
สิทธิ EFORL-W4”) รวมจํานวนไมํเกิน 1,532,306,825 หนํวย เพ่ือจัดสรรให๎แกํผูจ๎องซื้อหุ๎น
สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายแกํผู๎ถือหุน๎เดิม ในอัตราสํวน 3 หุ๎นสามญัทีอ่อกใหมํตํอใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนํวยโดยไมคํิดมลูคาํโดยมรีาคาแปลงสภาพ 0.50 บาท 

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิม จาํนวน 1,035,001,518.75 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหมจํํานวน 1,034,307,107.25 บาท โดยตัดหุ๎นสามญัที่ยังไมไํด๎จําหนาํย 
จํานวน 9,258,820 หุ๎น ซึ่งมีมูลคาํที่ตราไว๎ 0.075 บาทตํอหุ๎น 

- เพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทจํานวน 563,122,758.30 บาท จากเดิม 1,034,307,107.25 
บาท เป็น 1,597,429,865.55 บาท โดยการออกหุ๎นสามัญจํานวน 7,508,303,444 หุ๎น มูล
คําที่ตราไว๎หุ๎นละ 0.075 บาท เพื่อจัดสรรและเสนอขายแกํผู๎ถือหุ๎นเดิมตามสัดสํวนการถือหุ๎น 
และรองรับการใช๎สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ EFORL-W3 และ EFORL-W4 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อชําระคืนเงินกู๎ยมืประมาณ 500 ล๎านบาท และสํวนที่เหลือนําไปใช๎เป็นทุน
หมุนเวียน 

1 พฤษภาคม 2560 บริษัทไดล๎งนามในบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือวําด๎วยการดําเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไป
ได๎ในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนกิส์เวชระเบียนหนํวยโรคไต กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

18 พฤษภาคม 2560 จัดสรรหุ๎นเพิม่ทุนแกํผู๎ถือหุ๎นสามญัเดิม (Right Offering) จํานวน 4,596,920,476 หุ๎น อัตรา (หุ๎น
เดิม: หุ๎นเพิม่ทุน) 3.0 : 1.0 ราคาจองซื้อ 0.14 บาทตํอหุ๎น จํานวนหุ๎นที่ขายได๎ 2,317,528,396 
หุ๎น จํานวนหุ๎นคงเหลือ 2,279,392,080 หุ๎น จํานวนเงินที่ได๎รับรวม 324,453,975.44 บาท โดย
เริ่มซื้อขายหุ๎นเพิ่มทุนดังกลาํวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 

30 พฤษภาคม 2560 เลิกกิจการและชําระบัญชีบริษัท ไอเฮลธ์ ว-ีแคร์ จํากัด เนื่องจากความไมํชัดเจนในการใหส๎ิทธิการ
จัดจําหนํายสินค๎าในประเทศอาเซยีน ซึ่งไมํเป็นไปตามบันทึกข๎อตกลง 

2 มิถุนายน 2560 บริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ๎นสามญัของบริษัท รุํนที่ 3 (EFORL-W3) ซึ่งได๎
จัดสรรให๎ผู๎ถือหุ๎นสามญัเดิมราคาที่เสนอขาย 0.00 บาทตํอหนํวย ซึ่งขายได๎ทั้งหมดจาํนวน 
1,337,429,167 หนํวย 

2 มิถุนายน 2560 บริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ๎นสามญัของบริษัท รุํนที่ 4 (EFORL-W4) ซึ่งได๎
จัดสรรให๎ผู๎ถือหุ๎นท่ีจองซื้อหุ๎นเพ่ิมทุนราคาที่เสนอขาย 0.00 บาทตํอหนํวย ซึ่งขายได๎ทั้งหมด
จํานวน 772,508,987 หนํวย 

30 มิถุนายน 2560 บริษัทขายหุ๎นสามัญเพิม่ทุนไดจ๎ํานวน 2,317,528,396 หุ๎น เป็นเงินเพิ่มทุนทั้งสิ้นจํานวน 
324,453,975.44 บาท โดยบริษัทนําเงินที่ได๎รับจากการเพิ่มทุนดังกลําวท้ังหมดชําระเงินกู๎ยืมจาก
ธนาคารตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน 
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10 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 19/2560 มีมติสละสิทธิจองซือ้หุ๎นเพิ่มทุนของบริษัท แดทโซ 
เอเชีย คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด ทําใหส๎ัดสํวนในการถือหุ๎นของบริษัทลดลงเหลือร๎อยละ 12 

16 ธันวาคม 2560 บริษัทลงนามในบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ “วําด๎วยการดาํเนินงานโครงการพัฒนาระบบ
อิเลคทรอนิกสเ์วชระเบียนงานระงับความรูส๎ึก” (Siriraj Anesthesia Electronic Medical 
Record : SiA-EMR) กับคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

21 พฤษภาคม 2561 ในการประชุมวสิามัญผู๎ถือหุ๎น ครั้งที่ 1/2561 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดังนี้ 
- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 228,062,767 บาท จากเดิม 1,597,429,666 บาท เป็น

จํานวน 1,369,367,099 บาท โดยวิธีการตัดหุ๎นสามัญที่ยังไมํได๎จําหนํายจํานวน 
3,040,836,894 หุ๎น มูลคําที่ตราไว๎ 0.075 บาท 

- เพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทจํานวน 1,208,121,737 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 
1,369,367,099 บาท เป็น 2,577,488,835 บาท โดยการออกหุ๎นสามัญจํานวน 
16,108,289,826 หุ๎น มูลคําที่ตราไว๎หุ๎นละ 0.075 บาท เพื่อเสนอขายแกํบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) จํานวน 5 ราย ในราคาหุ๎นละ 0.040 บาท มูลคํารวม 644,331,593 
บาท 

และในระหวํางปี บริษัทไดร๎ับชําระเงินคําหุ๎นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแกํบุคคลในวงจํากัดจาํนวน 
5 ราย รวมเป็นเงินท้ังสิ้นจํานวน 644.33 ล๎านบาท คิดเป็นจํานวนหุ๎นสามญัรวม 16,108 ล๎านหุ๎น 

29 มิถุนายน 2561 ในการประชุมวสิามัญผู๎ถือหุ๎นของ WCIH ครั้งท่ี 2/2561 ท่ีประชุมมีมติอนุมัตดิังนี้ 1) แปรสภาพ
บริษัทจากบริษัทจํากัด เป็นบริษัทมหาชนจํากัด (ดําเนินการแล๎ว เมือ่วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561) 
2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของ WCIH จํานวน 870,000,020 บาท จากเดิม 1,160,000,000 บาท 
เป็น 2,030,000,020 บาท โดยการออกหุ๎นสามญัเพิ่มทุนจํานวน 87,000,002 หุ๎น มูลคําหุ๎นท่ีตรา
ไว๎หุ๎นละ 10 บาท (ดําเนินการแล๎วเมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2561) 

29 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู๎ถือหุ๎นของ WCIH ครั้งท่ี 2/2561 มีมติจัดสรรหุ๎นเพิ่มทุนให๎แกํผู๎ถือหุ๎นเดิมตาม
สัดสํวนการถือหุ๎นในอัตราสํวน 4 หุ๎นเดิมตํอ 3 หุ๎นใหมํ 

14 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2561 มีมติจองซื้อหุ๎นสามญัเพิ่มทุนของ WCIH จํานวน 
43.65 ล๎านหุ๎น มูลคําที่ตราไว๎หุ๎นละ 10 บาท บริษัทชําระคําหุ๎นเพิ่มทุนใน WCIH จํานวน 436.50 
ล๎านบาท ในระหวํางไตรมาส 3 ของปี 2561 

8 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมกรรมการ บมจ. WCIH มีมติพิจารณาปรับโครงสร๎างการถือหุ๎นในบริษัทยํอย และบริษัท
ยํอยทางอ๎อม โดยซื้อหุ๎นสามัญทั้งหมดของ บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมตกิอินเตอร์ จํากัด บริษัท 
ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์จํากดั และ บริษัท ดับบลิว. เอส. เซอร์จรีี่ 2014 จํากัด จาก WCIG ใน
ราคาตามมลูคํา (par value)  

31 ธันวาคม 2561 WCIH ไดร๎ับชําระเงินเพิ่มทุนจํานวน 438.91 ล๎านบาท ทําให๎สัดสํวนการลงทุนของบริษัทใน 
WCIH เพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 50.17 เป็นร๎อยละ 63.70 
และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ีประชุมวิสามญั WCIH มีมติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ๎น
เพิ่มทุนสํวนท่ีเหลือและเรียกชําระเงินคําหุ๎นภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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โดยที่:- 

1 หมายถึง “บริษัท” บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
2 หมายถึง บจก.สเปซเมด (Spacemed Co., Ltd.) – บริษัทถือหุ๎นร๎อยละ 100 ทุนจดทะเบียน  

50.0 ล๎านบาท. ลักษณะธุรกิจ: ตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
3 หมายถึง บมจ.ดับบลิวซีไอโฮลดิ้ง (WCI Holding Public Co., Ltd. - WCIH) – บริษัทถือ

หุ๎นร๎อยละ 63.70 โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,598.9 ล๎านบาท ลักษณะธุรกิจ: 
ลงทุนใน บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป 

4 หมายถึง บจก.สยามสเนล (Siam Snail Co., Ltd.)-บริษัท ถือหุ๎นร๎อยละ 51 ทุนจดทะเบียน 
20.0 ล๎านบาท ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจัดจําหนํายเครื่องสําอางจากเมือกหอยทาก 

5 หมายถึง บจก.แดทโซ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น (That’so Asia Corporation Co., Ltd.) – ทุน
จดทะเบียนชําระแล๎ว 300.0 ล๎านบาท (บริษัทมีหุ๎นอยูํร๎อยละ 12) ลักษณะธุรกิจ: 
ธุรกิจนําเข๎าสินค๎าเครื่องสําอางและบริการเสริมความงาม ร๎านขายปลีกเครื่องสําอาง 

6 หมายถึง บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป (Wuttisak Clinic Intergroup Co., Ltd.- 
WCIG) – WCIH ถือหุ๎นร๎อยละ 99.99 (หมายถึงบริษัทถือหุ๎นร๎อยละ 63.70) ทุนจด
ทะเบียน 1.53 ล๎านบาท ลักษณะธุรกิจ: ประกอบธุรกิจให๎บริการด๎านความงามและ
ธุรกิจแฟรนไชส์ 

7 หมายถึง บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ (Wuttisak Cosmetics Inter Co., Ltd.-WCI) -
WCIG ถือหุ๎นร๎อยละ 99.97 ทุนจดทะเบียน 0.10 ล๎านบาท ลักษณะธุรกิจ: ซื้อมาขาย
ไปเครื่องสําอางและอาหารเสริม 

8 หมายถึง บจก.วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซีอินเตอร์ (Wuttisak Pharmacy Inter Co., Ltd.-WPI) –  
WCIG ถือหุ๎นร๎อยละ 99.99 ทุนจดทะเบียน 2.0 ล๎านบาท ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจัด
จําหนํายผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม 

9 หมายถึง บจก. ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ (W Wellness Inter Co., Ltd.) (เดิมชื่อ “บจก. 
วุฒิศักดิ์ แกรนด์ อินเตอร์ - Wuttisak Grand Inter Co., Ltd.-WGI”) – WCIG 
ถือหุ๎นร๎อยละ 99.97 ทุนจดทะเบียน 0.10 ล๎านบาท ลักษณะธุรกิจ: สถาบันฝึกอบรม 

10 หมายถึง บจก. ดับบลิว.เอส.เซอร์จีรี่ 2014 (W.S. Surgery 2014 Co., Ltd.-WSS) – WCIG
ถือหุ๎นร๎อยละ 99.98 ทุนจดทะเบียน 1.0 ล๎านบาท ลักษณะธุรกิจ: ซื้อมาขายไปและ
ให๎บริการเสริมความงาม โดยการทําศัลยกรรมพลาสติกและตกแตํง 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
กลุํมบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ 2 ธุรกจิหลัก คือ:- 

1. ธุรกิจตัวแทนด๎านเฮล์ทแคร์ (Healthcare) ซึ่งจัดจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์5 (Medical Device) 
และน้ํายาที่ใช๎วิเคราะห์ในห๎องปฏบิัติการ ดําเนินงานโดยบริษัท (EFORL) และ บจก.สเปซเมด  

2. ธุรกิจด๎านความงาม (Beauty) ดําเนินงานโดยกลุํมบริษัทวุฒิศักดิ ์และ บจก. สยามสเนล 

รายละเอียดแสดงไว๎ดังผังข๎างลําง 

แสดงกลุ่มบริษัทตามธุรกจิหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ 

 
  

                                           
5
นิยาม “เครื่องมือแพทย์” ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 หมายถึง 1. เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปใน

ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ น้้ายาที่ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอื่นใด ที่ผู้ผลิตมุ่งหมายเฉพาะส้าหรับใช้อย่างหนึ่งอย่าง
ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้โดยล้าพัง ใช้ร่วมกัน หรือใช้ประกอบกับสิ่งอื่นใด (ก) ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประกอบวิชาชีพกายภาพบ้าบัด และประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด (ข) วินิจฉัย 
ป้องกัน ติดตาม บ้าบัด บรรเทา หรือรักษา โรคของมนุษย์หรือสัตว์ (ค) วินิจฉัย ติดตาม บ้าบัด บรรเทา หรือรักษา การบาดเจ็บของมนุษย์หรือสัตว์ 
(ง) ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค้้า หรือจุนด้านกายวิภาคหรือกระบวนการทางสรีระของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ (จ) ประคับประคอง
หรือช่วยชีวิตมนุษย์หรือสัตว์ (ฉ) คุมก้าเนิด หรือช่วยการเจริญพันธุ์ของมนุษย์หรือสัตว์ (ช) ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการ
ของมนุษย์หรือสัตว์ (ซ) ให้ข้อมูลจากการตรวจสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือการวินิจฉัย (ฌ) ท้าลาย
หรือฆ่าเชื้อส้าหรับเคร่ืองมือแพทย์ 2. อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของเครื่องมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุตาม (1) 3. เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ เคร่ืองกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดว่าเป็นเคร่ืองมือแพทย์.  
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โครงสร้างรายได้ 

โครงสร๎างรายไดต๎ามที่ปรากฏในงบการเงินรวม โดยจําแนกตามกลุมํธุรกิจในระยะ 3 ปีท่ีผํานมา แสดงได๎ดังนี้ 

โครงสร้างรายได้         หน่วย : ล้านบาท 

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่ม
ธุรกิจ 

ด าเนินการ
โดย 

%ถือหุ้น
ของ

บริษัท 

ปี 
2561 
รายได้1 

% 
ปี 

2560 
รายได้ 

% 
ปี 

2559 
รายได้ 

% 

ตัวแทนจําหนํายเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการ
แพทย ์

EFORL, 
Spacemed 

100% 1,828 89% 1,782 72% 2,031 55% 

บริการดา๎นความงาม WCIG, Siam 
Snail 

63.7%(1) 
และ 
51% 

232 
 

11% 692 28% 1,642 45% 

รวม   2,060 100% 2,474 100% 3,673 100% 
หมายเหตุ: จัดกลุ่มรายได้ตามหมวดทีแ่สดงในรายงานทางการเงินของผู้สอบบัญชี ปี 2561 

(1) สัดส่วนการถือหุ้นปี 2559-2560 ของบริษัทใน WCIH (บริษัทแม่ของ WCIG) ร้อยละ 50.17 

 จากโครงสร๎างรายได๎ข๎างต๎น จะเหน็ได๎วําในปี 2561 บริษัทมีโครงสรา๎งรายได๎จากธุรกิจหลัก เป็นจาํนวน 2,060 ล๎านบาท 
จากการเป็นตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริการด๎านความงาม สัดสํวน 89% และ 11% ตามลําดับ  

กลุ่มธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

ดําเนินการโดย บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) และบริษัท สเปซเมด จํากัด  

1. บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)  

ซึ่งโครงสรา๎งรายได๎แบํงเป็น 2 รูปแบบคือ ตามประเภทผลติภณัฑ์และตามประเภทลูกค๎า ตามตารางดังตํอปีน้ี 

ยอดขายแยกตามหมวดผลิตภัณฑ์ของบริษัท (EFORL)  

 ปี 2561  ปี 2560  เพ่ิม 
(ลด) พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  

ยอดขายตามหมวด        
 เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,137,946 69.3%  1,014,515 62.2%  12.2% 
 น้ํายาที่ใช๎วิเคราะห์ในห๎องปฏิบตัิการ 503,050 30.7%  617,051 37.8%  (18.5%) 

รวมยอดขาย 1,640,996 100.0%  1,631,566 100.0%  0.6% 

จากยอดขายเปรียบเทยีบข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา ยอดขายโดยรวมของกลุํมธุรกิจเพิ่มขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 0.6 ในขณะที่
ยอดขายในหมวดน้ํายาที่ใช๎วิเคราะห์ในห๎องปฏิบัติการลดลงร๎อยละ 18.5 ทั้งนี้ จากสภาวะการแขํงขันสูง  
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อยํางไรก็ตาม บริษัทได๎เพิ่มสายผลิตภณัฑ์ขึ้นมา เพื่อเจาะกลุํมลูกคา๎ที่ต๎องผลิตภัณฑ์มีคณุภาพแตํมีงบประมาณจํากดั ซึ่ง
จะมียอดขายเป็นรูปธรรมในกลางไตรมาสที่ 2 ของปีถัดไป  

 

ฃ้อมูลจาก: ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

จากแผนภมูิแสดงโครงสร๎างประชากรในประเทศไทยท่ีเปลี่ยนแปลงเปรียบเทยีบชํวงปี ค.ศ. 2020 ถึง ค.ศ. 2030 ข๎างต๎น 
จะเห็นได๎วํา ชํวงปี ค.ศ. 2020 ประชากรสํวนใหญเํฉลีย่แล๎วมีอายุระหวําง 25-45 ปี เป็นสัดสํวนท่ีมากทั้งชายและหญิง  

ใน 10 ปี ตํอมา สัดสํวนมีการเปลีย่นแปลงจะเห็นได๎วํา ชํวงปี ค.ศ. 2030 ประชากรสํวนใหญํเฉลี่ยแลว๎มีอายุระหวําง 35-
64 ปี เป็นสัดสํวนท่ีมากทั้งชายและหญิง น่ันสะท๎อนให๎เห็นวาํประเทศเป็นประเทศท่ีเข๎าสูสํังคมผู๎สูงอายุ 

ด๎วยสภาพสังคมไทยในปัจจุบันท่ีเป็นสังคมผูส๎ูงอายุ (Aged Society) จากแผนภูมิอ๎างอิงข๎างต๎น กลุํมลกูค๎าตระหนักถึง
สุขภาพมากข้ึน และจากนโยบายรฐับาลที่มุํงเน๎นยกระดับประเทศไทยให๎เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) โดย
สํงเสริมและให๎การสนับสนุนด๎านสขุภาพของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยที่ภาครัฐมีนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให๎เป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ในชํวงระหวํางปี 2560-2569 เป็นต๎นนั้น บริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทยจ์ากแบรนด์ชั้นนําของโลก จึงได๎มีแผนการขยายธุรกิจโดยการเพิ่มการเป็นตัวแทน จําหนํายสินค๎าแบรนด์ใหมํ ๆ และมี
ผลิตภณัฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหมํเพื่อตอบสนองและสอดรบัโดยตรงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติดังกลาํว 
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ยอดขายจ าแนกตามภาครัฐและเอกชนของบริษัท (EFORL)  

 ปี 2561  ปี 2560  เพ่ิม 
(ลด) ล้านบาท สัดส่วน  ล้านบาท สัดส่วน  

ยอดขายภาครัฐ  1,180.0 71.9%  1,138.0 69.7%  3.7% 
ยอดขายภาคเอกชน 461.0 28.1%  493.6 30.3%  (6.6%) 

รวม 1,641.0 100.0%  1,631.6 100.0%  0.6% 

เมื่อพิจารณายอดขายเปรยีบเทียบจําแนกกลุํมลูกค๎าภาครัฐและเอกชนข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา แนวโน๎มยอดขายท่ีไดร๎ับจาก
การทางภาครัฐมีสดัสํวนท่ีเพิ่มเล็กน๎อย จากร๎อยละ 69.7 ในปี 2560 เป็นร๎อยละ 71.9 ในปี 2561 โดยรวมแล๎วยอดขายในปี 2561 
ไมํแตกตํางมากนักจากปีกํอน 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทเป็นตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนน้ํายาท่ีใช๎ในทางการแพทย์ของบริษัท 
ผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการของบรษิัท สามารถแบํงได๎ ดังนี้:- 

 กลุํมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

1) ผลิตภณัฑ์ด๎านวินิจฉยัทางการแพทย์ (Medical Diagnostics) 
2) ผลิตภณัฑ์ด๎านการผําตัด (Treatment/Operations) 
3) ผลิตภณัฑ์ด๎านนวตักรรมทางการแพทย์และเวชสารสนเทศ (Medical Innovative & Medical Information 

Technology) อันประกอบด๎วย: 
ก. ระบบอิเลคทรอนิกสเ์วชระเบยีนงานระงับความรู๎สึก (Anesthesia Record System) 
ข. ระบบการบริหารจัดการเก็บข๎อมลูคลื่นไฟฟูาหัวใจ (ECG Viewer System) 
ค. ระบบอิเลคทรอนิกสเ์วชระเบยีนหนํวยโรคไต (CIS for Hemodialysis) 
ง. Telemedicine System 

4) ผลิตภณัฑ์ด๎านการฟื้นฟูสุขภาพและชํวยชีวิตครบวงจร (Health Recovery & Life Healthy Integration)  
5) ผลิตภณัฑ์ตดิตามประเมินและวิเคราะหส์ุขภาพอนามัยผู๎ใช๎ เชํน iHealth Product 
6) ระบบงาน Clean room และ Pendant 
7) การพาณิชย์ออนไลน์ ผลิตภัณฑต์ดิตามประเมินและวิเคราะหส์ุขภาพอนามัยผู๎ใช๎  
8) การบริการหลังการขาย (After Sales Services) 

 น้ํายาวิเคราะห์ในห๎องปฏิบัติการ 
 Medical Home Device 
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัท (EFORL) เป็นตัวแทนจ าหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย 
สินค้าส าหรับใช้ในห้องวินิจฉัยทางรังสี (Radiology) 
IRADIMED  MRI Patient Monitoring System 

 
 
 

 MRI IV Infusion Pump 

 
 

 
Carestream  X-Ray & PACS System  

เครื่อง X-Ray และระบบเก็บภาพด้วยคอมพิวเตอร ์

 

 

 
Esaote  ULTRASOUND SCANNER 

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืน่เสียงความถีสู่ง 
 

 
GE Healthcare  Anesthesia System 

เครื่องดมยาสลบในห้อง MRI  
 

 
HAMILTON 
MEDICAL 

 MRI Ventilator 
เครื่องช่วยหายใจในห้อง MRI 
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บริษัท (EFORL) เป็นตัวแทนจ าหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย 
สินค้าส าหรับใช้ในห้องผ่าตัด (Operating Room) 
GE Healthcare  Anesthesia System 

เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และ
เครื่องติดตามสัญญาณชีพขณะดมยาสลบ  
 

 

 
Esaote  ULTRASOUND SCANNER 

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืน่เสียงความถีสู่ง 
 

 
NIHON KOHDEN  Anesthesia Record System 

ระบบอิเล็กทรอนิกสเ์วชระเบยีนงานระงับ
ความรูส้ึก 
 
 

 Defibrillator 
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 
 
 

 Digital OR System 
ห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ  
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บริษัท (EFORL) เป็นตัวแทนจ าหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย 
สินค้าส าหรับใช้ในผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด (NICU) 
GE Healthcare  Incubator & Radiant Warmer 

เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ทารกแรกคลอด 
 
 

 Phototherapy 
ไฟส่องเด็กตัวเหลือง 

  
 

NIHON KOHDEN  Central Monitor System 
ระบบเครื่องศูนย์กลางสัญญาณชีพ 
 
 
 

 Patient Monitor 
เครื่องตรวจสัญญาณชีพข้างเตียง 
 

 Defibrillator 
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 
 
 

  
  

HAMILTON 
MEDICAL 

 Neonatal  Ventilator 
เครื่องช่วยหายใจส้าหรับเด็กอ่อน 
 
 

 Pendant Systems  
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บริษัท (EFORL) เป็นตัวแทนจ าหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย 
สินค้าส าหรับใช้ในห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU, CCU, Recovery Room) 
NIHON KOHDEN  Central Monitor System 

ระบบเครื่องศูนย์กลางสัญญาณชีพ 
 
 
 
 

 ICU Patient Monitor 
เครื่องตรวจสัญญาณชีพ ชนิดซับซ้อน 
 

 Defibrillator 
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 
 
 
 

 18 Lead ECG Recorder 
เครื่องตรวจบันทึกคลื่นหัวใจชนิด 18 ลีด 
 

  
  
 
 
 
 
 

 
HAMILTON 
MEDICAL 

 Intelligent Ventilator 
เครื่องช่วยหายใจอัจฉริยะสา้หรับผู้ป่วยวิกฤต 
 
 
 
 

 Pendant Systems  
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บริษัท (EFORL) เป็นตัวแทนจ าหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย 
Esaote  ULTRASOUND SCANNER 

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืน่เสียงความถีสู่ง 
 

 
 

สินค้าส าหรับใช้ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Emergency Room) 
NIHON KOHDEN  Patient Monitor 

เครื่องตรวจสัญญาณชีพข้างเตียง 
 
 

 Defibrillator 
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 
 

 AED  
เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมตั ิ

  
 
  
 
 

 
Esaote  ULTRASOUND SCANNER 

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืน่เสียงความถีสู่ง 
 
 
 

 Telemedicine System 
ระบบส่งข้อมลูผู้ป่วยผ่านดาวเทียม 
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บริษัท (EFORL) เป็นตัวแทนจ าหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย 
HAMILTON 
MEDICAL 

 Transport Ventilator 
เครื่องช่วยหายใจส้าหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 

 
Airon  Transport Ventilator 

เครื่องช่วยหายใจส้าหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 

 
 

สินค้าส าหรับใชง้านในห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก (OPD) 
NIHON KOHDEN  ECG Recorder 

เครื่องตรวจบันทึกคลื่นหัวใจ 
 
 

 Defibrillator 
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 
 

 AED  
เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมตั ิ

  
 
  
 
 

 
Esaote  ULTRASOUND SCANNER 

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืน่เสียงความถีสู่ง 

 
Betterlife  Vitalsign Monitor 

เครื่องวัดสญัญาณชีพ 
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บริษัท (EFORL) เป็นตัวแทนจ าหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย 
VYAIRE MEDICAL  Spirometer 

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 
 
 

 ECG Viewer System 
ระบบการบริหารจัดการเก็บข้อมลูคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

 
 

 
 

สินค้าส าหรับใชง้านในห้องตรวจพิเศษ 
NIHON KOHDEN  Polysomnography (Sleep Study) 

เครื่องตรวจวเิคราะห์การนอนหลบั 
 
 

 Electroencephalograph(EEG) 
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 
 
 
 

 18 Lead ECG Recorder 
เครื่องตรวจบันทึกคลื่นหัวใจชนิด 18 ลีด 
 
 
 

 EMG Measure System 
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ 
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บริษัท (EFORL) เป็นตัวแทนจ าหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย 
VYAIRE MEDICAL  Cardio & Pullmonary Test 

เครื่องตรวจวเิคราะห์สมรรถภาพปอดและหัวใจ 
 

 

 
 

Esaote  ULTRASOUND SCANNER 
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืน่เสียงความถีสู่ง 

 

 
ECO MEDICS  Exhaled Nitric Oxide 

เครื่องตรวจหาภูมิแพ้จากลมหายใจ 
 

 
สินค้าส าหรับใชง้านด้าน Home Health Care และของใช้สิน้เปลือง 
NIHON KOHDEN  AED  

เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมตั ิ

 
 

iHealth  iHealth 
อุปกรณ์สา้หรับตรวจสุขภาพด้วยตนเอง 
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บริษัท (EFORL) เป็นตัวแทนจ าหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย 
EOVE  Lung Ventilator 

เครื่องช่วยหายใจส้าหรับผู้ป่วยไมว่ิกฤต 

 
Zhejiang 
Haisheng 
Medical Device 
Co., Ltd. 
 

 IBP Transducer 
ชุดวัดความดันโลหติแบบลุกล้้า 

 
สินค้าส าหรับห้องชันสูตรโรค (Laboratory) 
SIEMENS  Atellica Solution Immunoassay & Clinical 

Chemistry Analyzers 

 Clinical Chemistry Systems 

 Immunoassay Systems 

 Hematology Systems 

 Plasma Proteins Systems 

 Blood Gas  

 Urinalysis 

 

 

 

 
NIHON KOHDEN  Hematology  
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บริษัท (EFORL) เป็นตัวแทนจ าหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย 
BioSystems  Biochemistry  

 

 
DIAGAST  Blood Banking 

 
DIRUI  Urinalysis   

(1st Hybrid system) 
 
 

 Biochemistry 
 

 Hematology 
 

 

 
 

 
 

Mindray  HbA1c Testing 
 

 
 

  

http://www.diagast.com/virtual-qwalys-en/panorama.html
http://www.diagast.com/virtual-qwalys-en/panorama.html
http://www.diagast.com/virtual-qwalys-en/panorama.html
http://www.diagast.com/virtual-qwalys-en/panorama.html
http://www.diagast.com/virtual-qwalys-en/panorama.html
http://www.diagast.com/virtual-qwalys-en/panorama.html
http://www.diagast.com/virtual-qwalys-en/panorama.html
http://www.diagast.com/virtual-qwalys-en/panorama.html
http://www.diagast.com/virtual-qwalys-en/panorama.html
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1) สถานการณ์ตลาดเคร่ืองมือแพทย์โลก6 

ปัจจุบันท่ัวโลกมีการผลิตและจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจํานวนมาก และมีแนวโน๎มเติบโตขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง โดยเฉพาะอยํางยิ่งในแถบอเมริกา ยุโรปตะวันตก และเอเชียแปซิฟิก ทําให๎มูลคําตลาดโดยเฉลี่ยของเครื่องมือแพทย์ท่ัว
โลกเติบโตขึ้นอยํางรวดเร็วหรือประมาณร๎อยละ 6.4 ตํอปี (Cumulative Average Growth Rate - CAGR) โดยในปี พ.ศ. 2560 มี
มูลคําสูงถึง 360.8 พันล๎านเหรียญสหรัฐ และคาดการณ์วําในปี พ.ศ. 2563 จะเพิ่มเป็น 435.8 พันล๎านเหรียญสหรัฐ โดยในสํวนของ
สหรัฐอเมริกาจะมีการเติบโตสูงสุดคิดเป็นมลูคําประมาณ 176.5 พันล๎านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2560 และคาดวําในปี พ.ศ. 2563 
จะมีมลูคําสูงถึง 208.6 พันล๎านเหรียญสหรัฐ สํวนยุโรปตะวันตก ในปี พ.ศ. 2560 มีมูลคําตลาด 85.1 พันล๎านเหรยีญสหรัฐ และ
คาดวําในปี พ.ศ. 2563 จะมีมูลคําสูงถึง 106.2 พันล๎านเหรียญสหรัฐ สําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในป ีพ.ศ. 2560 มีมูลคําตลาด
คิดเป็น 72.6 พันล๎านเหรยีญสหรฐั และคาดวําจะเพิ่มขึ้นเป็น 88.6 พันล๎านเหรยีญสหรัฐในปี พ.ศ.2563   

มูลค่าตลาดและประมาณการการเติบโตของเคร่ืองมือแพทย์ในตลาดโลก 
 

 

 

 

 

  
  
  

ที่มา: 2016 ITA Medical Device Top Market Report. International Trade Administration. 

ทั้งนี้จะเห็นได๎วาํสหรัฐอเมริกา เปน็ประเทศท่ีมรีายไดส๎ูงสุดจากการจําหนํายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ โดย
เป็นทั้งผู๎ผลิตและจําหนํายเครื่องมือแพทย์รายใหญํของโลก หรือคิดเป็นร๎อยละ 26 ของมูลคําตลาดทั่วโลกซึ่งมีฐานการผลิตกระจาย
อยูํตามจุดยุทธศาสตร์หรือทําเลทีส่ําคัญทางการค๎าในภูมภิาคตําง ๆ ท่ัวโลก สําหรบัในสํวนของยุโรปตะวันตก ประเทศท่ีมีการผลติ
และจําหนาํยเครื่องมือแพทย์ท่ีสําคัญคือ เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร เป็นต๎น โดยเฉพาะอยํางยิ่งเยอรมนี ถือเป็น
ผู๎ผลิตและจําหนาํยเครื่องมือแพทย์ท่ีได๎รับความนําเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพ เทคโนโลยี กระบวนการผลิตและนวัตกรรมอยําง
ตํอเนื่อง 

เป็นที่ตระหนักโดยทั่วไปวําบริษัทผู๎ผลิตและจําหนาํยเครื่องมือแพทย์รายใหญํ ๆ ที่สําคญันั้น จะอยูํในแถบอเมริกาเหนือ 
และยโุรปตะวันตกเป็นสํวนมาก และยังเป็นผู๎ผลิตเครืองมือแพทย์ท่ีใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง เชํน กลุํมบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน, 
กลุํมบริษัท เจเนอรลัอิเล็กทริก, กลุํมบริษัท ซีเมนส,์ และกลุํมบริษัทแฮมิลตัน เมดิคัล เป็นต๎น ซึ่งมีฐานการผลิตและจัดจําหนําย
กระจายไปในภูมภิาคตาํง ๆ ท่ีมีทําเลเหมาะสมทั่วโลก สําหรับเครื่องมือแพทย์ท่ีมีสํวนแบํงตลาดสูงสดุคือ เครื่องวินิจฉัยโรคด๎วย

                                           
6
ข้อมูลส่วนใหญ่อ้างอิงและปรับปรุงมาจาก “รายงานการศึกษาอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ของประเทศไทย” โดย ฝ่ายวิจัยนโยบาย ส้านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ-สวทช. สิงหาคม พ.ศ.2560 

พันล๎านเหรียญสหรฐั 
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ไฟฟูา (Electro-diagnostic device) คิดเป็นร๎อยละ 12.7 ของสํวนแบํงตลาดโลก อันดับรองลงมาคือ เครื่องมือแพทย์ท่ีใช๎ในการ
ศัลยกรรมกระดูก (Orthopedic and fracture devices) ร๎อยละ 7.9 และเครื่องเอ็กซเ์รย์ (X-ray devices) ร๎อยละ 3.8 ในขณะที่
เครื่องมือแพทย์ทางด๎านทันตกรรมจะมสีํวนแบํงตลาดน๎อยท่ีสดุคือ 1.4  

ส่วนแบ่งตลาดรายกลุ่มประเภทเคร่ืองมือแพทย์ในตลาดโลก 

 
ที่มา: Medical Device Sectoral Overview. Whitaker Institute for Innovation & Societal Change Galway Ireland, 2015. 

สําหรับตลาดในเอเชีย โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้น ญี่ปุุนถือเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพในการผลิตและจําหนําย
เครื่องมือแพทย์ และมีการเติบโตอยํางตํอเนื่องในระดับต๎น ๆ เนื่องด๎วยญี่ปุุนเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมด๎านเทคโนโลยเีครื่องมือ
แพทย์ท่ีทันสมัยและได๎รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยในปี พ.ศ.2559 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของญี่ปุุนมีมลูคําสูงถึง 28.1 
พันล๎านเหรยีญสหรัฐ และคาดวําในปี พ.ศ.2563 จะมีมูลคําเพิ่มขึ้นเป็น 31.7 พันล๎านเหรียญสหรัฐ นอกจากญี่ปุุนแล๎วอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีการเติบโตอยํางรวดเรว็ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร๎อยละ 20 ตํอปี (ตั้งแตํปี พ.ศ.
2552) :ซึ่งตลาดเครื่องมือแพทย์ในจีนจะเป็นการผลิตเครื่องมือแพทย์ท่ีใช๎เทคโนโลยไีมสํูงเชํนเดียวกบัตลาดเครื่องมือแพทย์ใน
ภูมิภาคอาเซียน ในขณะที่เครื่องมอืแพทย์ที่ใช๎เทคโนโลยีสูงของทั้งจีนและอาเซยีนจะนําเข๎าจากตํางประเทศแทบท้ังสิ้น ทั้งจาก
สหรัฐ เยอรมนี และญี่ปุุน เป็นต๎น 

สําหรับตลาดเครื่องมือแพทย์ในภมูิภาคอาเซียนนั้น คาดวํายังคงมีศกัยภาพในการเติบโตได๎อีกมาก อันเนื่องมาจากขนาด
ของประชากรที่เป็นชนช้ันกลางในภูมิภาคนี้กาํลังขยายตัวอยํางรวดเร็ว โดยธนาคารเพื่อการพัฒาแหํงเอเชีย (Asian 
Development Bank – ADB) คาดวําคนกลุมํนี้จะเติบโตจากร๎อยละ 24 ของประชากรทั้งหมดในปี พ.ศ.2553 เป็นร๎อยละ 65 
ภายให๎ปี พ.ศ.2573 ซึ่งมีความต๎องการในการดูแลสุขภาพใหม๎ีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้การรุกตลาดเครื่องมือแพทย์ใน
อาเซียนยังถือวําอยูํในระดบัต่ําหรอืมีการแขํงขันน๎อยมาก เนื่องจากประเทศในกลุมํอาเซียนจะเป็นผู๎นาํเข๎าเครื่องมือแพทย์แบบครบ
วงจร และอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์สํวนใหญํจะเป็นการผลิตที่ใช๎เทคโนโลยีระดับต่ําสํวนเครื่องมือแพทย์ท่ีใช๎เทคโนโลยี
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ขั้นสูง จะนําเข๎าจากตํางประเทศแทบทั้งสิ้น7 ดังจะเห็นได๎จากประเทศมาเลเซียที่มีการใช๎จํายด๎านสุขภาพเพิ่มขึ้นกวําเทําตัวตั้งแตํปี 
พ.ศ. 2548 และในปี พ.ศ. 2554 มาเลเซียมยีอดขายในสํวนของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์สูงถึง 1.12 พันล๎านเหรียญสหรัฐ มี
โรงงานผลติเครื่องมือแพทย์มากถงึ 190 แหํง และอุตสาหกรรมมีแนวโน๎มเจริญเติบโตอยํางรวดเร็วด๎วยประชาชนมาเลเซยีตํางให๎
ความสนใจกับการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้มาเลเซียมีเปูาหมายที่จะยกระดับการผลิตเครื่องมือแพทย์ให๎มีระดับเทคโนโลยีท่ีสูงขึ้น
ด๎วย สําหรับสินคา๎ในกลุํมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่สําคญัของมาเลเซียคือ สายสวนและถุงมือยาง มีสํวนแบํงตลาดสูงถึงร๎อย
ละ 80 ของตลาดโลก นอกจากน้ีภายใต๎แผนการพัฒนาเศรษฐกิจมาเลเซียในปี พ.ศ. 2563 รัฐบาลได๎กาํหนดให๎มาเลเซยีเป็นผู๎นํา
ศูนย์กลางการผลติ พัฒนา และจดัจําหนํายเครื่องมือทางการแพทย์ของเอเซียอีกด๎วย สํวนสิงค์โปร์ ซึ่งเป็นประเทศท่ีมคีวาม
แข็งแกรํงทางเศรษฐกิจ มีโครงสรา๎งพื้นฐานด๎านการวิจัยและแรงงานท่ีมีการศึกษา ทําให๎บริษัทผูผ๎ลติอุปกรณ์ตํางประเทศได๎ให๎
ความสนใจที่จะมาตั้งฐานการผลิตเพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีทางการแพทย์ในสิงคโปร์ โดยรัฐบาลสิงคโปร์ยังได๎กระตุ๎นการลงทุนด๎วย
การให๎สิทธิพิเศษด๎านภาษี เพื่อดึงดูดผู๎ประกอบการด๎านเครื่องมือแพทย์ที่ล้ําเทคโนโลยีจากตํางประเทศ จะเห็นได๎วําตลาดเครื่องมือ
แพทย์ในภูมิภาคอาเซียนจึงยังมีชอํงวํางสําหรับการเติบโตและการขยายตัวของตลาดอีกมาก 

2) สถานการณ์ตลาดเคร่ืองมือแพทย์ในประเทศไทย 

ไทยเป็นประเทศผู๎นําเข๎าและสํงออกเครื่องมือแพทย์รายใหญํในภูมภิาคอาเซียน นอกจากนีไ้ทยยังเปน็ศูนย์กลางสุขภาพ
ของโลก กอปรกับธุรกิจโรงพยาบาลรัฐและเอกชนกําลังเรํงปรับตัว เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ ทําให๎มีการนําเข๎าอุปกรณ์
ทางการแพทย์เพื่อรองรับบริการของผู๎ปุวยเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์สํวนใหญํของไทยยังเป็นลักษณะของ
การซื้อมาขายไป และยังขาดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง 

ในปี พ.ศ. 2559 ไทยมีผูผ๎ลิตวสัดอุุปกรณ์ทางการแพทย์ จํานวนท้ังสิ้น 131 แหํง จําแนกตามกลุํมผลติภัณฑ์ประกอบด๎วย 
กลุํมวัสดุทางการแพทย์ 82 แหํง (ร๎อยละ 62.2) กลุํมครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 24 แหํง (ร๎อยละ 18.3) กลุํมน้ํายาและชุดวินิจฉัยโรค 
11 แหํง กลุํมบริการและซอฟต์แวร์ 3 แหํง และกลุํมอื่น ๆ 11 แหํง8 โดยกลุมํผู๎ประกอบการสํวนใหญจํะอยูํในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล สํวนใหญํแล๎วเป็นผู๎ประกอบการขนาดเล็ก และปานกลาง โดยเป็นการผลิตและสํงออกวัสดอุุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีการ
ผลิตไมซํับซ๎อน มีราคาไมสํูง 

 
  

                                           
7
The ASEAN Medical Device Market. เว็บไซต์http://www.medmanufacturing-asia.com/asean-medical-device-market.html, วันที่

สืบค๎น 28 มิถุนายน 2560 
8
MEDIU Medical devices intelligence Unit. วันที่สืบค้น 22 สิงหาคม 2560, จาก. 

Medicaldevices.oie.go.th/DirectoryByProdcutType.aspx. 

http://www.medmanufacturing-asia.com/asean-medical-device-market.html
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สัดส่วนผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย จ าแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ ์

 
ที่มา:MeDIU Medical devices intelligence 

จากข๎อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า พบวํา ปัจจุบันสถานประกอบการที่ทําการจดแจ๎งผลติเครื่องฉายรังสี และ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และทางการบําบดัรักษา มีจาํนวน 13 บริษัท และสถานประกอบการที่ทําการผลิตเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ยกเวน๎ทันตกรรม) จํานวน 421 บริษัท (ข๎อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2560) จากข๎อมูลดังกลําวแสดงให๎
เห็นวํารายไดร๎วมของสถานประกอบการทําการผลิตเครื่องฉายรังสี และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และการบําบดัรักษา
นั้น มีรายได๎รวมไมสํูงมากนัก เมื่อเทียบกับรายไดร๎วมของสถานประกอบการที่ทําการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
(ยกเว๎นทางด๎านทันตกรรม) โดยสถานประกอบการในกลุํมนี้ โดยมากจะถือหุ๎นโดยคนไทยร๎อยละ 100 

แม๎ประเทศไทยจะมผีู๎วัสดุอุปกรณท์างการแพทย์เป็นจํานวนมากกต็าม แตํสํวนใหญํเป็นผูผ๎ลิตฯ ท่ีใช๎เทคโนโลยีการผลิตที่
ไมํซับซ๎อนนัก อาทิ กลุํมผลติภณัฑด์๎านโลหะ (เตยีงผําตดั เตียงคนไข)๎ กลุํมผลิตภณัฑ์ด๎านทันตกรรม (ชุดยูนิตทําฟันครบชดุ เครื่อง
ขูดหินปูนไฟฟูาซีเมนต์อุดฟัน) กลุมํผลติภณัฑ์ชุดแตํงกายสําหรับการใช๎งานในห๎องผําตัด กลุํมผลติภณัฑ์ประเภทใช๎สิ้นเปลือง (สําลี 
ผ๎ากอซ ผ๎าพันแผล ชุดให๎น้ําเกลือ ของที่ใช๎แตํงแผล เอ็นเย็บแผล หลอดฉีดยา เข็มฉดียา หลอดสวน) กลุํมผลิตภัณฑ์ด๎าน
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช๎เทคโนโลยรีะดบักลาง เชํน เครื่องรังสีเอกซ์ เครื่องนึ่งเครื่องวัดความดันโลหะ เป็นตน๎ ซึ่งในแตํละปีไทยสํงออก
วัสดุและครภุัณฑ์ทางการแพทย์เปน็มูลคําหลายหมื่นล๎านบาท โดยเฉพาะการสํงออกวัสดุทางการแพทย์ที่มีมูลคาํสํงออกสูงถึง 
81,027.57 ล๎านบาท ในปี พ.ศ. 2559 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอํปีร๎อยละ 3.1 สํวนครุภณัฑ์ทางการแพทย์มีมลูคําสํงออก 
15,459.23 ล๎านบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตํอปีร๎อยละ 3.3 
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มูลค่าการส่งออกวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทย(หน่วย: ล้านบาท) 

 
ที่มา: MeDIU Medical devices intelligence 2560 

อยํางไรก็ตาม แม๎วําประเทศไทยจะมีการสํงออกวัสดุและครภุณัฑ์ทางการแพทย์คิดเป็นมลูคําสูงในแตํละปี แตํประเทศ
ไทยก็มีการนาํเข๎าคิดเป็นมลูคําสูงเชํนกัน ดังจะเห็นข๎อมูลได๎ในผังท่ี 2.5 ซึ่งในแตํละปีจะมมีูลคําการนําเข๎าวัสดุทางการแพทย์ที่
เพิ่มขึน้เกือบทุกปี หรือมีอัตราการเติบโตเฉลีย่ร๎อยละ 7.9 ตํอปี สํวนครุภณัฑ์ทางการแพทย์มีอตัราการเติบโตเฉลีย่ตํอปีเป็นร๎อยละ 
4.2 โดยในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยนําเข๎าวัสดุและครุภณัฑ์ทางการแพทย์คิดเป็นมูลคํารวมสูงถึง 52,680 ล๎านบาท โดยครภุัณฑ์
ทางการแพทย์ที่มีการนําเข๎าสวํนใหญํเป็นเครื่องมือแพทย์ท่ีใช๎เทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง โดยเฉพาะอยํางยิ่งเครื่องมือแพทย์ท่ีใช๎ใน
การตรวจวินจิฉัย เชํน เครื่องเอกซเรย์ และเครื่องวินิจฉัยโรคด๎วยไฟฟูา เครื่องตรวจด๎วยอัลตราโซนิก (Ultrasonic scanning 
apparatus) เครื่องรังสีอลัตราไวโอเลตหรืออินฟราเรด (Ultra-violet or infra-red ray apparatus) และเครื่องบันทึกคลื่นหัวใจ
ไฟฟูา (Electro-cardiographs) เป็นต๎น 

มูลค่าการน าเข้าวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทย (หน่วย: ล้านบาท) 

 
ที่มา: MeDIU Medical devices intelligence 2560 

  

2555
2556

2557
2558

2559

71,612 71,191 
80,737 

77,963 81,028 

13,562 
10,630 12,565 

14,493 15,459 

วัสดุทางการแพทย์ 
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
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มูลค่าการน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ (เพ่ือการตรวจวินิจฉัย) ท่ีส าคัญของไทย จ าแนกรายกลุ่มผลิตภณัฑ์ 

รายการ 
มูลค่าน าเข้า (หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟูา 50.20 61.77 53.69 54.72 84.35 
เครื่องกวาดตรวจด๎วยอลัตราโซนิก 369.02 312.68 259.63 381.25 534.14 
เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช๎พลังงานจาก
สนามแมเํหล็ก 

680.87 377.47 268.78 495.16 483.94 

เครื่องซินทิกราฟิก 6.13 0.07 NA. NA. 16.83 
เครื่องรังสีอัตราไวโอเลตหรืออินฟราเรด 34.20 27.99 31.72 53.61 83.30 
เครื่องคอมพิวเตด็โทโมกราฟ 432.38 429.70 283.06 248.86 435.14 
เครื่องเอกซเรย์สําหรับการตรวจสอบทางกายภาพของ
รอยเช่ือมตํอบนชุดประกอบแผงวงจรพิมพ์/แผงการ
เดินสายแบบพิมพ ์

109.87 124.13 42.56 116.33 104.90 
 

ที่มา: กรมศุลกากร 

สัดส่วนมลูค่าการน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ (เพ่ือการตรวจวินิจฉัย) ของประเทศไทย 

 
ที่มา: MeDIU Medical devices intelligence 2560 

ประเทศไทยนําเข๎าเครื่องมือแพทย์สํวนใหญํจากประเทศญี่ปุุน สหรฐัอเมริกา เยอรมนี จีนและเนเธอรแ์ลนด์ เป็นหลัก 
โดยเป็นเครื่องมือแพทย์ท่ีประเทศไทยไมสํามารถผลิตไดเ๎องในประเทศ ทําให๎ต๎องพึ่งพาการนําเข๎าเครือ่งมือแพทย์ท่ีใช๎เทคโนโลยีขั้น
สูงในการผลิตจากตํางประเทศมาโดยตลอด 

ปัจจุบันประเทศไทยได๎มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อทดแทนการนําเข๎าอยาํงจริงจังมากข้ึน โดยมี
หนํวยงานท่ีทําการศึกษาวิจัยและพัฒนากระจายอยูตํามหนํวยงานภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และศูนยว์ิจัยเฉพาะทาง เชํน ศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแหํงชาติ (MTEC) และศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหํงชาติ (NECTEC) เป็นต๎น อยํางไร
ก็ดี การที่จะผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาให๎สามารถถํายทอดไปสูภําคอุตสาหกรรมหรือสูํเชิงพาณิชย์ได๎นั้น เป็นเรื่องที่ยากสําหรับ
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ผู๎ประกอบการไทย ซึ่งเทําทีผ่ํานมาการวิจัยและพัฒนาของไทยยังไมสํามารถนําไปสูํเชิงพาณิชย์ได๎เทําที่ควร ทั้งนี้ด๎วยความ
นําเชื่อถือ มาตรฐานการผลิต การบริการ การรับประกันสินค๎าท่ีจะตอ๎งมีการปรับปรุงอีกมากนั่นเอง 

3) นโยบายภาครัฐและมาตรการส่งเสริมด้านเคร่ืองมือแพทย์ในประเทศไทย 

ปัจจัยสําคญัที่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยมีการเจริญเติบโตได๎นั้น มาจากอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและบริการ
เชิงสุขภาพท่ีเติบโตขึ้นอยํางตํอเนือ่ง ท้ังนี้ประเทศเพื่อนบ๎านอาเซียนตํางก็มีการวางยุทธศาสตรซ์ึ่งนับเป็นคูํแขํงที่สําคัญใน
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์นี้อีกด๎วย 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการสํงเสริมด๎านเครื่องมีอแพทย์ของไทยมีรายละเอยีดดังนี้ 

ประเทศไทยนับได๎วําเป็นหนึ่งในประเทศท่ีเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพของเอเชีย โดยในปี พ.ศ. 2559 International 
Healthcare Research Center - IHRC (www.healthcareresearchcenter.org)  ได้จัดให้มดีัชนีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางการ
แพทย์ (The Medical Tourism Index) โดยประเทศไทยอยูํในลําดบัท่ี 18 ของโลก และเป็นที่ 2 ในกลุํมประเทศอาเซียนรองจาก
สิงคโปร์9 ในขณะที่มูลคําตลาดการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) จากการจดัอันดับของ Global Wellness 
Institute นั้นพบวํา ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมมีูลคาํตลาดการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพอยูํในอันดับที่ 13 ของโลก และเป็นอันดับ
ที่ 1 ในกลุํมประเทศอาเซยีน10และคาดวําตลาดทํองเที่ยวสุขภาพของไทยจะมีการเติบโตประมาณร๎อยละ 14 ตํอปี11 

จุดเดํนของประเทศไทยทีด่ึงดูดใหช๎าวตํางชาติเข๎ามาใช๎บริการด๎านสขุภาพน้ัน ได๎แกํ การให๎บริการที่มคีุณภาพและมี
มาตรฐานเทียบเทํากับระดับสากล (ปัจจุบันประเทศไทยมสีถานพยาบาลที่ไดร๎ับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล (Joint 
Commission International Accreditation: JCI 58 แหํง12) ด๎วยคาํใช๎จํายในการรักษาพยาบาลที่ไมสํูงมากนัก เมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่น ๆ บุคลากรทางการแพทย์ยังมีความพร๎อมและมคีวามเช่ียวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทาง โดยการรักษาพยาบาลที่
ชาวตํางประเทศนิยมเข๎ามารับบรกิารในไทยนั้นก็คือ การตรวจสุขภาพ ศัลยกรรมความงาม ทันตกรรม ศัลยกรรมกระดูก และผําตัด
หัวใจ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมแีหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่เปน็ท่ีรู๎จักไปทั่วโลก13 

ประเทศไทยได๎มีการกําหนดแนวนโยบายการพัฒนาประเทศให๎เป็นศนูย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ตั้งแตํปี 
พ.ศ. 2547 เป็นต๎นมา โดยได๎เริ่มกําหนดไว๎ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ตั้งแตํฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) จนถึงฉบับ

                                           
9
International Healthcare Research Center. (2016). Medical Tourism Index. วันที่สืบค้น: 29 มิถุนายน 2560, ที่มา: 

www.healthcareresearchcenter.org/medical-tourism-index/. 
10

Global Wellness Institute. (2017). Global Wellness Economy Monitor, January 2017. วันที่สบืค้น: 30 มิถุนายน 2560. ที่มา: 

www.globalwellnessinstitute.org/ondustry-research/. 
11

 โพสต์ทูเดย์.(2560).คอลัมนA์SEAN ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โอกาสทองของไทยในภูมิภาค, วันที่สบืค้น: 29 มิ.ย.2560, ที่มา: 

www.posttoday.com/biz/aec/column/492041. 
12

Joint Commission International. JCI-Accredited Organizations. วันที่สืบค้น: 30 มิ.ย.2560. ที่มา: 

www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/. 
13

เดอะพับบลิกโพสต์. (2558). “ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” โอกาสของไทยกับอาเซียนที่ไมํควรมองข๎าม. วันที่สืบคน๎ 29 มิ.ย.2560. ที่มา: 

www.publicpostonline.net/2109.  
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ปัจจุบัน คือ ฉบับท่ี 1214 ตลอดระยะเวลา 13 ปีท่ีผํานมา ประเทศไทยได๎กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศใหเ๎ป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ ประเทศไทยจะมุํงเน๎นในเรื่องของการให๎บริการเปน็หลัก ไมํวําจะเป็นบริการรักษาพยาบาล บริการสุขภาพ สํวน
ในเรื่องของผลิตภณัฑ์นั้นจะเน๎นในเรื่องของยาสมุนไพรและผลิตภณัฑ์สุขภาพเป็นหลัก ซึ่งผลจากการดําเนินยุทธศาสตร์การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติตลอดระยะเวลาทีผ่ํานมาพบวํา มีอตัราการเข๎ารักษาพยาบาลของกลุมํคนไข๎ชาวตํางประเทศใน
โรงพยาบาลเอกชนท้ังหมดของประเทศไทยในปี พ.ศ.2558 ประมาณ 2.81 ล๎านครั้ง สร๎างเม็ดเงินให๎กับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
ธุรกิจการทํองเที่ยวหรือธรุกิจค๎าปลีกไมตํ่ํากวํา 1.7 แสนล๎านบาท15 และในปี พ.ศ.2559 มีคนไข๎ชาวตํางประเทศท่ีเข๎ารับการ
รักษาพยาบาลในประเทศไทยเพิม่ขึ้นประมาณ 3.2 ล๎านครั้ง16 

 จ านวนการเข้ารับการรักษาพยาบาลของกลุ่มคนไข้ชาวต่างประเทศ  

(หนํวย: ล๎านครั้ง) 

 
ที่มา: ศูนย์วจิัยกสกิรไทย 

ปัจจุบันภาครัฐได๎ให๎ความสําคัญและสานตํอนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ดังจะเห็นได๎จากวิสัยทัศน์ของ 
(รําง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ท่ีได๎กําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาชาติที่เกี่ยวข๎องกับการแพทย์ไว๎ใน
หลายยุทธศาสตร์ อันได๎แกํ ยุทธศาสตร์ที่ 2:การสรา๎งความสามารถในการแขํงขัน ในสํวนของการพัฒนาภาคการผลติและบริการ 
ซึ่งกําหนดให๎ทําการพัฒนาให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางให๎บริการสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาและเสรมิสร๎างศักยภาพคน 
โดยกําหนดแนวทางในการสรา๎งเสริมให๎คนมสีุขภาวะทีด่ี และยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทาง
สังคม โดยกาํหนดให๎มีการพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ และการสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมทีเ่อื้อตํอ
การดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

                                           
14

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ.(2557). ประเทศไทยบนถนนสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ. วันที่สืบค๎น: 1 มิ.ย.2560.ที่มา: 

resource.thaihealth.or.th/library/hit/15225. 
15

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.(2558). โรงพยาบาลเอกชนปี’58...มลูค่าตลาดทะลุแสนล้านบาท จับตา Medical Tourism & EXPAT มีแนวโนม้เพ่ิมขึ้น. 

วันที่สืบคน๎: 2 มิ.ย.2560. ที่มา; www.kasikornsereach.com/TH/KEconAnalysis/Pages/ViewSummary.aspx?docid=33653. 

16ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.(2559). Medical Tourism ยังโตต่อเนื่อง...เปิดโอกาสโรงพยาบาลเอกชนขยายฐานลูกค้าต่างชาติ. วันที่สืบคน๎: 2 มิ.ย.2560. 

ที่มา; www.kasikornsereach.com/TH/KEconAnalysis/Pages/ViewSummary.aspx?docid=35123. 
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นอกจากน้ีในตัวแบบการขับเคลื่อนประเทศไทยสูํความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด๎วยไทยแลนด์ 4.0 ยังได๎กําหนดให๎
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) อยูํในกลุํมอุตสาหกรรมเดิม (The First S-Curves) ที่มีศกัยภาพ เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช๎ปัจจัยการผลิต และสร๎างมลูคําเพิม่ รวมทั้งสามารถแขํงขันในเวทีระดับโลก และกําหนดให๎อุตสาหกรรม
แพทย์ครบวงจร (Medical Hub) อยูํในกลุํมอุตสาหกรรมใหมํ (The New S-Curve) ที่จะปรับเปลี่ยนรปูแบบผลติภณัฑ์และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให๎มีศักยภาพรองรับการแขํงขันในอนาคต 

นโยบายที่เกี่ยวข๎องกับเครื่องมือแพทย์โดยตรง อาจไมไํด๎มีการกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ทีเ่ดํนชัดมากนกั แตํมีการกลําวถึง
และบรรจไุว๎ในกลยุทธ์ท่ี 3 ของยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนายาและผลิตภณัฑ์สุขภาพของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศไทยให๎เป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) พ.ศ.2560-256917 ซึ่งได๎กลําวถึงรายละเอียดในการสํงเสริมผูผ๎ลติเครื่องมือแพทย์ไว๎
ดังนี้ 1) การสํงเสรมิพัฒนาให๎มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ในลักษณะนวัตกรรมในประเทศเพิ่มมากข้ึน 2) การจัดทําฐานข๎อมลูที่
เชื่อมโยงกับการใช๎เครื่องมือแพทยข์องสถานพยาบาล และการเบิกจาํยกับกองทุนประกันสุขภาพหลักของประเทศ เพ่ือเป็น
แนวทางให๎แกํผู๎ประกอบการในการวางแผนการผลติให๎สอดคล๎องกับความต๎องการและปรมิาณการใช๎ 3) สํงเสริมใหม๎ีการทําวิจัย
เพื่อสร๎างนวัตกรรม เพื่อรองรับความต๎องการของตลาด 4) สํงเสริมพฒันาให๎เครื่องมือแพทย์ไปจําหนํายในตํางประเทศ ด๎วยการ
ยกระดับกระบวนการด๎านเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการสํงออกของหนํวยงานไทยให๎มีหลักเกณฑ์เทียบเทํากับตํางประเทศ 5) พิจารณา
เพิ่มหลักเกณฑต์ามระเบยีบที่เกี่ยวข๎องในการจัดซื้อจัดจ๎าง โดยให๎พิจารณาเลือกใช๎เครื่องมือแพทย์ท่ีผลิตโดยผูป๎ระกอบการชาวไทย
เป็นอันดับแรก 

นอกจากน้ีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)18 ก็ได๎มีการกําหนดทิศทางในการ
สํงเสริมผูผ๎ลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกําหนดให๎ในระยะแรกเนน๎การเสริมสร๎างและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขํงขันในอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีมีความต๎องการใช๎ในประเทศสูง อันเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช๎
เทคโนโลยีไมํสูงมากนัก ในขณะเดยีวกันก็ให๎เรํงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยสีําหรับการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มรีะดับความ
ซับซ๎อนมากยิ่งข้ึน (ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยาํงยั่งยืน) 

4) การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

ฝุายการตลาดของบริษัทไดป๎ระมาณการขนาดตลาดผลิตภณัฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วประเทศแล๎วมี
มูลคํารวมไมํน๎อยกวํา 20,000 ล๎านบาทตํอปี โดยบริษัทประมาณการวํายอดขายที่บริษัทสามารถเข๎าถงึและบรรลไุด๎ประมาณ 
1,750 – 2,200 ล๎านบาทตํอปี 

ลูกค๎ากลุมํเปูาหมาย เป็นท้ังโรงพยาบาล สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ โดยบริษัทแบํงทีมขาย บริการ 
ซํอมบํารุง ให๎คําปรึกษาออกเป็น 2 กลุํมใหญํ ๆ คือ สํวนท่ีดูแลลูกคา๎ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และสํวนท่ีดูแลลูกค๎าในตํางจังหวัด 
โดยมีศูนย์ให๎บริการกระจายทั่วทุกภาค 

                                           
17

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.(2559). ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (MEDICAL 

HUB) (พ.ศ.2560-2569). วันที่สบืค๎น: 7 มิ.ย.2560. ที่มา: 203.157.7.120/fileupload/2560-102.pdf. 
18

 ฐานข๎อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์.(2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-

2564). วันที่สืบคน๎: 8 ก.พ.2560. ที่มา: www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/115/1.PDF. 
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ด้านคู่แข่งขัน 

ในสํวนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical device หรอื Non-Consumable Product) คูํแขํงขันมีหลาย
กิจการทั้งที่เป็นบริษัทในประเทศและบริษัทในตํางประเทศ เชํน Medi Top, PCL, XOVIC, Roche (Thailand), Abbot เป็นต๎น 
ตํางผลติภณัฑ์ก็ตํางคูํแขํงขันกัน แตํโดยรวมแล๎วทุก ๆ สํวนตลาด (Segment) ที่มีการแบํงสํวนตลาดตามประเภทผลิตภัณฑ์ บริษัท
จะเป็นผู๎นาํตลาด (Market Leader) บางผลิตภณัฑ์จะเป็นผู๎นําตลาดรํวม (Co-Market Leader) 

พร๎อม ๆ กับมีคูํแขํงเพิ่มขึน้ ทั้งที่เป็นคูํแขํงขันรายเดมิและรายใหมํโดยคูํแขํงขันมีกิจกรรมตําง ๆ อาทิ:- 

 มีการเปดิ Booth หรือ Kiosk ในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลทีบ่ริษัททําตลาดอยูํและมีธุรกรรมซือ้ขายกันมา
ยาวนานและตํอเนื่อง 

 คูํแขํงขันพร๎อมท่ีจะมีกิจกรรมแขํงคูํขนาน (Pararelle run) ทันที เมื่อบริษัทได๎ทําการตลาดอยู ํ

 คูํแขํงขันมีการจัดทีมพิเศษพร๎อมปรับกลยุทธ์ทีมขายโดยให๎ทีมโครงการพิเศษน้ี มีอํานาจเจรจาตํอรอง พร๎อมที่จะ
ให๎บริการแบบบรูณาการ 

ในสํวนท่ีเป็นน้ํายาในห๎องปฏิบัติการ (Consumable Product) ตลาดมีการแขํงขันมากขึ้น ราคาที่เสนอขายมีแนวโน๎ม
ลดลง คูํแขํงขันหลัก ๆ ประกอบดว๎ย PCL HOLDING, Roche, Mindray, Abbot และ Ortho-Clinical Diagnostics. 

ในสํวนท่ีเป็น Medical & Online Business บริษัทได๎พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อรองรับธรุกรรมนี้ คือ 
www.vcareasia.com “VCARE ASIA” ปัจจุบันเน๎นผลิตภัณฑ์ด๎าน medical Health Products (MHP) หลายตราและหลาย
ผลิตภณัฑ์ อาทิ iHealth, Wecardio, AED (Nihon Kohden), Home Care (Servox, AirForceOne, AeroChamber Plus 
Flow-Vu) และ Cosmetic Products (Snail8) 

ด้านผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ 

บริษัทได๎คดัสรรผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ช้ันนําเป็นท่ียอมรับในวงการสาธารณสุขทั่วไป ผลิตภัณฑ์รายการหลัก ๆ บริษัท
ได๎รับใหเ๎ป็นผู๎จดัจําหนํายแตํเพยีงผู๎เดียว เชํน Hamilton, Nihon Kohden, GE และ Carestreamเป็นต๎น ยอดการจําหนํายมีการ
เติบโตอยํางตํอเนื่อง 

บริษัทเน๎นบริการที่ดี การเข๎าถึงกลุํมลูกค๎า การเข๎าไปพบพร๎อมกับขอ๎เสนอที่เป็น Solution การเยี่ยมเยือนที่สม่ําเสมอ 

บริษัทพยายามหาตลาดท่ีเป็น Niche (เฉพาะกลุํม) และ/หรือที่เป็นตลาดใหมํ (Emerging market) พร๎อมท่ีจะเข๎าวาง
ผลิตภณัฑ์ใหมํที่เป็นท่ียอมรับทันทีเชํน ผลิตภัณฑ์ทางด๎านทันตกรรม (Dental Product) ตําง ๆ (กล๎อง เครื่อง X-ray ภายนอก) 
รวมทั้งเจาะตลาดใหมํที่เป็นคลินิกขนาดเล็ก และบางผลิตภัณฑ์ท่ีมีเทคโนโลยปีานกลาง ราคาไมํสูงนัก เข๎าเจาะตลาดโรงพยาบาล
ขนาดเล็กถึงกลาง 

ผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์มีการเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลมากข้ึน บริษัทได๎พัฒนา Software ใน
รูปแบบบน Web Application พัฒนา Software สําหรับรองรับในแผนกโรคหัวใจ ของโรงพยาบาล 

Software อันเป็นนวัตกรรมที่บรษิัทได๎พัฒนาและปรับปรุงขึ้นมีดังนี้ 

 ระบบอิเทคทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับความรู๎สึก (Anesthesia Record System) 

http://www.vcareasia.com/
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 ระบบการบริหารจัดการการเก็บขอ๎มูลคลื่นไฟฟูาหัวใจ (ECG Viewer System) 

 ระบบอิเลคทรอนิกสเ์วชระเบยีนหนํวยโรคไต (CIS for Hemodialysis) และ 

 Telemedicine System 

ซึ่งระบบงานและ Software เหลํานี้ จะมีบทบาทสําคญัในการสร๎างรายได๎หลักให๎กับบริษัทตํอไป 

ด้านราคา 

บริษัทเน๎นราคาทีเ่หมาะสม แขํงขนัได๎ บริษัทพยายามผลักดันนโยบายการตั้งราคา ท่ีราคามาจากคณุคําที่ลูกค๎าคาดหวัง
วําจะไดร๎ับ (Value Base) มากกวําการตั้งราคาขายบนฐานของต๎นทนุสินค๎า (Cost base) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

บริษัทจัดวางบุคลากรทั้งคุณภาพและปรมิาณทีเ่หมาะสมในแตํละตลาด เพิ่มความถี่ในการสื่อสารกับกลุํมเปูาหมาย เพิม่
แรงจูงใจ และแพ็คเก็จทางการตลาดใหมํ ๆ พร๎อมกับจดั Events การสัมมนาการอบรมทางวิชาการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
Road Show สาธิต (On-Site Demonstration) ชํวยเหลือสนับสนนุกิจกรรมตําง ๆ ของลูกค๎า ให๎ลูกค๎าตระหนักวํา บริษัทเป็นผู๎มี
สํวนไดเ๎สียรํวมกันในกลุมํหํวงโซํแหํงคุณคํา (Value Chains) 

เพิ่มหรือรํวมกิจกรรมด๎านสังคมกบัสถานพยาบาลกลุํมเปูาหมาย เชนํ วิ่งการกุศลงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ การ
ทําตลาดเชิงรุกกับศูนย์ความเลิศทางการแพทย์สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุํม Neonatal Product ผลติภณัฑด์๎านเครื่อง
ดมยาสลบ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ระบบการขายโดยผํานตัวแทน ยังถือเป็นชํองการจําหนํายหลักของบริษัท ในระยะตํอไปบริษัทจะเน๎นชํองทางการขาย
ด๎านระบบ Customer Relationship Management-CRM ผํานเวบ็ไซต์ หรือ Blog ตําง ๆ ของบริษัทให๎มากขึ้น 

บางผลิตภัณฑ์ (โดยเฉพาะเครื่องวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคหัวใจ) เจาะกลุมํลูกค๎าท่ีเป็นแพทยเ์ฉพาะทาง เจาะกลุํมลูกค๎า
โรงพยาบาล แผนกฉุกเฉิน (ER) 

5) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจําหนํายนัน้ เป็นการนําเข๎ามาจากตํางประเทศ อาทิ กลุํม
ประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญีปุุ่น และสิงคโปร์ เป็นต๎น 

สําหรับบริษัทใหญํ ๆ ท่ีให๎บริษัทเป็นตัวแทนจัดจําหนํายแตํเพียงผู๎เดียวในประเทศไทยนั้น ได๎มีการจดัวางระบบ
สารสนเทศ (ซอฟท์แวร์เฉพาะ และการมี Email Loop) ติดตํอสื่อสาร ทราบความเคลื่อนไหว ความตอ๎งการของลูกค๎าเปูาหมาย 
และสามารถกําหนดแผนงานและกลยุทธ์ เพื่อสนองตํอความต๎องการของลูกค๎าได๎ตามกาํหนด 

6) งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

- ไมํมี – 
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2. บริษัท สเปซเมด จ ากัด   

สเปซเมด เป็นบริษัทยํอยของบริษทั โดยบริษัทถือหุ๎นในสัดสํวนร๎อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล๎ว สเป
ซเมดจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2548 สํานักงานใหญํตั้งอยูํเลขท่ี 402 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ทุนจดทะเบียนชําระแล๎ว 50.0 ล๎านบาท แบํงเป็นหุ๎นสามัญ 500,000 หุ๎น มูลคําที่ตราไว๎หุ๎น
ละ 100 บาท 

สเปซเมด ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจําหนํายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ยี่ห๎อ A&D, Olympus, Cardinal 
Detecto, Sakura, Devilbiss, Trudell, Servox, Iradimed, Omron, Eco Medics เป็นต๎น โดยสเปซเมดไดร๎ับการแตํงตั้งเป็น
ตัวแทนจําหนํายแตเํพียงผู๎เดียวในประเทศไทย 

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ 

มีลักษณะธุรกรรมและการจําแนกประเภทผลติภณัฑ์เหมือนบริษัท เพียงแตํมุํงเน๎นสํวนที่เป็นกล๎องจุลทรรศน์ เครื่องมือท่ี
ใช๎ในการค๎นคว๎า วิจัย เครื่องมือในห๎องชันสูตรโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับผู๎ปุวยนอกและผู๎ปุวยใช๎งานตามบ๎านที่มีราคา
จําหนํายไมํสูง ขนาดเล็ก กลุมํลูกค๎าสํวนใหญํ ได๎แกํ โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน 
สถาบันการศึกษา มลูนิธิ รวมถึง องค์กรอิสระทั่วประเทศ ขนาดตลาดและการแบํงสํวนตลาดก็เป็นไปในทางเดียวกันกับบริษัท 

ยอดขายจ าแนกตามประเภทผลติภัณฑ์เปรียบเทียบ 

  ปี 2561  ปี 2560  เพ่ิม 
(ลด) %  พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  

ยอดขาย         
 กล๎องจุลทรรศน ์  136,609 65.4%  107,350 63.2%  27.3% 

 อุปกรณ์ที่ใช๎ในห๎องปฏิบัติการ (Lab)   - 0.0%  1,710 1.0%  NA. 

 ผลิตภณัฑ์เครื่องมือแพทย์ (Med)   71,717 34.4%  60,150 35.4%  19.2% 

 เครื่องสําอาง   421 0.2%  613 0.4%  -31.3% 

รวมยอดขาย  208,747 100.0%  169,823 100.0%  22.9% 

จากตารางข๎างต๎น จะเห็นได๎วํายอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้นร๎อยละ 22.9 เนื่องจากงบประมาณของรัฐบาล โดยเฉพาะในสํวน
ของกล๎องจุลทรรศน์  สํวนผลติภณัฑ์เครื่องมือแพทย์ เริ่มมีการขยายชํองทางการขาย โดยจัดจาํหนํายผํานตัวแทน ยอดขายเริ่ม
สูงขึ้นจากไตรมาสที่ 4  
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ยอดขายจ าแนกตามภาครัฐและเอกชนเปรียบเทียบ 

  ปี 2561  ปี 2560  เพ่ิม 
(ลด) %  พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  

ยอดขาย         
ยอดขายภาครัฐ  110,707 53.0%  70,821 41.7%  56.3% 

ยอดขายภาคเอกชน  98,040 47.0%  99,002 58.3%  (1.0%) 
รวมยอดขาย  208,747 100.0%  169,823 100.0%  22.9% 

จากตารางข๎างต๎น จะเห็นได๎วํา ยอดขายรวมเพิ่มกวําปีกํอนร๎อยละ 22.9 โดยยอดขายโรงพยาบาลภาครัฐ และหนํวยงาน
รับมีการเติบโตสูงถึงร๎อยละ 56.3 เมื่อเทียบกับปีกํอน สํวนยอดขายโรงพยาบาลเอกชน และเอกชนท่ัวไป ชะลอตัวเล็กน๎อย ลดลง
ราวร๎อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับปีกํอน 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทย่อย(SPACEMED) เป็นตัวแทนจ าหน่วยแต่ผู้เดียวในประเทศไทย 
IRadimed 
Corporation 

 เครื่องควบคุมการให๎สารละลายแกํผู๎ปุวยใน
ห๎อง MRI 

 เครื่องเฝูาติดตามสภาวะผู๎ปุวยในห๎อง MRI 

 

 
 

Eco medics  เครื่องตรวจวินิจฉยัอาการภูมิแพ๎ในทารก 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

   

 

 57 

บริษัทย่อย(SPACEMED) เป็นตัวแทนจ าหน่วยแต่ผู้เดียวในประเทศไทย 
Devibiss Healthcare 
Co., Ltd. 

 เครื่องชํวยหายใจขณะนอนหลับ นอนกรน 

 เครื่องพํนยาขยายหลอดลม. 

 เครื่องผลิตออกซิเจน. 

 เครื่องดูดเสมหะ 
 

 
 

A&D Co., Ltd. 
 

 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน. 
 
 
 
 

 
Olympus Japan 
 

 กล๎องจุลทรรศน์สําหรับการเรยีนการสอน
ทั่วไป และงานวิจัยชั้นสูง 

 
Omron Healthcare 
(Thailand) Co., Ltd. 

 เครื่องตรวจวินิจฉยัสภาวะเส๎นเลือดของ
รํางกาย 
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บริษัทย่อย(SPACEMED) เป็นตัวแทนจ าหน่วยแต่ผู้เดียวในประเทศไทย 
Mindray China  เครื่องควบคุมการให๎สารละลายแกํผู๎ปุวย 

 
Hawkmed China  เครื่องควบคุมอัตราการให๎ของเหลวทางสาย

ยาง 

 
 

Detecto USA  เครื่องช่ังน้ําหนักและวัดสํวนสูง 
 
 
 
 

 เครื่องช่ังน้ําหนักสําหรับผู๎ปุวยนอนบนเตียง 
 
 
 
 

 เครื่องช่ังน้ําหนักทารกแรกเกดิ 

 
 

Trudell Medical 
Canada 

 กระบอกพํนยาขยายหลอดลม 
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บริษัทย่อย(SPACEMED) เป็นตัวแทนจ าหน่วยแต่ผู้เดียวในประเทศไทย 
SERVOX Germany  เครื่องชํวยพูด 

 

 

2) การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

การทําตลาดและการใช๎กลยุทธ์สํวนประสมทางการตลาด เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท ท้ังนี้เนื่องจากเป็นกลุํม
บริษัทเดียวกัน ผู๎บริหารและคณะจัดการจึงมยีุทธศาสตร์ในการทําการตลาดท่ีคล๎ายคลึงกัน 

3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจําหนํายนัน้ เป็นการนําเข๎ามาจากตํางประเทศ อาทิ กลุํม
ประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญีปุุ่น และสิงคโปร์ เป็นต๎น 

4) งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

- ไมํมี – 
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 กลุ่มธุรกิจบริการเสริมความงาม 

3. บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) โดย 

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากัด  

เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 บริษัทได๎ลงทุนในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (“WCIH”) ร๎อยละ 60.0 ของทุนจด
ทะเบียน  เพื่อให๎ WCIH เข๎าซื้อหุน๎ท้ังหมดของ บจก.วุฒิศักดิ์ คลินกิ อินเตอร์กรุ๏ป ปัจจุบัน WCIH แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 
และบริษัทเพ่ิมสดัสํวนการลงทุน โดยถือหุ๎นอยูํร๎อยละ 63.7 

บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป (“WCIG”) กํอตั้งเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นกลุํมธุรกิจที่ดําเนินงานธุรกิจเสริม
ความงามและผิวพรรณ โดยเป็นผูใ๎ห๎บริการเสรมิความงามอยาํงครบวงจร ท่ีเน๎นให๎คําปรึกษาและตรวจรักษาปัญหาด๎านผิวพรรณ 
และลดกระชับสัดสํวน ภายใต๎ช่ือ “วุฒิศักดิ์ คลินิก” ซึ่งมีสาขาให๎บรกิารครอบคลุมทั่วประเทศ และมีการให๎บริการลักษณะแฟรน
ไชส์ (Franchise) WCIG มีบริษัทยํอยทั้งหมด 4 บริษัท ประกอบด๎วย:- 

1) บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติกอินเตอร์ (“WCI”) ดําเนินธุรกิจจําหนํายผลติภัณฑ์ความงาม เครื่องสําอาง และเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ (เชํนน้ํากลูตา๎เฮลติ (GlutaHealthi), Collagen VitC, Prune Berry)   

2) บจก.วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซีอินเตอร์ (“WPI”) ดําเนินธุรกิจจําหนาํยผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิ 
3) บจก. ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ (“WWI”) เดิมชือ่ บจก.วุฒิศักดิ์ แกรนด์อินเตอร์ (“WGI”) ปัจจุบันดําเนินธุรกิจ

สถาบันฝึกอบรม 
4) บจก.ดับบลิว.เอส.เซอร์จรีี่ 2014 จํากัด (“WSS”) ดําเนินธุรกิจให๎บริการเสรมิความงามโดยการ ทําศลัยกรรม

พลาสติก/ตกแตํง ปัจจุบันไมํมีการดําเนินธุรกิจ 
ยอดขายและรายได้ของ WCIG และบริษัทย่อยเปรียบเทียบ 

 
 ปี 2561  ปี 2560  เพ่ิม 

(ลด) %  พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  
รายได๎ของ WCIG   364,616 94.4%  1,279,447* 94.4%  (71.5%) 
รายได๎ของ WCI  16,863 4.4%  64,888 4.8%  (74.0%) 

รายได๎ของ WPI  - 0.0%  6,670 0.5%  NA. 
รายได๎ของ WWI  4,624 1.2%  4,024 0.3%  14.9% 
รายได๎ของ WSS  - 0.0%  - 0.0%  NA. 

ยอดขายรวม  386,103 100.0%  1,355,029 100.0%  (71.5%) 
หมายเหตุ เป็นตวัเลขที่ยังไมํตัดรายการระหวํางกัน 
* ตัวเลขในตารางรวมผลประกอบการของสาขาถูกขายเป็นแฟรนไชส์ 

WCIG ให๎บริการดูแลรักษาผิวพรรณ มียอดรายไดล๎งลงร๎อยละ 71.5 เมื่อเทียบกับปีกํอน สาเหตุหลักมาจากในปี 2561 
WCIG เปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานจากการเป็นเจ๎าของสาขา (Company owned) เป็นรูปแบบแฟรนไชส์ (Franchise model) 
ซึ่งจะรับรูร๎ายได๎ในรูปแบบสิทธิในการใช๎เครื่องหมายการค๎า (Royalty fee) อีกทั้งตลาดธุรกิจความงามมีการแขํงขันสูง ซึ่งสํวนใหญํ
จะมีรูปแบบการให๎บริการและเครือ่งมืออุปกรณ์ที่คล๎ายคลึงกัน จึงสงํผลให๎ตลาดคลินิกเสริมความงามมีการแขํงขันด๎านราคาที่



 

   

 

 61 

รุนแรงมากขึ้น อีกทั้งคูํแขํงมีพัฒนาการในการแขํงขันโดยการขยายบริการในการทําศลัยกรรม และมีการรักษาเฉพาะทางในการ
ดูแลผิวพรรณ เชํน มีการเกิดขึ้นของโรงพยาบาลเฉพาะทางด๎านความงามและศัลยกรรม โรงพยาบาลหลายแหํงเริ่มขยายธุรกิจโดย
การเปิดศูนย์ผิวพรรณ ศูนย์ศัลยกรรมความงาม และ ศูนย์ Anti aging มากขึ้น ทําให๎หลายสาขาของวุฒิศักดิ์ต๎องปิดตัวลง  

อยํางไรก็ตาม ปัจจุบันกลุมํผู๎บริหารชุดใหมํกําลังดาํเนินงานตามแผนธุรกิจในการปรับโครงสร๎างองค์กรโดยรวมเพื่อให๎ผล
การดําเนินงานของธุรกิจความงามภายใต๎แบรนด์วุฒิศักดิ์กลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 

ยอดขายรวมจ าแนกใน-ต่างประเทศเปรียบเทียบ 

  ปี 2561  ปี 2560  เพ่ิม 
(ลด%)  พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  

 ยอดขายในประเทศ  364,616 100.0%  1,273,939* 99.6%  (71.4%) 

 ยอดขายตํางประเทศ  - 0.0%  5,508 0.4%  NA. 
รวมยอดขายทั้งสิ้น  364,616 100.0%  1,279,447 100.0%  (71.5%) 

 
      ยอดขายในประเทศ ประกอบด๎วย 

 ยอดขายในกรุงเทพฯ ปรมิณฑล  358,292 98.3%  645,814 50.7%  (44.5%) 
 ยอดขายในตํางจังหวัด  6,324 1.7%  628,125 49.3%  (99.0%) 
     รวมยอดขายในประเทศ  364,616 100.0%  1,273,939 100.0%  (71.4%) 

         หมายเหตุ: * ตัวเลขในตารางรวมผลประกอบการของสาขาถูกขายเป็นแฟรนไชส์ 

จ านวนสาขาและแฟรนไชส์เปรียบเทียบ 

  ปี 2561  ปี 2560  เพ่ิม (ลด) % 

 สาขาและ 
แฟรนไชส์ 

สัดส่วน  สาขาและ 
แฟรนไชส์ 

สัดส่วน  
 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล  4 5.2%  47 40.5%  (91.5%) 
ตํางจังหวัด  15 19.5%  66 56.9%  (77.3%) 

รวม 1  19 24.7%  113 97.4%  (83.2%) 
แฟรนไชส์         
  กรุงเทพและปริมณฑล  29 37.7%  - -  NA. 

  ภาคกลาง  8 10.4%  - -  NA. 
  ภาคเหนือ  3 3.9%  - -  NA. 
  ภาคใต๎  2 2.6%  - -  NA. 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  13 16.9%  - -  NA. 

  Cambodia  1 1.3%  1 0.9%  0.0% 
  Laos  2 2.6%  2 1.7%  0.0% 

  Myanmar  - -  - -  - 

Administrator
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  ปี 2561  ปี 2560  เพ่ิม (ลด) % 

 สาขาและ 
แฟรนไชส์ 

สัดส่วน  สาขาและ 
แฟรนไชส์ 

สัดส่วน  
 

  Vietnam  - -  - -  - 
รวม 2  58 75.3%  3 2.6%  1833.3% 

รวมท้ังสิ้น  77 100.0%  116 100.0%  (33.6%) 

รายได้จ าแนกตามที่ต้ัง (ในศูนย์การค้า และ Stand-alone) เปรียบเทียบ 

 
 ปี 2561  ปี 2560  เพ่ิม 

(ลด) %  พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  
สาขาท่ีอยูํในศูนย์การคา๎ (Modern 
Trade)  362,938 99.5%  871,148 68.4  (58.3%) 
สาขาท่ีเป็น Stand-alone  1,678 0.5%  402,791 31.6  (99.6% 

รวมรายได้  364,616 100.0%  1,273,939* 100.0%  (71.4%) 
หมายเหตุ: * ตวัเลขในตารางรวมผลประกอบการของสาขาถูกขายเป็นแฟรนไชส์ 

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจหลักของกลุํมบริษัท WCIG คือการเป็นผู๎ให๎บริการเสริมความงามอยํางครบวงจรด๎วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เน๎นให๎
คําปรึกษาและตรวจรักษาปญัหาดา๎นผิวพรรณ ภายใต๎ช่ือ “วุฒิศักดิ์ คลินิก”และดําเนินธุรกิจจําหนํายเครื่องสําอาง เครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ และ ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ ผํานบริษัทยํอยซึ่งยาและเวชสําอาง ได๎รับการรับรองมาตรฐานสินค๎าจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาที่ข้ึนทะเบียนถูกต๎อง 

ลูกค๎ากลุมํเปูาหมายหลักของ วุฒิศักดิ์ คลินิก เป็นกลุํมผู๎หญิง และขยายไปครอบคลมุกลุมํผู๎ชายที่เป็นคนรุํนใหมํ ท่ีให๎
ความสนใจเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษ (Metrosexual) ที่มกีารเติบโตอยํางมีนยัสําคญั กลุํมลูกค๎าเหลํานีม้ีการใช๎จํายเงินเพื่อ
ซื้อ เสื้อผ๎า บํารุงผิวหน๎า ผม และผิวพรรณมากกวําคนท่ัวไป ใช๎เงินและเวลาสํวนใหญํกับภาพลักษณข์องตัวเอง ซึ่งเป็นกลุํมคนวัย
ทํางานท่ีมีกําลังซื้อ ตลอดจนกลุํมนักเรียน นักศึกษาท่ีมีปญัหาผิวพรรณ เป็นต๎น 

วุฒิศักดิ์ คลินิกมีจดุเดํนคือ ในการรักษาทุกครั้งจะต๎องพบแพทย์เพื่อให๎คําแนะนําในการรักษาทุกครั้ง บริการหลัก ๆ ที่
ทางวุฒิศักดิ์ เสนอให๎กับลูกค๎า โดยสังเขปมีดังนี้ :- 

การทําทรีตเมนท์ บริการเลเซอร์ แบํงเป็นกลุํมตาํง ๆ ดังนี้:- 

 ลดรอยสิว (Acne/Scars)  

 ลดริ้วรอย (Aging) 

 หน๎าขาวใส ฟ้ืนฟูสภาพผิว และปรบัลดความเสื่อมสภาพผิว (Whitening / Rejuvenating) 

 ลดกระชับสัดสํวน (Body Shaping) 

นอกจากน้ันยังให๎บริการรับผลิตภณัฑ์กลับไปใช๎เองที่บ๎านอีกด๎วย 
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ธุรกิจเสริมความงามมสีาขาท่ัวประเทศไทย ซึ่งแบํงเป็น 2 ประเภทใหญํ ๆ  

 สาขาท่ีตั้งที่ห๎องเชําอาคารพาณิชย ์ห๎องเชํายํานชุมชน (stand-alone) 

 สาขาท่ีตั้งอยูํในพ้ืนท่ีของห๎างสรรพสินค๎า (Discount store community mall) เชํน เซ็นทรัล เดอะมอลล์ โรบินสัน 
รวมถึง ร๎านค๎าปลีกสมยัใหมํ (Modern trade) เชํน เทสโก๎โลตัส และ บิ๊กซี เป็นต๎น 

บริษัทให๎สิทธิผู๎รบัแฟรนไชส์ตํางประเทศแตเํพียงผู๎เดียวในการดําเนนิธุรกิจคลินิกเสรมิความงามในประเทศในกลุํม
ประเทศเพื่อน ซึ่งผูร๎ับแฟรนไชส์ตกลงวําจะดําเนินกิจกรรมทางธุรกจิภายใต๎เครื่องหมายการค๎าและตราผลิตภณัฑ์ของเจ๎าของแฟรน
ไชส์ แตํเนื่องจากแฟรนไชส์ตาํงประเทศมีหนี้ค๎างชําระอยูํกับบริษัทจาํนวนมากซึ่งได๎ถูกตั้งสํารองหนีส้งสัยจะสูญเมื่อปี 2559 ดังนั้น 
บริษัทจึงเข๎มงวดในการขายสินค๎าและบริการกับแฟรนไชส์ตาํงประเทศ ซึ่งเห็นได๎วํา รายได๎และสาขาลดลงอยํางมาก 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิค อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
ผลิตภัณฑ์ (PRODUCTS)  
Nano Active Foaming 
 

 ทําความสะอาดผิวหนา๎ด๎วยเนื้อโฟมเนียนละเอียด ด๎วย
สํวนผสม Purisoft จากประเทศฝรั่งเศส กําจดัสิ่งสกปรก
ได๎อยํางล้าํลึก  

 
Cleansing Gel  เจลทําความสะอาดผิวหนา๎สูตรอํอนโยน 

 
 

  
 

Defining Toner  โทนเนอร์ปรับสภาพผิวหลังล๎างหน๎า ชํวยทําความสะอาด
ขจัดสิ่งสกปรก 
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บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิค อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
Clear Cleansing Water  ผลิตภณัฑ์เช็ดทําความสะอาดผิวหน๎า สูตรอํอนโยนพิเศษ 

เหมาะสําหรับทุกสภาพผิว  ด๎วยคณุสมบัติชํวยทําความ
สะอาดเครื่องสําอางและสิ่งสกปรกโดยไมํทําลายความชุํม
ช้ืนของผิวตามธรรมชาติ  

 
Active Cleansing Lotion  โลช่ันทําความสะอาดผิวหน๎าสูตรอํอนโยน ชํวยกําจัดสิ่ง

ตกค๎างบนผิวหน๎าและในรูขุมขน 

 
Acne Spot Serum  เจลแตม๎สิวท่ีไมํกํอให๎เกิดการระคายเคือง มีสํวนประกอบ

จากสารสกัดธรรมชาติที่เป็น Natural Antibiotic ที่มี
ประสิทธิภาพในการดูแลสิวอักเสบ บรรเทาการอักเสบ
ระคายเคือง  

Acne Lotion  ผลิตภณัฑ์โลช่ัน ชํวยฟ้ืนบํารุงผิวจากปัญหาสิว 

 
Acne Soap  ผลิตภณัฑ์ชําระล๎างบรเิวณที่เป็นสวิบนผิวกาย 

 

Protox Advance Lifting Serum  เผยผิวตึงกระชับ ด๎วยสารสกัดจาก AGIRELOX นําเจ๎า
จากสเปน และ TENS’UP ชํวยลดเลือนริ้วรอยจาก
มลภาวะตํางๆ เติมเต็มรํองลึกของผิว ชํวยต๎านการเกดิ
อนุมูลอิสระ ฟ้ืนฟูสภาพผิวให๎ดูเปลํงปลั่ง ชํุมชื้น  
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บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิค อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
Collagen Uplift Booster 
Serum 

 มีสํวนผสมของ Nano Marine Collagen นําเข๎าจาก
ประเทศสเปน สกดัจากสาหรํายทะเลทีส่ามารถดูดซมึเข๎า
ช้ันผิวหนังได๎ดีทดแทน Collagen ของผิวท่ีเสื่อมสลายไป 
ชํวยชะลดการเกิดริ้วรอย ทําให๎ผิวมีความยืดหยุํนมากขึ้น 
ผิวจึงแลดยูกกระชับแข็งแรง แลดอูํอนเยาว์ 

 
Diamond Pore Refiner Serum  ผลิตภณัฑ์เพื่อชํวยกระชับรูขมุขน ลดเลือนริ้วรอย ด๎วย

สารสกัดจากธรรมชาติ TEN’S UP นําเข๎าจากประเทศ
สเปน Seaweed Extract, Diamond Elastin ชํวยผลัด
เซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให๎กลับมาดอูํอนเยาว์อีกครั้ง 

 
Liposome Concentrate 
Hydrating Serum 

 เซรั่มเพิ่มความชุํมช้ืนและปกปูองผิวจากปัญหาริ้วรอย  

 

Magik Peptide Serum  เซรั่มบํารุงผิวเนื้อบางเบา ด๎วยสํวนผสม  
Sh-Oligopeptide-1 ชํวยให๎ผิวหน๎าดูกระชับอยํางเป็น
ธรรมชาติ ตามโครงสร๎างแตํละบุคคล 

 

Magik Peptide Day Cream SPF 
35 PA+++ 

 ครีมบํารุงผิวระหวํางวัน ด๎วยสํวนผสม  
Sh-Oligopeptide-1 ชํวยปูองกันรังสี UV ชะลอการเกิด
ริ้วรอยทําให๎ผิวแลดูอํอนเยาว์ 

 
Magik Peptide Night Cream  ครีมบํารุงผิวตอนกลางคืน ด๎วยสํวนผสม Sh-

Oligopeptide-1 ชํวยให๎ผิวหน๎าดกูระจํางใสเนยีนนุํม 
ยืดหยุํนและกระชับอยํางเป็นธรรมชาต ิ

 
Active Eyes Cream  ครีมทารอบดวงตาท่ีชํวยเพิ่มความยืดหยุํนให๎กับผิว สํงผล

ให๎ริ้วรอยดตูื้นขึ้น 
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บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิค อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
Sun Instant Daily SPF50 
PA+++ 

 ผลิตภณัฑ์ปูองกันแสงแดดสําหรับผิวหน๎า ปูองกันรังสี 
UVB และ UVA สัมผสัเบาบางไมํเหนอะหนะ 

 
Sun Instant Silky SPF50 
PA+++ 

 ครีมกันแดดสตูรกันนํ้า เนื้อบางเบาคล๎ายแปูงไมํเหนยีว
เหนอะหนะ ปูองกันแสงแดดประสิทธิภาพสูงสดุด๎วย
คํา SPF 50 + PA++++  

 
Body Bright & Hydrating 
Lotion 

 โลช่ันบํารุงผิวกายสตูรเขม๎ข๎น ชํวยปรนนิบัติผิวเนียนนุํม 
ชํุมชื้น ดูกระจํางใสอยํางเป็นธรรมชาติ 

 
Arbutin White Plus Cream  ครีมบํารุงผิวท่ีมีสาร Licorice ที่นําเข๎าจากประเทศญี่ปุุน

มีคุณสมบัติชํวยเพิ่มความชุํมช้ืนใหแ๎กํผิว 

 
ALOE  PLUS  GEL  เจลวํานหางจระเข๎ นําเข๎าจากอเมริกา มีลักษณะเป็นเนื้อ

เจลใส เหมาะกับทุกสภาพผิว พรอ๎ม Moisture 
Complex และ Sodium Hyaluronate ให๎คุณสมบัติใน
การอุ๎มน้ําได๎ดี ผิวจึงสดใสเหมือนผิวอ่ิมน้ํา และรู๎สึกได๎ถึง
ความยืดหยุํนที่เพ่ิมขึ้น  

 

Intense Moisture Cream  มีวัตถุดิบให๎ความชุํมช้ืนหลายชนิดมารวมกันเพื่อกันเกดิ
ประสิทธิภาพ พร๎อมมอบความตึงกระชับ ด๎วยสารสกดั
จาก Hydrolyzed  Adansonia Digitata Extract ซึ่ง
เป็นสารสกัดบนใบของต๎น Africa Baobab Tree 

 
Active Melanis   ชํวยให๎ผิวกระจํางใส ด๎วยสารสกดัจาก Vitamin C 

complex 
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บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิค อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
Bright White Cream  ครีมบํารุงผิวหน๎าเนื้อครีมบางเบา หอมละมุน มีสารชํวย

ยับยั้งการสร๎างเมด็สีเมลานิน โดยเป็นการรวมตัวของสาร 
Whitening ที่เห็นผลชัดเจน เผยผวิขาวกระจํางใสอยําง
เห็นได๎ชัด ใหผ๎ิวชํุมชื้นเนียนนุํมขึ้น พร๎อมลดริ้วรอยแหํง
วัย ลดเลือนจุดดํางดําพร๎อม Skin Asensyltm ใช๎ได๎ทุก
สภาพผิวแม๎ผิวท่ีบอบบางแพ๎งําย 

 

Whitening Plus Cream  ครีมบํารุงเพื่อผิวแลดูขาวกระจํางใสสูตรอํอนโยน ด๎วย
สํวนผสมนําเข๎าจากประเทศญี่ปุุน Ascorbyl 
Tetraisopalmitate ผสานคุณประโยชน์จากพืช
ธรรมชาติ Arbutin และ Glutathione ชํวยปรับสภาพ
ผิวท่ีหมองคล้ําให๎แลดูขาวใสเป็นธรรมชาต ิ

 

ACTIVE BRIGHTAGE  มีสํวนผสม Chromabright จากสเปน จึงทําให๎ผิวหน๎า
แลดูขาวกระจํางใสเรียบเนยีนและแลดูอํอนเยาว์อยําง
เป็นธรรมชาต ิ

 
AH CARE G60 CREAM  ครีมเนื้อนุํมมีสํวนผสมนําเข๎าจากประเทศฝรั่งเศส ชํวย

ฟื้นฟูผิวด๎วยการผลดัเซลลผ์ิวอยํางอํอนโยน ด๎วยครมีที่มี
สํวนผสมของกรดไฮยาลรูอนิก กรดไกลโคลิก และอาร์
จินีน เพื่อผิวขาวกระจํางใส ชํุมชื้น แลดูสุขภาพด ี

 
AH CARE G60 SERUM  เซรั่มที่อุดมไปด๎วยกรดอะมิโน กรดแลคติก กรดไฮยาลูรอ

นิก อาร์จินิน และสารสกัดจากชะเอมเทศ ชํวยในการ
ผลัดเซลลผ์ิวเกํา กระตุ๎นการสรา๎งเซลลผ์ิวใหมํ โดยยังคง
ความชํุมชื้น ไมํกํอให๎เกิดการระคายเคือง ไมํเหนยีว
เหนอะหนะ เพื่อผิวขาวกระจํางใสไร๎ริ้วรอย 

 

Bio Flavonoid Plus Cream  ครีมบํารุงผิวหน๎าผสานคณุประโยชน์จากธรรมชาติ 
สําหรับผิวท่ีมีอาการแพร๎ะคายเคือง ปราศจากการแตํงสี
และกลิ่นชนิดที่กํอให๎เกดิอาการระคายเคือง อํอนโยนตํอ
ทุกสภาพผิว  
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บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิค อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
Bio Defense Cream  ครีมบํารุงผิวหน๎า สําหรับผิวท่ีมีอาการแพ๎ระคายเคือง

ปราศจากการแตํงสีและกลิ่นอํอนโยนตํอทุกสภาพผิว 

 
Hydrating Serum  เซรั่มที่อุดมไปด๎วย Hyaluronic, Vitamin E และ 

Jojoba Oil เพิ่มความชุํมช้ืนให๎กบัผิว ลดการเกิดผิวแห๎ง
กร๎าน เหมาะสําหรับทุกสภาพผิว สามารถใช๎ได๎ทั้ง
กลางวันและกลางคืน เพื่อผิวชํุมชืน้แลดูสุขภาพด ี

 
Flawless Perfection Clear 
Powder SPF 25 PA++ 

 แปูงทาหน๎าผสมรองพื้นและสารปอูงกันแสงแดด เนื้อ
เนียนละเอียด 

 
Flawless Translucent Loose 
Powder 

 แปูงฝุุนสําหรับทาหน๎า ให๎สมัผสัเนยีนนุํม อํอนโยนตํอ
ผิวหน๎า ชํวยให๎ใบหน๎าแลดูกระจํางใสอยํางเป็นธรรมชาต ิ

 
Luxurious Foundation & 
Concealer  

 คอนซีลเลอร์ครมีที่ปกปิดได๎อยํางดีเยี่ยม ไมํทําให๎หน๎ามัน
และเหนยีว 

 รองพื้นเนื้อเนียนละเอียด ใหส๎ีผิวดสูวยไร๎ที่ติ พร๎อมการ
ปกปิดเนียนสนิท พร๎อมปกปูองผิวด๎วยคํา SPF 40 +++ 

 
Spot Lighting Eye Palette  อายแชโดว์เนื้อเนียนละเอยีด เกลีย่งําย สัมผัสนุํมนวล สี

สดคมชัด 

 
Pearl Luster Cheek Color  บรัชออนเนื้อเนียนละเอียด บางเบา เกลี่ยงําย ตดิทนนาน 

เพื่อสัมผสัที่นํุมนวลให๎กับพวงแก๎ม สร๎างสสีันให๎วัยสาว
เปลํงปลั่งดมูีสุขภาพดี อยํางเป็นธรรมชาต ิ  



 

   

 

 69 

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิค อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
Luxurious Soft Matte Lip  ลิปสติกเนื้อ Creamy Matte ที่โดดเดํนด๎วยเนื้อสมัผสันุํม 

ติดทนนาน สสีันสดุคมชัดกลบสรีมิฝีปากเดิม พร๎อมดูแล
ริมฝีปากให๎ริมฝีปากเนียนเรียบสุขภาพดี  

 
Queen Eyebrow Pencil   ดินสอเขียนคิ้ว เนื้อฝุุนอัดแข็งรูปแบบใหมํ ชนิดแทํงหมุน 

 

 
Black & White  ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ชํวยบล็อคการยํอยแปูงและเรํง

การเผลาผลาญยับยั้งการสร๎างไขมนัใหมํลดการสะสม
ไขมันสํวนเกินในรํางกาย  

 
Gluta C 
 

 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ชํวยในเรื่องการต๎านอนุมูลอสิระ 
(Antioxidant) 

 

 

Collagen Peptide  ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารคอลลาเจน 1,200 mg คืนความ
ชุมชื้นให๎แกํผิว ทําให๎ผิวขาวสวํางกระจํางใส 

 
DENULA  ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร มสีํวนประกอบของไฟเบอร์

ธรรมชาติ ดืม่งําย อรํอย อ่ิมท๎อง ไมํอุดตันลาํไส๎ พกพา
สะดวก 

 
DT24   ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ชํวยล๎างสารพิษในรํางกาย ทําให๎

สุขภาพดีจากภายใน มสีํวนประกอบของพืชที่
ชํวย Detox เชํน บล็อกโคลี่ คอลโรฟิลด ์
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บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิค อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
Collagen Peptide Plus  มีสํวน ผสมของ นาโน คิวเท็น ท่ีสามารถดดูซึมได๎

ดีกวํา Q10 ธรรมดาถึง 10 เทํา ท่ีผสมอยูํในนํ้าทับทิม
และน้ําองํุนแดงสกดัเข๎มข๎น  

Green Coffee Been Plus  ชํวยในการลดน้ําหนัก ยับยั้งการดดูซึมของไขมัน และ
ยับยั้งการสะสมของไขมันใหม ํ

 
Gluta Healthi French Pine 
Bark 

 ผสมสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศส ชํวยให๎ผิวแลดูขาว
กระจํางใสอมชมพู พัฒนาออกมาให๎ดื่มงํายในนํ้าสม๎และ
น้ําองํุนขาวสกัดเข๎มข๎น  

บริการ (Service)  

ACTIVE BEAUTY PERFECT ชํวยให๎ผิวหน๎าสดใส เรยีบเนียนกระจํางใสอยํางเป็นธรรมชาติ 
จุดดํางดํา สิว ฝูา กระและรอยเหีย่วยํนแลดจูางลง เพิ่มความ
ชํุมชื่นให๎แกํผิวหน๎า  

 
NATURAL SNAIL & SNOW เป็นชุดการรักษาท่ีการผสมผสานคุณคํา “เซรั่มจากเมือกหอย

ทาก” และ “มาส์กสาหรํายหิมะ” เข๎ากับการปรนนิบตัิบํารุง
ผิวหน๎าโดยผูเ๎ชี่ยวชาญ โดยการทํา treatment ที่ใช๎เครื่อง 
Renew ultra sonic ซึ่งเป็นการผลักวิตามินและเนื้อครีมเข๎าสูผํิว
ช้ันหนังแท๎ได๎ดียิ่งข้ึน 

 
ACTIVE GOLDEN THERAPY 
ULTRA DEEP LAYER + 
CRYSTAL  
 

การบํารุงผิวด๎วยมาร์คสีทองคํา  เพื่อบําบัดผิวให๎ดูเปลํงประกาย
อยํางเป็นธรรมชาติ รํวมด๎วยการปรนนิบัติผิวด๎วยเกร็ดอัญมณี 
และใช๎เครื่องมือลักษณะคล๎ายช๎องทอง ผลักวิตามินเข๎าสูํผิวได๎
อยํางล้ําลึก ตั้งแตํ 1 มม. – 10 ซม. ดีกวําเครื่อง lonto ทั่วไป 10 
เทํา 

 
ACTIVE ACNE TREATMENT บรรเทาอาการอักเสบของสิว รอยสิวและจุดดํางดําแลดูจางลง 

ชํวยเพิ่มความชุํมช่ืนให๎กับผิว เผยผิวกระจางใสอยํางเป็น
ธรรมชาต ิ

 
NATURAL MAGIK  ACNE 
 

ชํวยทําให๎สิวแห๎งตัวลง และลดริ้วรอยตํางๆ ทําให๎ผิวดูสวํางขึ้น 
ชํวยลดการทานยาแก๎สิว 
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ACNE CLEAR  บรรเทาการอักเสบของสิว ชํวยใหร๎อยดํารอยแดงดูจางลง ชํวยให๎

ผิวหน๎าแลดูกระจางใส 

 
NATURAL MAGIK  BEAUTY  
 
 

ด๎วยสารสกดัจากธรรมชาติ กรดผลไมร๎วมวิตามินซีจากธรรมชาติ 
ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเม็ดสีผิวโดยตรง ทําให๎ผิวสวํางขึ้น ลดเม็ดสีที่
เกิดจาก ฝูา กระ จุดดํางดํา และดว๎ยความพิเศษของตัวยา เมื่อมี
การทําทรีตเมนท์จะเกดิออกซิเจน (O2) ที่ชํวยสํงเสริมให๎ผิวมี
สุขภาพด ี

 

MELASMA CLEAR 
 

มีจุดเดํนและมีผลดีในการรักษาฝูา แตํก็เหมาะกับทุกสภาพผิว ผู๎
ที่มีรอยหมองคล้าํ สีผิวไมสํม่ําเสมอ และ ต๎องการบําบัดให๎
ผิวหน๎าขาวใส แลดูอํอนเยาว ์

 
SUPER LIFTING  
 

ชํวยให๎ผิวหน๎าดูยกกระชับ ปรับรปูหน๎าให๎ดูเรยีวได๎รูป ทําให๎ผิวดู
กระจํางใสเปลํงปลั่งมากขึ้น ริ้วรอยดูจางลง และลดความมันบน
ในหน๎า  

 
WUTTISAK MAGIC SNAIL 
 

ชํวยฟ้ืนฟูเซลลผ์ิวท่ีเสื่อมสภาพ ชํวยให๎ริ้วรอยดลูดเลือนและผิวดู
กระชับ เผยผิวท่ีดูเรียบเนยีน เตํงตึง สุขภาพด ีควบคุมความมัน
พร๎อมเพิ่มความชุํมช้ืน ความยืดหยุํนของผิว และปกปูองผิวจาก
รังสียูวีเพื่อเผยผิวกระจํางใส  

LASER FOCUS 
 

เลเซอร์ที่ผสมผสานเครื่องเลเซอร์ 2 ชนิด คือ ทํา Laser IPL 140 
Shots และ Laser Peel 2,000 Shots บริเวณใบหน๎า ชํวยให๎
เพิ่มความกระจํางใสมากกวําทํา LASER IPL ทั่วไปถึง 2 เทํา 

 
DOUBLE CLEAR LASER 
 

ชํวยรักษา ฝูา กระ รอยดํา ผิวหมองคล้ํา รอยแดงสิว รูขมุขน
กระชับ ผิวหน๎าเรียบเนยีน กระตุน๎การสร๎างเส๎นใย Collagen ใต๎
ช้ันผิว  

 
DOUBLE WHITE LASER 
 

เป็นการทํา Advance IPL เต็มขั้นตอนพร๎อมทํา Laser Peel 
บริเวณฝูาและบรเิวณที่มคีวามหมองคล้ํา (เฉพาะบริเวณใบหน๎า) 
ตํอด๎วยการทํา hydro-balance Tx. เพื่อเพ่ิมความชุํมช้ืนและ
ความนุํมเนียนให๎กับผิวหน๎า  
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SIGNATURE SCAR 
 

เป็นการทําเลเซอร์ ซึ่งเป็นการสํงพลังงานลงสูํผิวช้ันลึกด๎วยเข็มนา
โนที่ออกแบบพิเศษ ทําให๎พลังงานลงสูํผิวท่ีต๎องการฟื้นฟูได๎
โดยตรง โดยไมํทําลายเซลล์ผิวสํวนอ่ืน ทําลายพังผืดที่ยึดเกาะ
รอบหลุม ชํวยให๎รอยหลมุสิวแลดจูางลง ผิวดูสุขภาพดีแข็งแรงข้ึน
อยํางเป็นธรรมชาต ิ

 

DUAL GREEN & YELLOW 
 

ชํวยรักษาได๎ทั้งฝูาตื้น และฝูาลึก กระเนื้อ กระแดด กระที่เกิด
จากอายุมากข้ึน (ยกเว๎นกระลึก) สิวอักเสบรอยดําสิว รอยแดง
จากสิว เส๎นเลือดสีแดง ภาวะหน๎าแดง หน๎าหมองคล้ํา 

 
PREMIUM LASER 
 

เป็นคอร์สทีผ่สมผสานระหวํางการกระชับผิว ชํวยให๎ผิวหน๎า
กระจํางใส ชํวยเพิ่มความชุํมช่ืน และความเนียนนุํมให๎กับผิวได๎ทั่ว
หน๎าและลําคอ 

 
O-RA COCKTAIL 
 

ตัวยาเข๎มข๎นสูตรเฉพาะวุฒิศักดิเ์ทาํนั้น โปรแกรม Refresh Cell 
บรรเทาอาการเมื่อยล๎า ไมเกรน ภมูิแพ๎ ไซนัสอักเสบ ภาวะหอบ
หืด ชํวยบํารุงประสาท คลายกล๎ามเนื้อ และหัวใจทํางานเป็นปกติ 
ลดการทํางานของเอนไซม์ ที่ผลิตเม็ดสผีิว ลดริ้วรอย  

Botulinum toxin  
 

ชํวยให๎ผิวหน๎าดูตึงกระชับ ริ้วรอยเหี่ยวยํนดลูดเลือนลง และปรับ
รูปหน๎า  

 
LIPO LIFT 
 

เป็นการลดไขมันบริเวณแก๎มสํวนลําง 
โดยผลการรักษาที่ได๎รับจะลดปรมิาณของก๎อนไขมันบรเิวณ
ดังกลําวลงประมาณ 15-30% รวมทั้งสามารถยกใบหน๎าให๎ดูเรียว
ขึ้นได๎ด๎วย  

Premium Silk  
 

คอร์สร๎อยไหมที่เหมาะสําหรับคนที่กังวลกับปัญหาริ้วรอย และ
กังวลกับรูปหน๎า 

 
ULTRA HIFU 
 

ใช๎คลื่นอัลตร๎าซาวด์ชนิดพิเศษ (High Focused Ultra Sound) 
ผลที่ได๎คือ จะชํวยแก๎ปัญหาผิวหยอํนยาน ริ้วรอยดูจางลง 
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PIGMENT LASER เลเซอร์สําหรับรักษากระตื้น ลึก โดยเฉพาะ ทําให๎กระดูจางลง 

 
 

2) การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

2.1) อุตสาหกรรมสถานพยาบาลเสริมความงาม (Beauty Clinic Industry) 

ตลาดเสริมความงามท่ัวโลกมีมูลคําประมาณ 21 ล๎านล๎านบาท เติบโตร๎อยละ 7 ตํอปี ในขณะที่ตลาดในเอเชียมีมูลคําราว 
1 ใน 5 ของตลาดเสริมความงามท่ัวโลก ทั้งนี้ การให๎บริการในตลาดเสริมความงามท่ีได๎รับความนิยมสํวนใหญํมีแนวโน๎มมุํงไปสูํการ
ใช๎บริการ ด๎านการชะลอวัย ซึ่งเพิ่มขึ้นร๎อยละ 7.5 ตํอปี โดยเฉพาะการฉีดโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ขณะที่ตลาดศัลยกรรม ยังมีแนวโน๎ม
เติบโตดีมีการใช๎บริการเติบโตร๎อยละ 7.4 ตํอปี อาทิ ศัลยกรรมตา จมูก และเสริมหน๎าอก  

มูลค่าตลาดเสริมความงามแบ่งตามภูมิภาคปี พ.ศ. 2555 - 2561 (ค.ศ. 2012 - 2018)  

 
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากขอ้มูลของ International Master Courses on Aging Skin, 2559, สืบค้นจาก
https://www.scbeic.com/th/detail/product/2923 
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จ านวนการใช้บริการแต่ละส่วนของตลาดเสริมความงามทั่วโลก ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2558 (ค.ศ. 2010 - 2015) 

  

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

 

สัดส่วนการเข้ารับบริการด้านการเสริมความงามแบ่งตามช่วงอายุ 

  

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

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

 
ปัจจุบันประเทศไทยกําลังเดินหนา๎เข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ โดยรัฐบาลไทยได๎ผลักดันรํางยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ ระยะ 10 ปี ตั้งเปูาให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของโลก 4 ด๎าน ได๎แกํ ศูนย์กลางบริการ
เพื่อสํงเสริมสุขภาพ Welless hub, ศูนย์กลางทางการแพทย์ Medical Hub, ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจยั Academic 
Hub, และ ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑส์ุขภาพ Product hub 

ด๎านตลาดความงามไทยมีมูลคําสูงถึง 180,000 ล๎านบาท โดยมีกลุมํผลิตภณัฑ์บํารุงดูแลผิว หรือ Skin Care เป็นตลาด
ความงามท่ีใหญํที่สดุ คิดเป็นสัดสวํนร๎อยละ 45 ของมูลคําตลาดรวมทั้งหมด  โดยตลาดความงามในปี 2560 จํานวน 180,000 ล๎าน
บาท และในปี 2561 จํานวน 198,000 ล๎านบาท  ซึ่งคลินิกความงาม ในปี 2560 มีสัดสํวนอยูํที่ 30,000 ล๎านบาท และปี 2561 
เติบโต 36,000 ล๎านบาท หรือ เติบโตไมํต่ํากวําร๎อยละ 20 ซึ่งเป็นเพราะ ผู๎บริโภคหันมาใสํใจด๎านความสวยความงามมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุํม Millennial อายุ 23 - 39 ปี ที่มีพฤติกรรมเข๎ามาใช๎บริการเพิม่มากข้ึนจาก 3 - 5 ปีกํอน กลุํม Millennial อยูํระดับ 
20% จากลูกค๎าทั้งหมดของตลาด แตํปัจจุบันกลุมํนี้อยูํท่ีร๎อยละ 45 - 50 นอกจากนี้ยังมีเทรนด์การดูแลสุขภาพท่ีกําลังไดร๎ับความ
นิยมในไทย ทําให๎ผู๎คนจํานวนมากหันมาใสํใจดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น เพื่อให๎ตนเองมีสุขภาพราํงกายรวมทั้งภาพลักษณ์ภายนอก
ที่ดูดี ดังน้ัน นอกเหนือจากการออกกําลังกาย กลุํม Millennial ต๎องภาพลักษณภ์ายนอกท่ีดดูีขึ้น จึงนิยมหันมาเข๎าคลินิกความงาม
มากขึ้น (คลินิกความงามไทย ยังสวยต่อได้แคต่้องปรับ (2561). [ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก : 
https://marketeeronline.co/archives/author/trinkosuthat/page/24) 

 นอกจากน้ี ตลาดศลัยกรรมและการชะลอวัยของไทยมีศักยภาพเติบโตสูงจากความนิยมของกลุมํ Medical Tourist 
เนื่องจากไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีช่ือเสียงด๎านการทําศัลยกรรม โดย สมาคมศลัยแพทยต์กแตํงเสรมิสวยนานาชาติ (ISAPS) ได๎
จัดอันดับให๎ไทยเป็นประเทศท่ีมีชือ่เสียงด๎าน ศลัยกรรมเป็นอันดับที ่8 ของโลก และยังมีจํานวนศลัยแพทย์ตํอประชากรมากเป็น
อันดับที่ 25 อีก ด๎วย เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการให๎บริการและคาํบริการที่ถูกกวําประเทศคูํแขํงหลายประเทศ เชํน การ
ทําศัลยกรรมตา 2 ช้ันในไทยมีราคาถูกกวําเกาหลีประมาณ 3 - 4 เทํา จึงดึงดูดให๎คนในประเทศ และตาํงประเทศนิยมทําศัลยกรรม
ในไทยมากขึ้น  

อยํางไรก็ตาม ตลาดเสรมิความงามที่เติบโตทําให๎คลินิกเสริมความงามเผชิญกับการแขํงขันที่รุนแรงจาก ภาวะล๎นตลาด 
การเติบโตของตลาดเสรมิความงามไดส๎ร๎างความสนใจให๎กับนักลงทุนหน๎าใหมํเข๎ามาลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะ ด๎านการดูแลรักษา
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ผิวและศัลยกรรม อีกท้ังมีการขยายสาขาและการพัฒนาของผู๎ประกอบการเดิมเพิ่มขึ้น ไมํวําจะเป็นคลนิิก เสริมความงาม 
โรงพยาบาลเฉพาะทางด๎านความงามและศัลยกรรม รวมทั้งโรงพยาบาลได๎เริม่หันมาเปิดศูนย์ผิวพรรณ ศูนย์ศลัยกรรมความงาม 
และศูนย ์anti-aging มากขึ้น ซึ่งสํวนมากจะมรีูปแบบการให๎บริการและเครื่องมืออุปกรณ์ที่คล๎ายคลึงกัน จึงสํงผลให๎ตลาดคลินิก
เสรมิความงามมีการแขํงขันด๎านราคาที่รุนแรงมากข้ึน และผลักดันให๎สถานบริการเสริมความงามเริ่มหันมาจับตลาดเฉพาะ กลุมํ 
(niche market) มากขึ้น โดยการสร๎างจุดเดํนในการเป็นผูเ๎ชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน เชํน ศัลยกรรมแปลงเพศ ซึ่งไทยเริ่มมีชื่อเสียงเป็น
ที่รู๎จักในตลาดโลกมากขึน้  

3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ในการให๎บริการคลินิกเสรมิความงามวัตถุดิบหลักของการดําเนินงานลักษณะดังกลําว ประกอบด๎วย1) อุปกรณ์เวชภณัฑ์
และเครื่องมือทางการแพทย์และ 2) ยา/เวชสําอาง 

WCIG มีนโยบายสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์จากผูผ๎ลติ และ ผู๎แทนจําหนาํยในประเทศรายใหญํ ๆ ได๎แก ํ
Suppliers ของ WCIG มูลค่าสูง 10 อันดับแรกในปี 2561 

ชื่อซัพพลายเออร์ รายละเอียดรายการ 

บจก. วุฒิศักดิ์ คอสเมติกอินเตอร ์ Wuttisak Protox Advance Lifting Serum 30 g, Wuttisak Gluta 
Healthi Pine Bark, Wuttisak Collagen Uplift Booster Serum 50 g. 

หจก.แม็กซิม อินเตอร์คอนตเินนตอล Juvederm Ultra xc, Voluma, ultra plus, Botox A 
บจก.เมดเิซเลส Neuronox (R) 50 unit (BOTOX K) 
บจก.โปรเกรสซีฟ สกิน Wuttisak caviar serum,Wuttisak ultimate tranexamic professional 
บจก.โอโอทร ีบิวตี้เซ็นเตอร ์ Wuttisak hydrating plus serum 15 g, Wuttisak Arbutin White Plus 

3.5 g, Home use, Wuttisak Ultimate Brightening Mask Professional 
ห๎างขายยาตราเจ็ดดาว Clindamycin, Tran 60 เม็ด,Vitamin C 1000 mg., อาม็อกซี่ 500 แคป 
บจก.สยามสเนล Snail8 age defense face mask 23g., Snail 8 intensive whitening 

advanced serum 15 ml, Snail8 uv protection sunscreen 30 ml. 
บจก.บอน-ซอง Botox K (50 unit)  
บจก.ซิลลิค ฟาร์มา Acnotin, Restylane Vital Light inj, Restylane Lyft Lidocaine 
บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) Lidocaine 1% with Adrenalin, Vitamin B12 500 mcg/ml, Botox A, 

Foban Ointment, Juvederm Volbella/Juvederm Voluma 1.0 ml. 

4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมํม-ี 
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4 บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมตกิ อินเตอร์ จ ากัด    

 บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด (บริษัทยํอยทางอ๎อมของบริษัท) ถือหุ๎นร๎อยละ 99.97 ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 
0.10 ล๎านบาท ลักษณะธุรกจิเป็นแบบซื้อมาขายไป จัดจําหนาํยผลติภัณฑ์ความงาม เครื่องสําอางและอาหารเสรมิ 
(Skincare/Make up/Supplement) ภายใต๎แบรนด์ “Wuttisak” 
 

รายได้ของ WCI เปรียบเทียบ 

  ปี 2561  ปี 2560  เพ่ิม 
(ลด) %  พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  

ยอดขาย บริการ รายได๎อื่น ๆ   16,863 4.4%  64,888 4.8%  (74.0%) 
 รวมรายได้  16,863 4.4%  64,888 4.8%  (74.0%) 

 จะเห็นวํารายได๎ของ WCI ในปี 2561 มียอดขายท่ีลดลงเมื่อเทียบกับปีกํอนร๎อยละ 74.0 ทั้งนี้เนื่องมาจากผลกระทบใน
ลักษณะเดียวกันดังท่ีแสดงไว๎แล๎ว 

5 บริษัท วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซี อินเตอร์ จ ากัด  

บริษัท วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซีอินเตอร์ จํากัด (บริษัทยํอยทางอ๎อมของบริษัท) ถือหุ๎นร๎อยละ 99.99 โดยมีทนุจดทะเบียน 2.0 
ล๎านบาท ดําเนินธุรกิจจําหนํายผลติภัณฑ์ยาและอาหารเสริม 

รายได้ของ WPI เปรียบเทียบ 

  ปี 2561  ปี 2560  เพ่ิม 
(ลด) %  พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  

   ยอดขายและบริการ  - -  6,670 100.0%  NA. 
 รวมรายได้  - -  6,670 100.0%  NA. 

ในปี 2561 ไมํมียอดขาย 
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6 บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จ ากัด   

บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จํากัด (บริษัทยํอยทางอ๎อมของบริษัท) ถือหุ๎นร๎อยละ 99.97 โดยมีทนุจดทะเบียน 0.10 
ล๎านบาท เดมิชื่อบจก. วุฒิศักดิ์ แกรนด์ อินเตอร์ - Wuttisak Grand Inter Co., Ltd. 

รายได้ของ WWI เปรียบเทียบ 

  ปี 2561  ปี 2560  เพ่ิม 
(ลด) %  พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  

   รายได๎จากการให๎บริการ  - -  - -  - 
   อื่น ๆ   4,624 100.0%  4,024 100%  14.9% 
 รวมรายได้  4,624 100.0%  4,024 100%  14.9% 

ในปี 2561 มีรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับปี 2560 

7 บริษัท ดับบลิว.เอส.เซอร์จิรี่ 2014 จ ากัด  

บริษัท ดับบลิว.เอส.เซอร์จิรี่ 2014 จํากัด (บริษัทยํอยทางออ๎มของบริษัท) ถือหุ๎นร๎อยละ 99.98 โดยมทีุนจดทะเบียน 1.0 
ล๎านบาท ดําเนินธุรกิจซื้อมาขายไปและให๎บริการเสรมิความงาม โดยการทําศัลยกรรมพลาสติกและตกแตํง ปัจจุบันไมมํีการ
ดําเนินงาน  

8 บริษัท สยามสเนล จ ากัด  

 บจก. สยามสเนล กํอตั้งเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2557 ได๎รับสิทธิบัตรการผลิตและจําหนาํยเมือกหอยทากจากสถาบัน
ทรัพย์สินทางปัญญาแหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได๎นําผลงานวิจัยมาพัฒนาตํอยอดเป็นผลิตภณัฑด์ูแลผิวท่ีมสีํวนผสมหลักจาก
เมือกหอยทากสายพันธ์ุไทย และคดิค๎นจนได๎เป็นผลิตภณัฑ์จากเมือกหอยทากท่ีมีสารออกฤทธ์ิในการดแูลผิวสูงกวําผลติภณัฑ์จาก
หอยตํางประเทศถึง 30 เทํา 

1) ลักษณะธุรกจิ: เป็นผูผ๎ลติและจัดจําหนํายเครื่องสําอางจากผลิตภัณฑ์เมือกหอยทากโดยนําผลงานท่ีทาํการศึกษา
ค๎นคว๎าข๎างต๎น เป็นจุดเดํนสาํคัญของธุรกิจด๎วยผลงานวิจัยได๎นําไปสูกํารสร๎างนวัตกรรมแหํงความงามจากหอยทากไทย เป็น
นวัตกรรมการผลิตสูํ SNAIL8 โดยเป็นการค๎นพบ และกระบวนการตาํง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความโดดเดํนถึง 8 ประการ 
ดังนี ้

1. คิดค๎นโดยทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์ดา๎นหอยทากในระดับนานาชาติมากกวํา 30 ปี 
2. คัดเลือกมาเพียง 2 - 3 สายพันธุ์ ที่ให๎เมือกคุณภาพสูงสดุสําหรับบํารุงผิวพรรณ จากหอยทากไทยท่ีคน๎พบแล๎ว

กวํา 600 สายพันธุ ์
3. เลี้ยงในฟาร์มกึ่งธรรมชาติ ด๎วยสตูรอาหารเฉพาะภายใต๎สภาวะแวดล๎อมท่ีเหมาะสม เพื่อให๎ไดเ๎มือกทีม่ีคุณภาพ

คงที ่
4. เลือกใช๎เมือกเฉพาะสํวนท่ีสรา๎งจากช้ันแมนเทิล ซึ่งเป็นเมือกที่มคีุณภาพสูงสดุในการบํารุงผิวพรรณ 
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5. มีกระบวนการเก็บเมือกท่ีไมํเป็นอันตรายตํอหอยทาก 
6. มีเทคโนโลยีการคัดกรองเฉพาะเมอืกที่มีสารโมเลกุลขนาดเล็ก สามารถซึมเข๎าผิวหนังไดล๎้ําลึกและรวดเร็ว 
7. ปรับสํวนผสมใหไ๎ดเ๎มือกที่มีความเข๎มข๎นสูง เพื่อการออกฤทธ์ิที่มีประสิทธิภาพสูงสดุ. 
8. ผลิตด๎วยมาตรฐาน GMP และไดร๎บัการรับรองคุณภาพผลติภณัฑ์โดย SAMSUNG 

2) การตลาดและการขาย 

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย แบํงออกเป็น 3 ชํองทางหลัก ๆ คือ 

 โมเดิร์นเทรด เชํน วัตสัน เซฟดรัก และ คิง เพาเวอร์ เป็นต๎น 

 ออนไลน์ เชํน คอนวี่ และ ลาซาดา๎ เป็นต๎น 

 B2B และ B2C เชํน จําหนํายให๎วฒุิศักดิ์ ลูกค๎าผู๎บริโภคทั่วไป เป็นตน๎ 
 ผลิตภัณฑ์  

    ปัจจุบันผลติภณัฑ์มจีําหนํายแลว๎ 7 ชนิด ได๎แกํ 

 Snail8 Age Defense Advanced Serum 

 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 
 

บริษัท สยามสเนล จ ากัด 

ผลิตภัณฑ์ (PRODUCTS)  

Snail8 Age 
Defense 
Advance serum 

 การบํารุงผิว แอนไท-เอจจิ้ง จากคณุคําแท๎เมือกหอยทาก 
ซึ่งเป็นนวัตกรรมการวิจยัจากสยามสเนลที่ไดร๎ับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติวํามีคณุภาพและประสิทธิภาพสูง
ในการฟื้นฟูเซลล์ผิว เข๎าบํารุงผิวได๎อยํางล้ําลึกและรวดเร็ว 
ชํวยลดเลือนริ้วรอยแหํงวัย  
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บริษัท สยามสเนล จ ากัด 

Snail8 Intensive 
Whitening 
serum 

 เซรั่มเข๎มข๎นชํวยฟ้ืนบํารุงเพื่อผิวขาวกระจํางใส ท่ีมี
สํวนผสมหลักจากคณุคําแท๎เมือกหอยทาก ผสานด๎วยไวท์
เทนนิ่ง Niacinamide (วิตามินบี 3) ชํวยให๎ผิวกระจํางใส 
ลดเลือนฝูา กระ จุดดํางดํา พร๎อมด๎วยสารสกดัธรรมชาติที่
มีเปปไทด์สายสั้นท่ีเกิดจากการหมกัของถั่วที่มีคุณสมบัติให๎
ความชํุมชื่น และทําให๎ผิวเตํงตึง 

 
Snail8 Age 
Defense Skin 
Repair Day 
Cream 
 
 

 ครีมบํารุงผิวเวลากลางวัน ท่ีชํวยจัดการปัญหาริ้วรอยแหํง
วัย ท่ีมีสํวนผสมหลักจากคณุคําแท๎เมือกหอยทาก ผสาน
ด๎วยสารสกดัธรรมชาติ จากต๎นแมกโนเลีย น้ําผึ้ง วํานหาง
จระเข๎ ชํวยลดการอักเสบของผิว กระตุ๎นการสร๎างเซลล์
ใหมํ ทําให๎ผิวอํอนเยาว์ และผสานสารสกัดเปปไทด์ ท่ีเกิด
จากการหมักของถั่ว ชํวยเพิ่มความชุํมชื่น ทําให๎ผิวกระชับ 
เตํงตึง 

 
Snail8 Age 
Defense 
Ultimate Night 
Repair Cream 
 

 ครีมบํารุงและฟื้นฟูผิวเวลากลางคนื มีสํวนผสมหลักจาก
คุณคําแท๎เมือกหอยทาก ชํวยซํอมแซม และฟื้นฟูสภาพผิว 
ลดเลือนริ้วรอยแหํงวัยอยํางไดผ๎ล พร๎อมด๎วยสารสกัดจาก
ยีสต์ที่อุดมด๎วยสารบํารุงผิว ชํวยทําให๎ผิวอํอนเยาว์ เพิ่ม
ความชํุมชื่นให๎ผิวได๎ยาวนาน  

 
Snail8 
Sunscreen UV 
Protection 
Sunscreen 
 
 

 ครีมกันแดดสําหรับผิวหน๎า สูตรเขม๎ข๎น  จากคุณคําแท๎
เมือกหอยทากสตูรเฉพาะของ Snail8  พร๎อมคุณสมบตัิ 
Broad Spectrum SPF50 PA+++ ปกปูองผิวจากรังสี 
UVA และ UVB จากแสงแดด ชํวยผิวกระจํางใส ลดเลือน
ฝูา กระ จดุดํางดํา และลดเลือนริว้รอย    
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บริษัท สยามสเนล จ ากัด 

Snail 8 Age 
Defense face 
mask 
 
 
 

 ผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน๎าลดเลือนริ้วรอย (มาส์กแผํน) สูตร
เข๎มข๎น – ใช๎เมือกหอยทากสูตรเฉพาะของ Snail8  ที่มี
ความเข๎มข๎น 5%  ซึ่งในแผํนมาสก์นี้จะอุดมด๎วยอัลแลนโท
อิน ไฮยาลูโรนิก ไกลโคลิก เปปไทด์ และโปรตีน พร๎อมท้ัง
สารสกัด Witch Hazel และพืชพรรณธรรมชาต ิซึ่งอุดมไป
ด๎วยสารต๎านอนุมลูอิสระ ท่ีชํวยให๎ผิวกระชับ เรยีบเนียน 
ลดเลือนริ้วรอย 

 

Snail 8 
Intensive 
Whitening face 
mask   
 
 

 ผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน๎าเพื่อผิวกระจํางใส (มาส์กแผํน) สูตร
เข๎มข๎น  ใช๎เมือกหอยทากสูตรเฉพาะของ Snail8  ที่มี
ความเข๎มข๎น 5%   ซึ่งในแผํนมาสก์นี้จะอุดมด๎วยอัลแลน
โทอิน ไฮยาลูโรนิก ไกลโคลิก เปปไทด์ และโปรตีน 
นอกจากน้ียังมี Niacinamide (Vitamin B3) สารสกัดจาก
มุก สารสกัดจากวํานหางจระเข๎ สารสกัดจากน้ําผึ้ง และพืช
พรรณธรรมชาต ิที่ชํวยบํารุงผิวใหเ๎นียนนุํม ชํุมชื่น  ผิวขาว
กระจํางใส ลดเลือนฝูา กระ จุดดาํงดํา และลดเลือนริ้วรอย 

 

 
 

 กิจกรรมการตลาด มีหลายกิจกรรม ประกอบด๎วย 

 สื่อโฆษณานอกบ๎านเรือน {Out-of-home Media (OOH)} 

 ของแถม (Premium/Gift with purchase-GWP) 

 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Advertising/Public relations) 

 การตลาดดจิิตัล (Digital Marketing) 

 การกระจายขําวสารทางเครือขํายยํอย ๆ ตําง ๆ เชํน โซเชียมีเดีย ทีวี วิทยุ (Viral – TV/Radio) เป็น
ต๎น 
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3) ยอดขาย 

ยอดขายรวม และ Break-Down ยอดขายจ าแนกตามช่องทางการจัดจ าหน่ายเปรียบเทียบ 

ยอดขาย 
 ปี 2561  ปี 2560  เพ่ิม 

(ลด) %  พันบาท สัดส่วน  พันบาท สัดส่วน  

Modern Trade  8,169 37.2%  11,412 27.3%  (28.4%) 
Home Shopping  1,158 5.3%  7,981 19.1%  (85.5%) 
Tourist Market  576 2.6%  1,910 4.6%  (69.8%) 
Special Outlet  1,936 8.8%  9,196 22.0%  (78.9%) 

Online  2,980 13.6%  743 1.8%  301.1% 
บริษัท ห๎างร๎าน  4,731 21.5%  7,341 17.6%  (35.6%) 

อื่น ๆ   2,424 11.0%  3,197 7.7%  (24.2%) 
ยอดขายรวม  21,974 100.0%  41,780 100.0%  (47.4%) 

จากตารางข๎างต๎นจะเห็นได๎วํายอดขายในปี 2561 ลดลงขึ้นเมื่อเทียบกับกํอนร๎อยละ 47.4 เนื่องจากการแขํงขันด๎าน
การตลาดสูง และมสีินค๎าทดแทนให๎เลือกมาก หากต๎องการเพิ่มยอดขาย ต๎องมีงบประมาณดา๎นการตลาดที่สูง ในชํวงไตรมาสที่ 4 
บริษัทได๎มีการลงนามบันทึกข๎อตกลงให๎ บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติกอินเตอร์ (WCI) เป็นตัวแทนจําหนํายแตํเพียงผู๎เดียว 

9 บริษัท แดทโซ เอเชีย คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด  

 แดทโซประกอบธุรกิจเป็นผู๎นําเข๎าสินค๎าเครื่องสําอาง และบริการเสริมความงาม ร๎านขายปลีกเครื่องสาํอาง โดยแดทโซ
ได๎รับสิทธิในการจําหนาํยผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องสําอางภายใต๎แบรนด์“That’so” แตํเพียงผู๎เดยีวในเอเชีย โดยได๎รับสิทธิ
จาก Quadra Medical S.r.L.หรือกลุํม Quadra จากประเทศอิตาลี(Beauty Innovation from Italy) ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์เกีย่วกับ
เครื่องสําอางเสริมความงาม ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 แดทโซได๎มีการเพิ่มทุนจดทะเบยีนจํานวน 100 ล๎านบาท จากเดิม 200 
ลา๎นบาท เป็นจํานวน 300 ล๎านบาท ทั้งนี้ บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม ได๎สละสิทธิจองซื้อหุ๎นเพ่ิมทุน ทําให๎สัดสํวนในการถือหุ๎นลดลง
เหลือร๎อยละ 12  
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การตลาดและสภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ความงาม 
 อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง (Cosmetic Industry) 
 บริษัทท่ีอยูํภายใต๎อตุสาหกรรมนี้ คือ บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ (WCI), บจก.สยามสเนล และ บจก.แดทโซ เอเชีย 
คอร์ปอร์เรชั่น (ธุรกิจของบริษัทท่ีเกี่ยวข๎อง) 

 ตลาดเครื่องสาํอางคาดวําจะเติบโตเพิ่มขึ้นร๎อยละ 8.62 ในระหวํางปี พ.ศ.2557 - 256219 

 ผู๎นําตลาดเครื่องสําอางของโลกในปี พ.ศ.2560 คือ20 

- ตลาดเอเชียแปซิฟิค ร๎อยละ 34 

- ทวีปอเมริกา ร๎อยละ 33 

- ทวีปยุโรป ร๎อยละ 29 

- ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ร๎อยละ 4 

 โดยในปี พ.ศ.2560 ตลาดเครื่องสาํอางสามารถแบํงออกเป็น 

- กลุํม Skin care ร๎อยละ 62 

- กลุํม Hair care ร๎อยละ 5 

- กลุํม Injectable ร๎อยละ 4 

ข๎อมูลจาก Euromonitor ระบุวําตลาดเครื่องสาํอางในประเทศไทยปี 2560 มีมูลคํารวมกวํา 1.68 แสนล๎านบาท  และมี
อัตราการเติบโตถึงร๎อยละ 7.8  โดยตลาดรวมแบํงเป็น กลุํมผลติภณัฑ์ดูแลผิว (skincare) สัดสํวนร๎อยละ 47  ผลิตภัณฑ์ผม (hair) 
สัดสํวนร๎อยละ 18  เครื่องสําอาง (makeup) สัดสํวนร๎อยละ 14 ผลติภัณฑ์ที่ใช๎ทําความสะอาดรํางกาย (hygiene) สัดสํวนร๎อยละ 
16 และน้ําหอม (fragrance) สัดสวํนร๎อยละ 5 

 

ทีมา Euromonitor, สืบค้นจาก https://www.brandbuffet.in.th/2018/06/beauty-market-in-set-2018/ 

                                           
19

Research and Market, 2013. 
20

RNCOS Business and Consultaney Service, 2013 
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จากแผนภาพจะเห็นไดต๎ลาดเครื่องสําอางเติบโตตํอเนื่องทุกปีและเติบโตอีกทั้งมากกวําจีดีพีของประเทศ  เหตุผลสําคัญเป็นเพราะ
เครื่องสําอางได๎กลายมาเป็นสินค๎าจําเป็นในชีวิตประจาํวันของผู๎บริโภค เพื่อใช๎ดูแลตัวเองให๎ดดูี  และเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์คนยุค
ปัจจุบัน ตลอดจนการเริ่มต๎นใช๎ผลติภัณฑ์อายุน๎อยลงเรื่อยๆ    

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

แนวโน๎มในปี 2562 - 2566 พฤติกรรมผู๎บรโิภคและตลาดความงามจะเริม่เปลี่ยนไปจากการให๎ความสนใจเรื่อง 
Wellness ไปสูํ Holistic health หรือ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เนื่องจากตลาดทั่วโลกกําลังเข๎าสูํเทรนด์ผูส๎ูงอายุมากขึ้น ซึ่ง
ผู๎บริโภคจะใหค๎วามสนใจและดูแลสุขภาพภายในมากข้ึน โดยจะเห็น 4 เทรนด์สําคญั ได๎แกํ เทรนด์ที่ 1. ยอมรับสภาพรํางกายที่
เป็นจริงมากขึ้น จากเดิมที่กระแสเรื่องของแอนตี้ เอจจิ้งมาแรง แตํตอํไปจะถูกให๎ความสําคญัน๎อยลงเนื่องจากพฤติกรรมผู๎บริโภค
เริ่มยอมรับความจริงได๎มากข้ึน และจะเห็นสินค๎ากลุมํความงามตํางๆ นําเสนอความเป็นธรรมชาตเิพิ่มขึ้น เทรนด์ที่ 2 การ
ผสมผสานระหวํางสินค๎าความงามกับเทคโนโลยี โดยใช๎เทคโนโลยีด๎าน AI และ Big data เข๎ามาประมวลผลเพื่อใช๎ออกแบบสินค๎า
ให๎ตรงความต๎องการของลูกค๎าเฉพาะบุคคลมากขึ้น ซึ่งท่ีผํานมาเริ่มเห็นในบางแบรนด์ เทรนด์ที่ 3 ด๎านสิ่งแวดล๎อม เนื่องจากกระแส
โลกร๎อนท่ีเข๎ามาสํงผลให๎อุณหภูมแิละสภาพอากาศทั่วโลกเปลี่ยนแปลง ไมสํามารถกําหนดตายตัวได๎ ดังนั้น ในอนาคตแบรนด์จึง
จําเป็นที่ต๎องหาและดูแลวัตถุดิบเฉพาะสําหรับแบนด์เองเพื่อไมํให๎เกดิปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบ ดังน้ัน จะเห็นแบรนด์ทั่วโลกให๎
ความสําคญัเรื่องวิศวกรรมชีวแพทย์ (Biomedical Engineering) เพิ่มขึ้น เทรนด์ที่ 4 Co-Beauty ในอนาคตจะเริ่มเห็นการทํางาน
ของกลุํมแบรนด์ความสวยงาม หรอื เครื่องสําอางผสมผสานกับเรื่องของเทคโนโลยีที่นํามาใช๎เป็นเครื่องมือประกอบไมํใชํแคํ
สํวนผสม โดยต๎องการสร๎างรอยลัตีให๎กับลูกค๎า ซึ่งตลาดในประเทศไทยเริ่มเห็นการนํากระแสธรรมชาติเข๎ามาเป็นคีย์ซักเซสแล๎ว 
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจ 2 ประเภท คือ ธุรกิจตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นธุรกิจ

หลักของบริษัท และธุรกจิบริการเสริมความงาม ท้ังนี้ ในการประกอบธุรกิจดังกลําวยํอมมีความเสีย่งตาํงๆ จากปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกท่ีอาจสํงผลกระทบตํอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได๎ อยํางไรก็ตามนอกเหนือจากปจัจัยความ
เสี่ยงท่ีปรากฏในรายงานฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอ่ืนๆ ซึ่งบริษัทไมํอาจทราบได๎ในขณะนีห้รือเป็นความเสี่ยงท่ีบริษัทพิจารณาใน
ขณะนี้วําไมํเป็นสาระสําคญับริษัทจําแนกความเสี่ยงเป็น 5 ด๎าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ 

 ความเสี่ยงด้านการไม่มีอ านาจควบคุมเบ็ดเสร็จในกิจการของบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 

บริษัทถือหุ๎นบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินกิ อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด (WCIG) ทางอ๎อมผํานการถือหุ๎นในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง 
จํากัด (WCIH) ร๎อยละ 67.30 ของจํานวนหุ๎นท้ังหมดของ WCIH โดยสัดสํวนการถือหุ๎นดังกลําวเป็นสดัสํวนท่ีน๎อยกวําร๎อยละ 75 
ทําให๎บริษัทไมสํามารถควบคุมกิจการ WCIG ไดเ๎บ็ดเสรจ็ทั้งหมด โดยมตสิําคัญ ๆ ท่ีกําหนดให๎ต๎องได๎รบัเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุม
ผู๎ถือหุ๎น เชํน การเพิ่มทุน การลดทุน เป็นต๎น บริษัทอาจมีความเสีย่งจากการไมสํามารถรวบรวมคะแนนเสียงจากผู๎ถือหุ๎นเพื่ออนุมัติ
ในมติที่สําคญั ๆ ได ๎

ทั้งนี้บริษัทมีการแตํงตั้งตัวแทนจากบริษัทเข๎าเป็นกรรมการใน WCIG เพื่อติดตามดูแลการดําเนินงานของ WCIG เพื่อให๎กลุํมบริษัท
มีทิศทางการทํางานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

 ความเสี่ยงในด้านการเป็นตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

การเลือกผลติภณัฑ์ที่จะมาจัดจําหนํายและให๎บริการ บริษัทจะคัดสรรผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพ มีช่ือเสียง เป็นผู๎นําทางด๎าน
เทคโนโลยีและการบริการ เป็นท่ียอมรับของผู๎ใช๎และเป็นผลติภณัฑท์ี่มีศักยภาพท่ีจะเติบโตในอนาคต ซึ่งการเป็นตัวแทนจําหนาํย
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้น จะต๎องมีการเจรจาตกลงกบัทางผู๎ผลติ หรือเจ๎าของผลติภณัฑ์ โดยการตกลงดังกลําวจะมี
กรอบระยะเวลาในการทําธุรกิจ ซึง่ทางผู๎ผลิตหรือเจ๎าของผลิตภัณฑอ์าจจะแตํงตั้งตัวแทนใหมมําทําธุรกิจในเขตการขายเดียวกัน  

ดังนั้นบริษัทจึงได๎เจรจาตํอรองกับผู๎ผลิตหรือเจ๎าของผลิตภณัฑ์ เพื่อให๎บริษัทไดเ๎ป็นตัวแทนจําหนํายแตเํพียงผู๎เดยีว 
(Exclusive Distributor) ในประเทศไทยให๎ไดม๎ากที่สดุ และเจรจาให๎ผู๎ผลิตหรือเจ๎าของผลิตภัณฑด์ังกลําวออกเอกสารเพื่อยืนยัน
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Free Sales Certificate) ให๎แกํบริษัทแตํเพียงผู๎เดียว เพื่อท่ีบริษัทจะดําเนนิการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยภายใต๎ช่ือบริษัททําให๎ยากตํอการเปลี่ยนแปลง 

นอกจากน้ีจากการที่บริษัทเป็นตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายยี่ห๎อกับคูํคา๎รายใหญํ ๆ เพื่อ
เพิ่มรายได๎จากการขายให๎กับบริษทัแล๎ว ยังเป็นการปูองกันหากทางผู๎ผลิตหรือทางเจ๎าของผลติภณัฑ์รายใดมีปัญหา หรือเกดิ
ข๎อขัดข๎องในการทําธุรกิจ บริษัทสามารถปรับไปทําธุรกจิกับผูผ๎ลติหรือทางเจ๎าของผลิตภณัฑ์รายอื่นไดท๎ันที และปัจจุบันบริษัทได๎
ปรับปรุงและเพิ่มทีมขายให๎มีประสิทธิภาพในการขายเพิ่มขึ้น มุํงขยายตลาดในฐานลูกค๎าเดมิและฐานลูกค๎าใหมํ ทั้งผลติภณัฑ์เดิม
และผลิตภัณฑ์ใหมํ เชํน  
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- Medical Software (EMR for CIS, LIS, POC) 
- Anesthesia Record System (ระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับความรูส๎ึก)  
- Tele-medicine, ECG Viewer System (ระบบการบริหารจัดการเก็บข๎อมูล, คลื่นไฟฟูาหัวใจ), Clean Room, 

OR, Ceiling Pendant 
- Early Warning Score Program (EWS) (โปรแกรมระบบเตือนและเฝูาระวังปูองกันการตดิเช้ือในกระแสโลหิต

ลํวงหน๎า) 
- Anesthesia Record System (ระบบเช่ือมตํออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ กับระบบอิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียนงาน

ระงับความรูส๎ึก)  
- โปรแกรมระบบการดู สํงตํอและเก็บข๎อมูลคลื่นไฟฟูาหัวใจ (ECG) รวํมกับระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล (HIS) 

แบบอัตโนมัต ิ
- โปรแกรมระบบสํงตํอข๎อมลูของเครื่องวัดความดันโลหติรํวมกับระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล  
- (HIS) แบบอัตโนมัต ิ
- สร๎างและพัฒนาระบบควบคุมและติดตามสถานะของเครื่องกระตุ๎นหวัใจแบบ AED (AED Networking Control 

System) 
นอกจากน้ี บริษัทยังมีแผนรํวมลงทุนผลิตและจาํหนํายเครื่องมือแพทย์บางรายการกับบริษัทตํางประเทศช้ันนําของโลก   

 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงบุคลากร 

ธุรกิจของบริษัทเป็นการขายและบริการ ซึ่งต๎องพึ่งพิงบุคลากรคํอนข๎างสูงในการติดตํอหาลูกค๎าและสร๎างสรรค์ผลงาน
ตํางๆ เพื่อนําเสนอตํอกลุํมลูกค๎าเปูาหมายให๎เกดิความประทับใจและตกลงใช๎บริการ บริษัทให๎ความสาํคัญกับการบริการหลังการ
ขายตํอกลุํมเปูาหมายของบริษัทลกูค๎าเป็นหลัก ซึ่งได๎รับการตอบรับด๎วยดีมาโดยตลอดจึงจัดหาบุคลากรและทีมงานที่มคีวามรู๎
ความสามารถและมีประสบการณใ์นธุรกิจนี้มารํวมงานในการบริหารจัดการ ถือเป็นทรัพย์สินทีส่ําคัญที่ชํวยสํงเสรมิความสําเรจ็
ให๎แกํบริษัท ท้ังนี้ หากบริษัทสูญเสียบุคลากรเหลํานีไ้ปไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ อาจสํงผลกระทบตํอรายได๎รวมของบริษัทได๎ 

อยํางไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสญูเสยีบุคลากรดังกลําว โดยบริษัทให๎ความสําคญักับการ
พัฒนาและสํงเสรมิบุคลากรให๎มสีวํนรํวมในการดําเนินงานและเติบโตไปพร๎อมๆ กับความสําเร็จของบริษัทรวมทั้งมีการจาํย
คําตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมเพื่อจูงใจบุคลากรดังกลาํวให๎ทํางานกับบริษัทอยํางตํอเนื่อง ซึ่งจากอดีตที่ผํานมา อัตรา
หมุนเวียนของบุคลากรในตําแหนํงที่สําคัญดังกลําวอยูํในระดับที่ต่ํามาก ซึ่งสะท๎อนถึงความภักดีของบุคลากรที่มตีํอองค์กร รวมถึง
ความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์กร 

นอกจากน้ี บริษัทยังจะพัฒนาระบบการจัดการสร๎างความสัมพันธ์กบัลูกค๎า (Customer relationship management –
CRM) เพื่อให๎บริษัทสามารถมีปฏสิัมพันธ์กับลูกค๎าปัจจุบันและกลุมํที่คาดหวังวําจะเป็นลูกค๎าตํอไป 

 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจเสริมความงาม 

ธุรกิจเสริมความงามเป็นธรุกิจที่มกีารแขํงขันรุนแรงหากพิจารณาพฤติกรรมผู๎บรโิภคทีส่นใจดูแลผิวพรรณดูแลตัวเองเพิ่ม
มากขึ้นและอยากเห็นผลลัพธ์อยํางรวดเร็วการใช๎เครื่องสําอางและครีมบํารุงผิวเพียงอยํางเดยีวไมเํพียงพอและไมสํามารถตอบโจทย์
ความต๎องการของผู๎บรโิภคได๎ ทําให๎เกิดความนยิมในการใช๎บริการสถานเสรมิความงามหรือคลินิกความงามเพื่อดูแลผิวหน๎าและ
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ผิวพรรณเพิ่มมากขึ้นดังจะเห็นได๎จากจํานวนของผู๎ประกอบการรายเดิมและรายใหมํที่เข๎าสูตํลาดมีจาํนวนเพ่ิมขึ้นอยํางมาก บริษัท
ได๎ตระหนักถึงความเสี่ยงด๎านการแขํงขันดังกลําว จึงได๎ดําเนินการเพื่อขยายธุรกิจให๎ตอบโจทย์ความต๎องการของผู๎บริโภคได ๎

WCIG อยูํระหวํางการดําเนินงานเพื่อขยายธุรกิจ ดังน้ี 

1) Surgery Center: อยูํระหวํางการเจรจากับพันธมติรเกาหล ี

2) Wuttisak Clinic: อยูํระหวํางการพัฒนาและปรับปรุง Course ใหมํ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ให๎ครบถ๎วน
สมบูรณ์ รวมถึงดา๎นบุคลากรและอยูํระหวํางการดําเนินการเพื่อเปิดสาขาใหมํที่มีศักยภาพ 

3) Cosmetic, Supplement, Anti-Aging: อยูํระหวํางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํ จัดหา และนําสินค๎าท่ีมอียูํมา
ศึกษาและจดัชํองทางการจําหนํายให๎เหมาะสม 

4) Beauty Center: อยูํระหวํางการศึกษาความเป็นไปได๎เพื่อพิจารณาความเหมาะสม สําหรับสาขาต๎นแบบ เพื่อ
เตรียมขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ในอนาคต  

5) Academy and Training: อยูํระหวํางพัฒนาหนํวยงานด๎านการพฒันาบุคลากร รวมถึงคณะกรรมการด๎าน
การแพทย์ เพื่อดูแลให๎คําปรึกษาสาํหรับธุรกิจในองค์กร 

 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกจิและปัจจัยภายนอกอื่น  

การเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบตํอพฤติกรรมของผูบ๎ริโภค โดยเฉพาะในชํวงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
หรือมีแนวโน๎มขยายตัวลดลงจะสํงผลกระทบตํอกําลังซื้อของผู๎บริโภคและความกังวลถึงความไมํแนํนอนของรายได๎ในอนาคต
ผู๎บริโภคตํางประหยดัและลดคําใช๎จํายประจําวันลง เพื่อออมเงินไว๎ใช๎ในอนาคต ปัจจัยภายนอกดังกลาํวมีผลกระทบเป็นวงกว๎างใน
หลายอุตสาหกรรม เชํน การทํองเที่ยวธุรกิจด๎านบันเทิงการค๎าปลีกธุรกิจโฆษณาผู๎ผลิตและจําหนาํยสินค๎าอุปโภคบริโภคสินค๎า
ฟุุมเฟือยตํางๆ เป็นต๎น รวมถึงสํงผลกระทบตํอบริษัทด๎วยเชํนกัน 

นอกจากน้ี สาขาสํวนหน่ึงของ WCIG ตั้งอยูํภายในห๎างสรรพสินคา๎หรือศูนย์การค๎าตําง ๆ การที่จาํนวนผู๎มาจับจํายใช๎สอย
ภายในห๎างสรรพสินค๎าที่ลดลงในยามที่ภาวะเศรษฐกิจไมํดี อาจสํงผลกระทบตํอจํานวนลูกค๎าท่ีมาใช๎บริการของ WCIG อยําง
หลีกเลี่ยงไมไํด๎อยาํงไรกต็าม WCIG ได๎มีการวางแผนและปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให๎เหมาะสมในแตลํะสถานการณเ์พื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งการสร๎างแบรนด์อยํางแข็งแกรํงให๎เป็นที่รู๎จักและรักษาคณุภาพการให๎บริการอยาํงตํอเนื่อง
เพื่อให๎ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกตํอบริษัทลดลงและน๎อยกวําคูํแขํง 

สําหรับธรุกิจตัวแทนจําหนาํยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในระยะ 1-3 ปีข๎างหน๎าคาดวําตลาดเครื่องมือแพทย์
จะเติบโตตํอเนื่องในอัตราเฉลี่ยร๎อยละ 8.5 ถึงร๎อยละ 10 โดยมีปัจจยัมาจาก 1) นโยบายภาครัฐสนับสนุนด๎านสิทธิพิเศษการลงทุน 
และตั้งเปูาหมายใหไ๎ทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการสํงออก (Medical Hub) ภายในปี 2563 2) การเจ็บปุวยท่ีเพิ่มขึ้นของ
คนไทยโดยเฉพาะจํานวนผู๎ปุวยจากโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน สํวนหนึ่งเนื่องจากจํานวน
ประชากรผู๎สูงอายุท่ีมมีากขึ้น 3) สัดสํวนจํานวนผู๎ปุวยตํางชาติที่เข๎ามาใช๎บริการในไทยมีแนวโน๎มเพิ่มขึน้ จากความเชื่อมั่นใน
มาตรฐานการรักษาและเติบโตของกลุํม Expatriate และ Medical Tourists และ 4) แผนขยายการลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลทั้ง
การสร๎างโรงพยาบาลใหมํและการลงทุนทางด๎านเครื่องมือทางการแพทย์ จะยิ่งสนับสนุนให๎ความต๎องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน
ไทยขยายตัวอยํางตํอเนื่อง จึงทําให๎ธุรกิจของบริษัทจะได๎รับผลกระทบในเชิงบวกตํอยอดขายในอนาคต 
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 ความเสี่ยงจากสัญญาแฟรนไซด์ 

ตามที่บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากดั ทําสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรัพย์ ธุรกจิ “ร๎านวุฒิศักดิ์ 
คลินิก” (“สาขา”) จํานวน 55 สาขา สัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์มรีะยะเวลาประมาณ 8 ปี และสามารถตํออายุได๎อีก 4 ปี WCIG 
ได๎รับคําสิทธิร๎อยละ 6 และคําการตลาดร๎อยละ 4 ของรายไดต๎ํอเดือน โดยมีเง่ือนไข สําหรบั 34 สาขา จะเริ่มจํายชําระคําสิทธิ
หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2563 และ สําหรับ 21 สาขา WCIG รับประกันผลตอบแทนกําไรจากการดําเนินงานของสาขาจํานวนไมํ
ต่ํากวํา 17 ล๎านบาทตํอปี เป็นเวลา 10 ปี ซึ่งสัญญาดังกลําวมีประเดน็โต๎แย๎งระหวํางกลุํมบริษัทความงาม และ ผู๎ซื้อสิทธิแฟรนไชส์ 
ทําให๎ผู๎สอบบัญชีแสดงความเห็นอยํางมีเงื่อนไขสําหรับตัวเลขบางรายการ  

อยํางไรก็ตาม ผู๎บริหารชุดปจัจุบันของกลุํมธุรกิจความงามกาํลังเจรจาเพื่อหาข๎อยุติในสญัญาดังกลําว  

 ความเสี่ยงจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime)  

Cyber crime หรือ อาชญากรรมด๎านไซเบอร์ คือ กิจกรรมที่ผดิกฎหมายใดๆ ที่ใช๎หรือรุกรานระบบและเครือขําย
คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงอินเตอร์เนต็ซึ่งได๎จดัอาชญากรรมด๎านไซเบอร์เป็น 3 รูปแบบด๎วยกัน คือ 

1. การทําให๎ธุรกิจหยุดชะงักหรือลวํงละเมดิ (Business disruption and misuse) เชํน การทําให๎ระบบคอมพิวเตอร์
หยุดการทํางานหรือทํางานไดไ๎มํเต็มประสิทธิภาพเป็นต๎น  

2. การหลอกลวงทางออนไลน์ (Online scam) เชํน การทําให๎ผู๎ใช๎หลงเชื่อเพื่อท่ีจะเข๎าถึงข๎อมูลสํวนตวัและข๎อมูลสําคญั
ทางการเงิน และการหลอกขายสนิค๎าออนไลน์ เป็นต๎น  

3. การลักขโมยและฉ๎อฉลฉ๎อโกงเพื่อผลประโยชน์ (Theft and fraud) เชํน การขโมยอตัลักษณ์ของผู๎ใช๎เพื่อใช๎ในการเปิด
บัญชีกับธนาคารการขโมยทรัพย์สนิทางปัญญาหรือความลับทางธุรกจิ หรือ การทําให๎เกิดความเสียหายกับหนํวยงานภาครัฐ เป็น
ต๎น 

ซึ่งในปัจจุบันการอาศัยกระบวนทางกฎหมายอาจไมสํามารถปูองกันหรือรับมือกับ Cyber Crime ได๎ทนั เพราะกฎหมาย
และกระบวนการของแตลํะประเทศยังมีความแตกตํางกัน 

3. ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการ 

 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานสากล 

ภาครัฐมีกฎหมายและระเบียบข๎อบังคับตํางๆ เพื่อควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจและเพื่อคุม๎ครองความปลอดภัยและ
สิทธิของประชาชน ได๎แกํ พ.ร.บ.คุม๎ครองผู๎บรโิภค พ.ร.บ.อาหารและยา ประกาศคณะกรรมการการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ (ปปช.) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจดัทําและแสดงบญัชีรายการรับจํายของโครงการทีบุ่คคลหรือนิติบุคคลเป็น
คูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และการรํวมโครงการแนวรวํมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการตํอต๎านการทุจริต 

บริษัทจึงมีหน๎าที่ต๎องปฏิบัตติามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์และระเบียบข๎อบังคับตํางๆ และให๎บุคลากรของบริษัทคอย
ติดตามตรวจสอบและเข๎าอบรม สมัมนาเพื่อรับทราบขําวสารใหมํๆ  ของภาครัฐ เพื่อท่ีจะได๎ปฏิบตัิตามกฎระเบียบได๎อยํางถูกต๎อง 
รวมถึงการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกบัลูกค๎าและผูผ๎ลติหรือเจ๎าของผลติภัณฑ์ ท้ังยังมีการสํงเสรมิให๎คณะกรรมการ ผู๎บริหาร และ
พนักงานปฏิบัติหน๎าที่ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตามหลักบรรษัทภิบาล และปฏิบตัิตามกฎหมาย เสริมสร๎างความโปรํงใสในการ
ทํางานและสร๎างความเชื่อถือจากสังคม 
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4 ความเสี่ยงด้านการเงิน 

 ความเสี่ยงด้านหนี้สินและดอกเบี้ย 

บริษัทมีความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งสํงผลกระทบตอํกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทยํอย เนื่องจากเงินกู๎ยืมสํวนใหญํมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว บริษัทและบริษัทยํอยมีความเสีย่งด๎านอัตราดอกเบี้ยของกระแส
เงินสดทีเ่กิดจากเงินกู๎ยืม โดยความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกลําวเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีมคีวามเสีย่งด๎านราคา และด๎านกระแส 
เงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสรุปไดด๎ังนี้ 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินท่ีมีความเสี่ยงด๎านราคา และดา๎นกระแส 
เงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสรุปได๎ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทดังนี ้

หนํวย: พันบาท 

 เงินต้น อัตราดอกเบีย้ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 
 อัตราดอกเบีย้

ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด อัตราดอกเบีย้คงที ่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด อัตราดอกเบีย้คงที ่

สินทรัพย์       
เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด 25,478 - - 25,478 0.125% - 0.75% - 
ลูกหนี้การค๎า - ลูกค๎าทั่วไป     -     - 574,444 574,444 - - 
เงินให๎กู๎ยืมบริษัทยํอย  747,961 -     - 747,961 MLR - 1.00% - 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชําการเงิน     - 19,744     - 19,744     - 5.00% - 10.00% 
       
หนี้สิน       
เงินกู๎ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 400,706     - 400,706 - 2.00% - 4.00% 
เจ๎าหนี้การค๎า - ผู๎ค๎าทั่วไป - - 331,571 331,571 - - 
เงินกู๎ยืมระยะสั้น–บุคคลและบริษัทอื่นๆ               - 39,500     - 39,500 - 4.00% - 8.00% 
เงินกู๎ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน          623,975 -     - 623,975 MLR - 1.00% - 
หนี้สินตามสัญญาเชําการเงิน - - 9,714 9,714 - 5.12% 

 
 
 

บริษัทมีแหลํงเงินทุนที่จะใช๎ในการชําระคืนเงินกู๎ยืมจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทได๎มีการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน๎สามัญของบริษัทรายละเอียดดังนี้ 

1. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ๎นสามัญของบริษัทฯ รุํนท่ี 3 (EFORL-W3) จํานวน 1,377,156,827 หนํวย ราคาการใช๎
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจะเทํากับ 0.60 บาทตํอหุ๎น กําหนดวันท่ีสามารถใช๎สิทธิครั้งตํอไปเป็นวันท่ี 21 มิถุนายน 2562, 20 
ธันวาคม 2562 และวันสุดท๎ายของการใช๎สิทธิ คือ วันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 (“วัน
กําหนดการใช๎สิทธิครั้งสุดท๎าย”) 
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2. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ๎นสามัญของบริษัทฯ รุํนท่ี 4 (EFORL-W4) จํานวน 772,508,987 หนํวย ราคาการใช๎สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิจะเทํากับ 0.50 บาทตํอหุ๎น กําหนดวันท่ีสามารถใช๎สิทธิครั้งตํอไปเป็นวันท่ี 21 มิถุนายน 2562, 20 
ธันวาคม 2562 และวันสุดท๎ายของการใช๎สิทธิ คือ วันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 (“วัน
กําหนดการใช๎สิทธิครั้งสุดท๎าย”) 

และบริษัทมีแผนปรับโครงสร๎างทนุ ปรับโครงสร๎างหนี้และแผนธรุกจิ ซึ่งจะทําให๎บริษัทมีความสามารถในการชําระหนี้ท่ีดี
ขึ้น 

 ความเสี่ยงด้านการให้เงินกู้ยืมและการค้ าประกันให้กับบริษัทย่อย 

บริษัทให๎เงินก๎ูยืมกับบริษัทยํอยยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 699.96 ล๎านบาท ซึ่งในระหวํางปี 
บริษัทได๎ปรับปรุงปรับโครงสร๎างสญัญากู๎ยมืเงินกับบริษัทยํอย โดยมกีารเปลี่ยนแปลงดังน้ี 

เงื่อนไขในสัญญา เดิม (ป ี2560) ใหม่ (ปี 2561) 

จํานวนสัญญาเงินกู๎ยืม 4 ฉบับ 3 ฉบับ 
จํานวนเงินกู๎ตามสัญญา (ล๎านบาท) 1,034 1,157 
ดอกเบี้ยและอื่นๆ (ลา๎นบาท) 123 - 
การชําระคืน แบํงชําระเป็น 62 - 65 งวด แบํงชําระเป็น 12 - 47 งวด 
อัตราดอกเบี้ย MLR ลบด๎วยอัตราร๎อยละ 0.10 ตํอปี 

(เทํากับร๎อยละ 6.15 ตํอปี) 
MLR ลบด๎วยอัตราร๎อยละ 0.10 ตํอปี 
(เทํากับร๎อยละ 6.15 ตํอปี) 

เร่ิมชําระงวดแรก เดือนกันยายน 2560 เดือนกันยายน 2561 
หลักประกัน 

 

ที่ดินพร๎อมสิ่ งปลูกสร๎างของบริษัท ยํอย
ทางอ๎อมและบริษัทยํอยยินยอมให๎จํานําหุ๎น
สามัญของบริษัทยํอยทางอ๎อมไว๎กับสถาบัน
การเงินสองแหํง 

ที่ดินพร๎อมสิ่ งปลูกสร๎างของบริษัทยํอย
ทางอ๎อมและบริษัทยํอยยินยอมให๎จํานําหุ๎น
สามัญของบริษัทยํอยทางอ๎อมไว๎กับสถาบัน
การเงินสองแหํง 

 ในระหวํางปีสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 รายการเคลื่อนไหวของเงินให๎กู๎ยืมบริษัทที่เกี่ยวข๎องกันจากงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทมีดังตํอไปนี ้

หนํวย: พันบาท 2561 2560 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม  1,014,714 591,763 
จัดประเภทเงินทดรองจําย 64,635 137,335 
บวก  ให๎ก๎ูเพิ่ม 19,000 334,474 
หัก    รับชําระ (87,060) (28,650) 
หัก    คําธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี - (20,208) 
บวก  ตัดจําหนํายคําธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบญัช ี 1,391 - 
หัก    คําเผื่อการด๎อยคาํ (264,719) - 
 747,961 1,014,714 
สํวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (48,000) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  699,961 1,014,714 
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 บริษัทยงัไมไํด๎รับรู๎รายได๎ดอกเบี้ยของเงินให๎กู๎ยืมแกํบริษัทยํอยบางสวํนในงบการเงิน เนื่องจากยังมีความไมํแนํนอนในการ
รับชําระ  

 ในปี 2561 บริษัทบันทึกคําเผื่อการด๎อยคําเงินให๎กู๎ยืมบริษัทยํอยจาํนวน 264.72 ล๎านบาท เนื่องจากมูลคําที่คาดวําจะ
ได๎รับคืนต่ํากวํามลูคําตามบญัชี 

 บริษัทถูกฟูองร๎องในฐานะผู๎ค้ําประกันตั๋วแลกเงินให๎กับบริษัทยํอย เนื่องจากการผิดนดัชําระหนีต้ั๋วแลกเงินกับบริษัท
หลักทรัพย์จดัการกองทุนเป็นจํานวนเงิน 255.00 ล๎านบาท ซึ่งปัจจุบันคดีอยูํระหวํางการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทและบริษัทยํอยมีซื้อสินค๎าเป็นเงินตราตาํงประเทศ ซึ่งทําให๎เกิดความเสี่ยงจากการเปลีย่นแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราตํางประเทศ  บริษัทได๎ปูองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางสํวนแล๎ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินที่เป็นเงินตราตํางประเทศดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2561 

 จํานวนเงิน 
ตราตํางประเทศ 

 อัตราแลกเปลี่ยนที่
บันทึกบัญชี 

 จํานวนเงินเทียบเทํา
เงินบาท 

เจ๎าหนี้การคา๎      
ดอลลาร์สหรัฐ 3,697,357  32.6148  120,588,559 
สวิตเซอร์แลนด ์  676,610  33.2639  22,506,687 
ยูโร 298,074             37.4884  11,174,317 
ดอลลาร์สิงคโปร ์    568,598  23.9720  13,630,421 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 31 ธันวาคม 2561 

 จํานวนเงิน 
ตราตํางประเทศ 

 อัตราแลกเปลี่ยนที่
บันทึกบัญชี 

 จํานวนเงินเทียบเทํา
เงินบาท 

เจ๎าหนี้การคา๎      
ดอลลาร์สหรัฐ 3,666,240  32.6148  119,573,684 
สวิตเซอร์แลนด ์ 676,610  33.2639  22,506,687 
ยูโร 298,074  37.4884  11,174,317 
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เพื่อเป็นการปูองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทีม่ีผันผวนสูง โดยบริษัทได๎ปิดความเสี่ยงของภาระหนี้เงินตรา

ตํางประเทศท่ีต๎องชําระ เชํน ภาระหนี้ T/R, Open Account และ L/C 

ด๎วยมติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารของบริษัท ได๎มมีติให๎บริษัทจดัการความเสีย่ง

อันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น ด๎วยมาตรการตําง ๆ ดังนี้ 

1. ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ผลิตภัณฑ์จากตํางประเทศ – ดําเนินการปิดความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ร๎อยละ 80 

และปลํอยภาระหนีล้อยตัวได๎ไมํเกนิร๎อยละ 20 โดยเริม่นับตั้งแตํ Delivery date 

2. Import L/C ได๎ใช๎เงื่อนไขเดยีวกับ Purchase Order โดยปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทีร่๎อยละ 80 และสามารถ 

ปลํอยภาระหนีล้อยตัวไดไ๎มํเกินร๎อยละ 20 โดยเริ่มนับตั้งแตํ Delivery date เชํนเดียวกัน 

3. จัดการกับภาระหนี้ T/R, Open Account และ L/C ด๎วยมาตรการยํอยดังนี ้

1)  Forward Contract ภาระหนีส้กลุเงินตํางประเทศท่ีมีกําหนดชําระเงิน 1 เดือน ด๎วยบริษัทเลือกใช๎วิธีนี้เพราะได๎

กําหนดราคา Forward Rate ที่แนํนอน และบริษัทไมํต๎องจํายคําธรรมเนียมเริม่ต๎น บริษัทสามารถจํายชําระได๎

กํอนครบกําหนดสัญญาได๎ เพื่อประหยัดคําธรรมเนียม 

2)     Call Option ซื้อเพื่อปูองกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนของภาระหนี้สกลุเงินตาํงประเทศที่มีกําหนดชําระเงิน

ตั้งแตํ 2 เดือนถึง 6 เดือน บริษัทจะเลือกวิธีนี้ในการปดิความเสี่ยง (ตัวอยํางเชํน มาตรการยํอยนี้ บริษทัสามารถ

ทํากําไรได๎ โดยคํานวรจาก Settlement Rate เทียบกับ Spot at Exercise or Expiry Date โดยคิดรวม 

Premium ที่บริษัทจะต๎องชําระ 

3)     แปลงสกุลเงินตํางประเทศ เป็นสกุลเงินบาท เพื่อปูองกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลีย่นที่คาดวําจะ
สูงขึ้น (เงินบาทมีคําอํอนตัวลง) และเมื่อคิดรวมกับดอกเบี้ยเงินบาทตํอปี บริษัทสามารถประหยัดต๎นทนุท่ีต่ําลงได๎ 
เมื่อเปรยีบเทียบความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นที่มีความผันผวน และบริษัทไดร๎ับทราบต๎นทุนสินค๎าท่ีแนนํอนด๎วย 
(Fixed Rate) 

 ความเสี่ยงด้านมาตรฐานการบัญชี 

บริษัทได๎พิจารณาการจดัสรรการปันสํวนต๎นทุนการรวมธุรกิจ (Purchase Price Allocation: PPA) เพื่อให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องการรวมธรุกิจ (Business Combination) สินทรัพย์ที่มีอายุการให๎ประโยชน์ไมํทราบแนํชัด 
เชํน คําความนิยม เครื่องหมายการค๎าและสิทธิการขยายกิจการในตาํงประเทศ ซึ่งไมํมีการตัดจําหนํายจะถูกทดสอบการด๎อยคําเป็น
ประจําทุกปี สินทรัพย์อื่นท่ีมีการตดัจําหนํายจะมีการทบทวนการด๎อยคํา เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บํงช้ีวํามูลคําตามบัญชี
อาจสูงกวํามูลคาํที่คาดวําจะได๎รับคืน รายการขาดทุนจากการด๎อยคาํจะรับรู๎เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกวํามูลคําสุทธิที่คาด
วําจะไดร๎ับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวําระหวํางมลูคํายตุิธรรมหักต๎นทุนในการขายเทียบกับมูลคําจากการใช๎  สินทรัพย์จะถูก
จัดเป็นหนํวยที่เล็กท่ีสดุที่สามารถแยกออกมาได๎ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด๎อยคํา สินทรพัย์ท่ีไมํใชํสินทรัพย์ทางการ
เงินนอกเหนือจากคําความนิยมซึ่งรับรู๎รายการขาดทุนจากการด๎อยคาํไปแล๎ว จะถูกประเมินความเป็นไปได๎ที่จะกลับรายการขาดทุน
จากการด๎อยคาํ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในงบการเงินรวม บริษัทรับรูผ๎ลขาดทนุจากการด๎อยคาํความนิยมจํานวน 85.93 ล๎านบาท 
ขาดทุนจากการด๎อยคําเครื่องหมายการค๎าจํานวน 341.78 ล๎านบาท ขาดทุนจากการด๎อยคาํอาคารและสํวนปรับปรุงฯ จํานวน 



 

   

 

 93 

54.28 ล๎านบาทและขาดทุนจากการด๎อยคําสํวนปรับปรุงพ้ืนท่ีเชําจํานวน 23.14 ล๎านบาท ในขณะที่งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
บริษัทรับรูผ๎ลขาดทุนจากการด๎อยคําเงินลงทุนในบริษัทยํอยจํานวน 436.50 ล๎านบาท และขาดทุนจากการด๎อยคําเงินให๎กู๎ยืม
จํานวน 264.72 ล๎านบาท ซึ่งปัจจัยหลักท่ีมผีลตํอการขาดทุนดังกลําวเกิดจากการลดลงของรายได๎ที่เคยคาดการณไ์ว๎อยํางมี
สาระสําคญั เนื่องจากปัจจัยภายนอกตําง ๆ ตลอดจนภาวการณ์โดยรวม 

นอกจากน้ันคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชี ได๎พิจารณาและอนุมัติการจดัทํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของสภาวิชาชีพบัญชี โดยมาตรฐาน TFRS 15 รายได๎จากสัญญาที่ทาํกับลูกค๎า มผีลบังคับใช๎ในประเทศไทยในปี 2562 ซึ่งจะมี
ผลกระทบตํอการรับรูร๎ายได๎ของบริษัท 

 ความเสี่ยงด้านการจัดท างบการเงินรวม 

 เนื่องจาก บริษัทยํอยทางอ๎อม หรอื WCIG อยูํระหวํางการตรวจสอบรายการ เนื่องจากสัญญาไมํได๎ระบุสินทรัพย์และ
หนี้สินที่เกี่ยวข๎องกับการขายแฟรนไชส์ในรายละเอียด โดยเฉพาะสนิค๎าคงเหลือ สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่นที่ได๎มีการโอนไปให๎ผูร๎ับ
สิทธิแฟรนไชสซ์ึ่งไมรํวมอยูํในสญัญาขายสินทรัพย์และรายการที่เกดิขึ้นภายหลัง ซึ่งผู๎บริหารของ WCIG เชื่อวําบริษัทมีสิทธิได๎รับ
ชําระเงินคืน โดยได๎แสดงรายการสุทธิดังกลําวไว๎ในลูกหนี้อ่ืน ปัจจุบนัผู๎บริหารของ WCIG อยูํระหวํางการเจรจากับผูร๎ับสิทธิเพื่อตก
ลงเรื่องที่แตกตําง ซึ่งยังไมสํามารถสรุปได๎ นอกจากน้ี รายไดร๎ับลํวงหน๎าคําแฟรนไชส์จํานวน 92 ล๎านบาท ท่ีรวมอยูํในสัญญาขาย
สิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรัพย์ ปัจจุบันยังไมํถูกตัดจําหนาํยเนื่องจากบริษัทยํอยทางอ๎อมไมสํามารถกําหนดต๎นทุนท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อ
ใช๎ปันสํวนราคาให๎แกํภาระที่ต๎องปฏิบัติให๎กับผูร๎ับสิทธิ แฟรนไชสไ์ด๎ รวมถึงอยูํระหวํางการโต๎แย๎งตามสญัญาทําให๎ไมํสามารถระบไุด๎
วําการบริการได๎เกิดขึ้นแล๎ว จึงเปน็เหตุให๎การจัดทํางบการเงินรวมลาํช๎า 

ทั้งนี้ บริษัทและผูส๎อบบัญชีได๎รํวมกันวางแผนการสอบบญัชี กําหนดกลยุทธ์การสอบบัญชี เพื่อให๎สามารถสํงงบการเงินได๎
ตามกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และไดม๎าซึ่งหลักฐานท่ีเหมาะสมอยํางเพียงพอในการแสดงความเห็นตํองบ
การเงินโดยรวม  

  5. ความเสี่ยงทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

 ความเสี่ยงจากคดีฟ้องร้องของบริษัทและบริษัทย่อย 

ข๎อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งเป็นคดีหรือข๎อพิพาทที่ยังไมํสิ้นสุดและเป็นคดีที่อาจมีผลกระทบตํอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
อยํางมีนัยสําคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้:- 

1) ในระหวํางปี 2558 บริษัทถูกฟูองเป็นจําเลยที่ 9 และบริษัทวุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด (บริษัทยํอยทางอ๎อม) ถูก
ฟูองเป็นจําเลยที่ 4 ในคดีแพํงข๎อหาละเมิด, เรียกคําเสียหาย   

โจทก์ฟูองเรียกคําเสียหายจากบริษัทเป็นเงินจํานวน 5,199,600.39 บาท พร๎อมดอกเบี้ยอัตราร๎อยละ 15 ตํอปี จากต๎น
เงินจํานวน 4,479,769 บาท โจทก์อ๎างวําโจทก์เป็นผู๎รับโอนสิทธิจากจําเลยที่ 1 ฟูองเรียกคําเสียหายจากบริษัทในฐานะนายจ๎างของ
จําเลยที่ 10 ซึ่งเป็นอดีตพนักงานของบริษัทชํวงระยะ 1 - 2 ปีและจําเลยที่ 10 ลาออกจากบริษัทกํอนมูลเหตุคดีนี้เกิดและเป็นเพียง
พนักงานระดับลําง มิได๎เป็นกรรมการบริษัท ไมํมีหน๎าที่ความรับผิดชอบ หรือมีสํวนเกี่ยวข๎อง หรือมีอํานาจหน๎าที่ในการจัดซื้อ จัด
จ๎าง หรือทําสัญญาวําจ๎าง แตํอยํางใด  
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โจทก์ฟูองเรียกคําเสียหายจากบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด ในฐานะนายจ๎างของจําเลยที่ 5 และจําเลยที่ 6 
เป็นเงินจํานวน 12,667,094.35 บาท พร๎อมดอกเบี้ยอัตราร๎อยละ 15 ตํอปี จากต๎นเงิน 10,913,465.00 บาท   

เดือนสิงหาคม 2561 ศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษายืน ตามคําพิพากษาศาลช้ันต๎นซึ่งพิพากษายกฟูองโจทก์ กลําวคือจําเลย
ในคดีทั้ง 13 คน ไมํต๎องรับผิดตามฟูองโจทก์ โจทก์ยื่นคําร๎องขออนุญาตฎีกาปัจจุบันบริษัทอยูํระหวํางยื่นคําร๎องคัดค๎านการ ขอ
อนุญาตฎีกาของโจทก์  

2) ในระหวํางเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคม 2560 บริษัทและบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (บริษัทยํอย) ถูกบริษัท
จัดการกองทุนแหํงหนึ่งฟูองร๎องเป็นคดีแพํงฐานผิดนัดชําระหนี้ตามตั๋วแลกเงิน  และค้ําประกันการออกตั๋วแลกเงิน รวม 3 คดี ดังนี้ 

คดีที่ 1 บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (บริษัทยํอย) และบริษัทถูกฟูองร๎องเป็นคดีแพํงฐานผิดนัด ชําระหนี้ตามตั๋วแลก
เงินและค้ําประกันการออกตั๋วแลกเงินจํานวนทุนทรัพย์ตามคําฟูอง 153 ,589,041.11 บาท ปรากฏวําเมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม 2561 ศาลชั้นต๎นมีคําพิพากษาให๎บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (จําเลยที่ 1) ชําระเงินจํานวน 150,125,000 
บาท พร๎อมดอกเบี้ยอัตราร๎อยละ 5 ตํอปี ของต๎นเงินจํานวน 150,000,000 บาท นับแตํวันที่ 17 มีนาคม 2560 เป็นต๎น
ไปจนกวําจะชําระเสร็จแกํโจทก์ โดยให๎นําเงินท่ีจําเลยที่ 1 นําไปหักชําระหนี้ที่ค๎างในสํวนดอกเบี้ยและคําชักสํวนลดกํอน
เหลือเทําใดให๎นําไปหักชําระเงินต๎น หากจําเลยที่ 1 ไมํชําระให๎บริษัทซึ่งเป็นจําเลยที่ 2 ชําระเงินจํานวนข๎างต๎นแกํโจทก์ 
ปัจจุบันคดีอยูํระหวํางการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

คดีที่ 2 บริษัทและบริษัท ดับบลิว ซีไอโฮลดิ้ง จํากัด (บริษัทยํอย) ถูกฟูองร๎องเป็นคดีแพํงฐานผิดนัด ชําระหนี้ตามตั๋วแลก
เงิน และค้ําประกันการออกตั๋วแลกเงินจํานวนทุนทรัพย์ตามคําฟูอง107 ,677,739.73 บาท ปรากฏวําเมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2561 ศาลช้ันต๎นมีคําพิพากษาให๎บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  (จําเลยที่ 1) ชําระเงินจํานวน 
107,677,739.73 บาทพร๎อมดอกเบี้ยอัตราร๎อยละ 15 ตํอปี ในต๎นเงิน 105 ,000,000 บาท นับแตํวันที่ 27 กันยายน 
2560 เป็นต๎นไปจนกวําจะชําระเสร็จแกํโจทก์ หากจําเลยที่ 1 ไมํชําระให๎บริษัทซึ่งเป็นจําเลยที่ 2 ชําระเงินจํานวนข๎างต๎น
แกํโจทก์ ปัจจุบันคดีอยูํระหวํางการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

คดีที่ 3  บริษัท ดับบลิว ซีไอโฮลดิ้ง จํากัด (บริษัทยํอย) ถูกฟูองร๎องเป็นคดีแพํงฐานผิดนัดชําระหนี้ตามตั๋วแลกเงินทุน
ทรัพย์จํานวน 100,166,666.67 ปรากฏวําเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ศาลช้ันต๎นมีคําพิพากษาให๎บริษัท ดับบลิวซีไอ 
โฮลดิ้ง จํากัด ชําระเงินจํานวน 100,166,666.67 พร๎อมดอกเบี้ยอัตราร๎อยละ 5 ตํอปี ของต๎นเงิน 100,000,000 บาท นับ
แตํวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต๎นไปจนกวําจะชําระเสร็จแกํโจทก์ โดยให๎นําเงินที่จําเลยที่ 1 ชําระแกํโจทก์แล๎วไปหัก
ชําระหนี้ที่ค๎างในสํวนดอกเบี้ยแล๎วให๎นําไปหักชําระเงินต๎น ปัจจุบันคดีอยูํระหวํางการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

อยํางไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทและบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) อยูํระหวํางการเจรจาไกลํเกลี่ยและเสนอ
แผนการชําระหนี้แกํโจทก์ เพื่อทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันในช้ันอุทธรณ์ทั้ง 3 คดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให๎
การชําระหนี้แกํโจทก์สํงผลกระทบตํอฐานะทางการเงินของบริษัทดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือสํงผลกระทบ
น๎อยที่สุด 
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3) ในระหวํางเดือนกันยายน 2560 นักลงทุนรายหนึ่งซึ่งตกลงซื้อหุ๎นสามัญของบริษัท ดับบลิว ซีไอ   โฮลดิ้ง จํากัด เมื่อปี 
2558 เป็นโจทก์ฟูองบริษัทเป็นจําเลยที่ 1 และบุคคลอื่นอีก 5 คนรวม 6 คนในคดีแพํงข๎อหา/ฐานความผิด การซื้อขายเป็นโมฆะ 
เพิกถอนการโอนหุ๎นที่เป็นโมฆะ รํวมกันคืนเงินทั้งหมดจํานวนทุนทรัพย์ 385 ,769,233 บาท ซึ่งการฟูองร๎องคดีดังกลําวบริษัทใน
ฐานะจําเลยที่ 1 ทําสัญญาซื้อขายหุ๎นสามัญของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด จํานวน 4 ,400,000 หุ๎น ราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 
242,000,000 บาท ให๎แกํโจทก์ตามคําแนะนําของ จําเลยที่ 2 บริษัทดําเนินการตามขั้นตอนได๎รับเงินตามสัญญาและดําเนินการ
โอนหุ๎นให๎แกํโจทก์ครบถ๎วนถูกต๎อง โดยเจตนาสุจริตตามหลักการทําสัญญาซื้อขายปัจจุบันคดีอยูํระหวํางการพิจารณาของศาล
ช้ันต๎น  

4) ในระหวํางปี 2561 นักลงทุนรายหนึ่งซึ่งตกลงซื้อหุ๎นสามัญของบริษัท ดับบลิว ซีไอ   โฮลดิ้ง จํากัด เมื่อปี 2558 เป็น
โจทก์ฟูองบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหุ๎น เป็นจําเลยที่ 1 และบุคคลอื่นอีก 3 ราย รวม 3 คดี โดยฟูอง
ขอศาลมีคําสั่งเพิกถอนการโอนหุ๎น ติดตามทรัพย์คืนและขอให๎จําเลยรํวมกันหรือแทนกันชดใช๎คําเสียหายทั้ง 3 คดีรวมเป็นเงิน
จํานวน 173,110,00บาท ซึ่งทั้ง 3 คดี บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด ในฐานะจําเลยที่ 1 การปฏิเสธคําฟูองโจทก์ เนื่องจากไมํได๎
รํวมกับจําเลยอื่นอีก 3 ราย ไมํได๎ใช๎กลฉ๎อฉลหลอกลวงโจทก์ ซึ่งบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด เป็นเพียงนายทะเบียนหุ๎นมีหน๎าที่
ออกใบหุ๎นให๎แกํผู๎ได๎รับโอนหุ๎นตามเอกสารหลักฐานตราสารการโอนหุ๎นระหวํางผู๎โอนกับผู๎รับโอนตามกฎหมายเทําน้ัน มิได๎รํวมหรือ
รู๎เห็นถึงการกระทําระหวํางโจทก์กับจําเลยที่ 2 – 4 แตํอยํางใด  ปัจจุบันคดีอยูํระหวํางการพิจารณาของศาลช้ันต๎น ทั้งนี้ บริษัทยัง
ไมํได๎บันทึกหนี้สินตามข๎อเรียกร๎องขอโจทก์เนื่องจากเชื่อวําการเรียกร๎องของโจทก์ไมํถูกต๎อง  

5) ในระหวํางปี 2561 บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด  “WCIG” (บริษัทยํอยทางอ๎อม) ถูกคูํสัญญาผู๎รับสิทธิแฟ
รนไชส์ในตํางประเทศเป็นโจทก์ฟูองเป็นคดีแพํงฐานลาภมิควรได๎ เรียกเงินคืน และเรียกคําเสียหาย โดยอ๎างมูลเหตุแหํงคดีวําตาม
สัญญาแฟรนไชส์โจทก์ไมํมีหน๎าที่ต๎องชําระหนี้คําสํงเสริมการขายแตํโจทก์ชําระหนี้ไปเกินกวําสํวนท่ีโจทก์ต๎องรับผิดชอบตามสัญญา
รวมเป็นเงินจํานวน 6,928,211.95 บาท โจทก์จึงขอเรียกร๎องให๎ WCIG คืนเงินจํานวนดังกลําวฐานลาภมิควรได๎พร๎อมดอกเบี้ย  
WCIG วําการชําระเงินของโจทก์เป็นการชําระหนี้ซึ่งมีมูลหนี้ตามสัญญา WCIG ไมํมีหน๎าท่ีต๎องชําระคืนแกํโจทก์แตํอยํางใด จึงไมํได๎
บันทึกหนี้สินดังกลําวเนื่องจากเชื่อวําการเรียกร๎องไมํถูกต๎อง ปัจจุบันคดีอยูํระหวํางการพิจารณาของศาลช้ันต๎น 

6) ในระหวํางปี 2561 บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด  “WCIG” (บริษัทยํอยทางอ๎อม) ถูกคูํสัญญาผู๎รับสิทธิแฟ
รนไชส์ในตํางประเทศเป็นโจทก์ฟูองเป็นคดีแพํงข๎อหา ผิดสัญญา เรียกคําเสียหาย โดยโจทก์อ๎างวํา WCIG ไมํปฏิบัติหน๎าที่ตาม
สัญญาแฟรนไชส์ หลายประการ  เชํน ไมํปฏิบัติตามมาตรฐานระบบแฟรนไชส์ การบริหารงานสาขาบกพรํอง เป็นต๎น โจทก์จึงเรียก
คําเสียหายเป็นเงินจํานวน 591,034,223 บาท พร๎อมดอกเบี้ย  WCIG พิจารณารายละเอียดคําฟูองโจทก์แล๎วเห็นวําคําฟูองโจทก์ไมํ
ถูกต๎องตรงกับความจริงหลายประการตลอดจนไมํมีพยานหลักฐานในการกลําวอ๎าง WCIG เช่ือวํา ไมํมีหน๎าที่ต๎องชําระคืนแกํโจทก์
แตํอยํางใด จึงไมํได๎บันทึกหนี้สินดังกลําวเนื่องจากเชื่อวําการเรียกร๎องไมํถูกต๎อง ปัจจุบันคดีอยูํระหวํางการพิจารณาของศาลช้ันต๎น 

7) ในระหวํางเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2561 บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด “WCIG” (บริษัทยํอยทางอ๎อม) 
และกรรมการผู๎มีอํานาจถูกเจ๎าหนี้ฟูองเป็นคดีแพํง  1 คดี  เรียกเงินตามตั๋วเงิน และถูกฟูองเป็นคดีอาญา ในข๎อหาฐานความผิดตาม
พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดอันเกิดจากการใช๎เช็ค พ.ศ. 2534  จํานวน 2 คดี รวม 3 คดี เป็นเงินจํานวน 60.22 ล๎านบาท 
ปัจจุบันคดีอยูํในกระบวนการพิจารณาของศาลช้ันต๎น อยํางไรก็ตามบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด บันทึกหนี้สิน
ดังกลําวไว๎ท้ังหมดแล๎ว  
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8) ในระหวํางเดือน กันยายน 2561 บริษัทและบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด เป็นโจทก์ ฟูอง บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก 
อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด และบริษัทเอกชนสองแหํง  แยกเป็น 2 คดี  ตามมูลเหตุแหํงคดีซึ่ง บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด 
ตกลงทําสัญญาให๎สิทธิแฟรนไชส์และขายทรัพย์สินให๎แกํบริษัทเอกชนสองแหํง โดยขอให๎ศาลมีคําสั่งเพิกถอนนิติกรรมสัญญาให๎
สิทธิแฟรนไชส์ และขายทรัพย์สินให๎แกํบริษัทเอกชนสองแหํง เนื่องจากบริษัทตรวจสอบรายละเอียดข๎อเท็จจริงและข๎อกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องแล๎วเห็นวํา การทํานิติกรรมสัญญาระหวําง บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด และบริษัทเอกชนสองแหํง  มิได๎มี
การปฏิบัติให๎ไปโดยชอบด๎วยกฎหมาย ประกาศ กฎกระทรวง ข๎อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข๎อง จึงทําให๎สัญญาดังกลําวไมํชอบด๎วย
กฎหมาย และไมํมีผลผูกพันบริษัทตามกฎหมาย  ปัจจุบันคดีอยูํในกระบวนการศาลช้ันต๎น และปัจจุบันอยูํระหวํางการเจรจราไกลํ
เกลี่ยเพื่อหาแนวทางยุติข๎อพิพาทระหวํางกัน 

9) ในระหวํางปี 2561 บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด “WCIG” (บริษัทยํอยทางอ๎อม) ถูกกรรมการและผู๎บริหาร
เดิมทํานหนึ่งฟูองเป็นจําเลยที่ 1 ในคดีแพํงฐานความผิดละเมิด และเรียกคําเสียหายจํานวน 77 ,221,852.17 บาท รํวมกับ
กรรมการบริษัทอีกทํานหนึ่งเป็นจําเลยที่ 2 โจทก์กลําวอ๎างโดยอาศัยมูลเหตุเกิดจากกรณีซึ่งโจทก์ถูกคูํค๎าของ WCIG ฟูองร๎องเป็น
คดีตามพระราชบัญญัติความรับผิดอันเกิดจากการใช๎เช็ค พ.ศ. 2534 และตั๋วเงิน ทั้งคดีแพํงและคดีอาญา อันเกิดจากการ
บริหารงานของบริษัทและจําเลยที่ 2 จนเป็นเหตุทําให๎เกิดความเสียหายแกํโจทก์ เพราะเหตุกรรมการอีกทํานหนึ่งยื่นฟูอง WCIG 
และโจทก์ในคดีนี้ โดยขอศาลมีคําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมผูถ๎ือหุ๎นของ WCIG ซึ่งมีมติให๎เพิ่มทุน โดยโจทก์อ๎างวําการเพิ่มทุนดังกลําว
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช๎เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช๎ในการบริหารงานของบริษัท การฟูองขอให๎ศาลเพิกถอนมติการเพิ่มทุนของ WCIG 
เป็นเหตุทําให๎ WCIG ประสบปัญหาขาดสภาพคลํองทางการเงินจนไมํสามารถชําระหนี้แกํคูํค๎าได๎  ท้ังนี้ WCIG ตรวจสอบข๎อเท็จจริง
เรื่องดังกลําวแล๎วเห็นวํา WCIG ขณะที่อยูํภายใต๎การบริหารงานของคณะกรรมการและผู๎บริหารชุดเดิม ซึ่งมีโจทก์เป็นหนึ่งในผู๎มี
อํานาจ เห็นวําข๎ออ๎างของโจทก์ไมํเป็นความจริง ซึ่ง WCIG แตํงตั้งทนายความเข๎าตํอสู๎คดีตามกระบวนยุติธรรมตามกฎหมายแล๎ว 
ปัจจุบันคดีอยูํระหวํางการพิจารณาของศาลช้ันต๎น  

10) เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 บุคคลอื่นฟูองร๎องดําเนินคดีกับบริษัท ดับบลิว ซีไอโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และกรรมการ 1 
รายรํวมกับบุคคลอื่นอีก 10 รายข๎อหาผิดสัญญาเข๎าหุ๎นสํวน ละเมิด ค๎าแขํงหุ๎นสํวนและเรียกคําเสียหาย รวมจํานวน 605,688,500 
บาท โดยโจทก์กลําวอ๎างวําจําเลยที่ 1 ถึง 7 ตกลงเข๎าเป็นหุ๎นสํวนในการจัดการประกวดนางงามจักรวาล ประจําปี 2561 เพื่อจะ
แบํงปันกําไรจากการจัดการประกวดตามสัดสํวน โดย WCIH ตกลงจะลงหุ๎นด๎วยเงินตามสัดสํวนที่ตกลงกัน  เพื่อชําระคําสิทธิ์การ
จัดการประกวดนางงามจักรวาล แตํตํอมา WCIH ไมํลงเงินตามที่ตกลงไว๎ทําให๎โจทก์ถูกบอกเลิกสัญญาการให๎สิทธิจัดการประกวด 
โจทก์กลําวอ๎าง การกระทําของจําเลยถือวําสมคบคิดวางแผนจงใจผิดสัญญาเข๎าหุ๎นสํวนและจงใจแยํงสิทธิการจัดงานประกวด
นางงามจักรวาลปี 2561 โจทก์จึงฟูองเรียกให๎จําเลยรํวมกันชดใช๎คําเสียหายแกํโจทก์ 

บริษัท ดับบลิว ซีไอโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) อยูํระหวํางดําเนินการแตํงทนายความเพื่อเข๎ าแก๎ตํางตํอสู๎คดี ทั้งนี้ บริษัท 
ดับบลิว ซีไอโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ยังไมํได๎บันทึกหนี้สินดังกลําวเนื่องจากเชื่อวําการเรียกร๎องของโจทก์ไมํถูกต๎อง  
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11) ระหวํางปี 2561 บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด “WCIG” ถูกคูํสัญญาแฟรนไชส์ฟูอง  เป็นคดีแพํงฐานผิด
สัญญาแฟรนไชส์ ขอให๎ปฏิบัติตามสัญญาแฟรนไชส์ ภายใต๎ช่ือทางการค๎า เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค๎าของ “วุฒิศักดิ์ 
คลินิก” และสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข๎อง โจทก์กลําวอ๎างเหตุแหํงการฟูองวํา WCIG ผิดสัญญาและทําให๎โจทก์ได๎รับความ
เสียหายเป็นมูลคํากวํา 260,000,000 บาท เนื่องจากไมํสามารถประกอบกิจการตามสิทธิตามสัญญาแฟรนไชส์ได๎ ขอให๎  WCIG 
ปฏิบัติตามสัญญาแฟรนไชส์  WCIG พิจารณาข๎อเท็จจริงและข๎อกฎหมายที่เกี่ยวข๎องแล๎วเห็นวําสัญญาแฟรนไชส์ ไมํชอบด๎วย
กฎหมาย WCIG โจทก์จึงไมํมีนิติสัมพันธ์กัน และไมํมีผูกพันตามสัญญาดังกลําว จึงถือวําบริษัทไมํได๎ผิดสัญญาแฟรนไชส์ และโจทก์
ไมํได๎ถูกโต๎แย๎งสิทธิแตํอยํางใดปัจจุบันคดีอยูํระหวํางการพิจารณาของศาลช้ันต๎น  

12) ในชํวงต๎นปี 2562 บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด “WCIG”ถูกโจทก์ซึ่งเป็นคูํสัญญาคูํสัญญาแฟรนไชส์ ฟูอง
เป็นคดีแพํงข๎อหาผิดสัญญา และเรียกคําเสียหายจํานวน 187,177,874.58 บาทโจทก์กลําวอ๎างเหตุแหํงการฟูองวําโจทก์ไมํได๎รับ
การสนับสนุน การสํงเสริมและสิ่งอื่นใดจากบรษิัทตามสญัญาแฟรนไชส์ อีกทั้งโจทก์เรียกคําเสียหายอันเกิดจากการที่โจทก์ให๎บรกิาร
ลูกค๎าท่ีอยูํในความรับผิดชอบของบริษัทและเรียกชําระคําบริการที่ลูกค๎าของโจทก์ใช๎บริการกับโจทก์ อีกทั้งโจทก์เรียกคําเสียหาย
จากเหตุอื่นๆ หลายประการ  WCIG เห็นวําสัญญาให๎สิทธิ์แฟรนไชส์ไมํชอบด๎วยกฎหมาย มีเงื่อนไขสัญญาที่ไมํเป็นธรรม WCIG ไมํมี
หน๎าท่ีรับผิดชอบตํอคําเสียหายตามที่โจทก์กลําวอ๎างปัจจุบันคดีอยูํในกระบวนการของศาลช้ันต๎น 
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โครงสร้างการจัดการ 
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คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร๎างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด๎วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ไดแ๎กํ คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน และคณะ  
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 6 คน ประกอบด๎วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู๎บริหาร 2 คน 
และกรรมการ 1 คน กรรมการอิสระคิดเป็นจํานวนร๎อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง  

1. นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายจักรกรสิน์ โลหะเจริญทรัพย ์ กรรมการบริหาร 

3. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล 
 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/อนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คําตอบแทน 

4. นายสัมพันธ์  หุํนพยนต ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/อนุกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คําตอบแทน 

5. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสร ี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคําตอบแทน 

6. นายจิตเกษม แสงสิงแก๎ว  กรรมการ 
หมายเหตุ   
1. บุคคลลําดบัท่ี 2 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ได๎รับการแตํงตัง้ให๎ดํารงตําแหนํงกรรมการ แทน นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์

รักข์ ซึ่งลาออกจากตําแหนํงกรรมการและกรรมการบริหาร ตั้งแตํวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561  
2. บุคคลลําดับที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได๎รับการแตํงตั้งให๎ดํารงตําแหนํงประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนาย

มนัส แจํมเวหา ซึ่งลาออกจากตาํแหนํงเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2562 
3. บุคคลดับท่ี 4 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได๎รับการแตํงตั้งใหด๎ํารงตําแหนํงประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คําตอบแทน แทนนายมนัส แจมํเวหา ซึ่งลาออกจากตําแหนํง เมื่อวนัท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2562 
4. บุคคลดับท่ี 5 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได๎รับการแตํงตั้งใหด๎ํารงตําแหนํงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน แทนนายมนัส แจํมเวหา ซึ่งลาออกจากเมื่อวันที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2562 
5. บุคคลลําดับที่ 6 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ได๎รับการแตํงตั้งให๎ดาํรงตําแหนํงกรรมการแทนนายโกศล วรฤทธินภา ซึ่ง

ลาออกจากตําแหนํงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

คือ นายปรีชา นันท์นฤมิต นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ นายโกศล วรฤทธินภา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือ
ช่ือรํวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

ปัจจุบันกรรมการผู๎มีอํานาจลงนาม คือ นายปรีชา นันท์นฤมิต และนายจักรกรสิน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการสองคนนี้
ลงลายมือช่ือรํวมกันและประทับตราสําคญัของบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1) การกําหนดทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให๎มั่นใจวําบริษัท จะดําเนินงานไปในทิศทางที่เป็น
ประโยชน์สูงสุดของผู๎ถือหุ๎น 

2) การติดตามการดําเนินงานของฝุายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถํวงดุลและรับผิดชอบผลการดําเนินงานของบริษัทตํอผู๎ถือหุ๎น 
3) ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข๎อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู๎ถือหุ๎นทั้งในปัจจุบันและ
ในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข๎อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  แก๎ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2559 

4) กํากบัดูแลกิจการให๎มีการปฏิบัติงานอยํางมีจริยธรรม เชํน จัดทํานโยบายกํากับดูแลกิจการ คูํมือ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
สําหรับกรรมการ ผู๎บริหาร พนักงานของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยให๎ทราบ กําหนดให๎ปฏิบัติตามและติดตามให๎มีการปฏิบัติ 

5) พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เปูาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจําปีของบริษัท 
6) พิจารณาอนุมติแตํงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 และกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศข๎อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข๎องเข๎า
ดํารงตําแหนํงกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตําแหนํงกรรมการบริษัทวํางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

7) พิจารณาแตํงตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต๎องห๎ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายวํา
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข๎อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข๎องตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย หรือเสนอตํอที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นเพื่อพิจารณาแตํงตั้งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทตํอไป 

8) พิจารณาแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข๎อบังคับ และ/ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 

9) พิจารณาแตํงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู๎บริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอกพร๎อมทั้ง
กําหนดขอบเขต อํานาจ หน๎าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

10) พิจารณาแตํงตั้งคณะกรรมการชุดยํอย เพ่ือชํวยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
11) พิจารณากําหนดและแก๎ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผู๎มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได๎ 
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12) แตํงตั้งบุคคลอื่นใดให๎ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต๎การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอํานาจ เพื่อให๎
บุคคลดังกลําวมีอํานาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก๎ไขอํานาจน้ัน ๆ ได๎ 

13) พิจารณาอนุมติการทํารายการไดม๎าหรอืจําหนํายไปซึ่งสนิทรัพย์ เว๎นแตํรายการดังกลําวจะต๎องได๎รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู๎
ถือหุ๎น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมติดังกลําวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ 
ข๎อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข๎องตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 

14) พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว๎นแตํรายการดังกลําวจะต๎องได๎รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู๎ถือหุ๎น 
15) พิจารณาอนุมัติการจํายเงินปันผลระหวํางกาลให๎แกํผู๎ถือหุ๎น เมื่อเห็นวําบริษัทมีกําไรพอสมควรที่จะทําเชํนนั้นและรายงาน

การจํายเงินปันผลดังกลําวให๎ที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นทราบในการประชุมผู๎ถือหุ๎นคราวตํอไป 
16) กําหนดให๎มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยํางน๎อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ในป ี2561 คณะกรรมการบริษัทมกีารประชุมทั้งหมด 22 ครั้ง จํานวนครั้งในการเข๎ารํวมประชุมของกรรมการบริษัทมีดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : 
1. กรรมการลําดับที่ 2. นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ลาออกจากตําแหนํงกรรมการบริษัท กรรมการบรหิาร และประธานเจ๎าหน๎าท่ี
บริหาร โดยมผีลวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561  
2. กรรมการลําดับที่ 3. นายจักรกริสน์ โลหะเจรญิทรัพย์ ได๎รับการแตํงตั้งโดยคณะกรรมกรรมการบริษทัให๎ดํารงตําแหนํงกรรมการ
แทนนายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  

รายชื่อ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/
จ านวนการประชมุทั้งหมด 

1. นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธาน
กรรมการ 

เม.ย. 2559 – วันประชุม
สามัญผู๎ถอืหุ๎นประจําป ี2562 

20/22 

2. นายธีรุวทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข ์ กรรมการ เม.ย. 2559 – วันประชุม
สามัญผู๎ถือหุ๎นประจําป ี2562 

9/22 

3. นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการ พ.ค.2561 – วันประชุมสามัญ
ผู๎ถือหุ๎นประจาํปี 2562 

12/22 

4. นายโกศล วรฤทธินภา กรรมการ เม.ย. 2560 – วันประชุม
สามัญผู๎ถือหุ๎นประจําป ี2563 

18/22 

5. นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการอิสระ ก.ค. 2561 – วันประชุม
สามัญผู๎ถือหุ๎นประจําป ี2564 

19/22 

6. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล กรรมการอิสระ เม.ย. 2560 – วันประชุม
สามัญผู๎ถือหุ๎นประจําป ี2563 

18/22 

7. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต ์ กรรมการอิสระ เม.ย. 2561 – วันประชุม
สามัญผู๎ถือหุ๎นประจําป ี2564 

20/22 
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ผู้บริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยํอยมีผู๎บริหาร ตามรายละเอียดตํอไปนี้:- 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

 1. นายธีรวุทธิ์  ปางวิรุฬห์รักข์  ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหาร 
2. นายปรีชา นันท์นฤมิต  รักษาการประธานเจ๎าหน๎าท่ีบริหารและกรรมการผู๎จัดการ 
3. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา  รักษาการประธานเจ๎าหน๎าท่ีด๎านการเงินและ 

     ผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการ 
หมายเหตุ 1.นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ลาออกจากตําแหนํงประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

 2. นายปรีชา นันท์นฤมิต ไดร๎ับการแตํงตั้งให๎รักษาการประธานเจ๎าหน๎าท่ีบริหาร เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  
3. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา ได๎รับการแตํงตั้งให๎รักษาการประธานเจ๎าหน๎าที่ด๎านการเงิน เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 
2561 
 
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
นาย อภิรักษ์ กาญจนคงคา (วันท่ีเริ่มต๎น 21 พฤศจิกายน 2561) 

ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 
นางสาว สุนันทา มีระเบียบ (วันท่ีเริ่มต๎น 1 เมษายน 2557) 

บริษัท สเปซเมด จ ากัด 
นายจักรกรสิน์  โลหะเจริญทรัพย์    กรรมการผู๎จดัการ  

บริษัท สยามสเนล จ ากัด 

นางอัจฉรา เพียรวณิช  ผู๎จัดการทั่วไป 

บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

นายกวิน สัณฑกลุ   ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหาร 

หมายเหตุ 1. บริษัท ดับบลิวซไีอ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 
2. นายกวิน สัณฑกลุได๎รับการแตงํตั้งให๎ดํารงตําแหนํงประธานเจ๎าหน๎าท่ีบริหาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
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เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได๎แตํงตั้งใหน๎างสาวมัทธณา หนูปลอด ทําหนา๎ที่เลขานุการบริษัท โดยใหม๎ีอํานาจหน๎าที่ตามที่
กําหนดไว๎ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการ
จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู๎ถือหุ๎น รวมถึงชํวยดูแลให๎มีการปฏิบัตติามมติดังกลาํว ดูแลและให๎คําแนะนาํแกํ
คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ตาํง ๆ ท่ีต๎องปฏิบัติ การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู๎ถือหุ๎น และรายงานการประชุมผู๎ถือหุ๎น 
รายงานการมสีํวนได๎เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู๎บริหาร และดาํเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด 

นางสาวมัทธณา หนูปลอด  

 สําเรจ็การศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 ผํานการอบรมวิชาวําความ แหํงสภาทนายความ รุํน 30 
 ผํานการอบรมหลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS25) สมาคมบรษิัทจด

ทะเบียนไทย 
 ผํานการอบรมหลักสูตร Advance for Corporate Secretaries รุํนที่ 2/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 

โดยทําหน๎าท่ีเลขานุการบริษัท ตั้งแตํปี 2555 จนถึงปัจจุบัน 
หมายเหต:ุ ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบ 1 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให๎คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทนเป็นผู๎พิจารณาทบทวนโครงสร๎างระบบ

การจํายคําตอบแทนและอตัราคําตอบแทนท่ีเหมาะสมสําหรบักรรมการและผู๎บรหิารระดับสูงของบริษทั 

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรคําตอบแทนกรรมการและผู๎บริหารในอัตราที่เทียบได๎กับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ีคุณภาพไว๎ โดยคํานึงถึงความเปน็ธรรมและเหมาะสมสําหรบั
การจํายคําตอบแทนกรรมการบรหิารและผู๎บริหารจะสอดคล๎องกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตัิงานของผู๎บริหาร
แตํละทําน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู๎กําหนดคาํตอบแทนกรรมการและผูบ๎ริหารโดยพิจารณากําหนดคําตอบแทนท่ีจําเป็นและ
เหมาะสมและการจํายคําตอบแทนกรรมการจะต๎องได๎รบัการพิจารณาอนุมัตจิากท่ีประชุมผู๎ถือหุ๎นเปน็ประจําทุกปี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
คําตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินสาํหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไมเํป็นผู๎บริหาร ตามที่ท่ีประชุม

สามัญผู๎ถือหุ๎นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ไดม๎ีมติอนุมัติกําหนดคําตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบเป็นรายเดือน ตามรายละเอียดดังนี้:- 
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ประเภท 
(บาท/เดือน/คน) 

กรรมการบริษัท กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

อนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

ประธานกรรมการ 30,000 30,000 15,000 15,000 

กรรมการ 20,000 25,000 10,000 1,000 

หมายเหตุ  ส าหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก าหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม/ต่อครั้ง    

  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2561 

กรรมการ คณะกรรมกา

รบริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรม 

การบริหาร

ความเสี่ยง 

โบนัส รวม 

(บาท) 

1) นายปรีชา นันท์นฤมิต 360,000 - - - - 360,000 

2) นายโกศล วรฤทธินภา 240,000 - - - - 240,000 

3) นายธีรุวทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ 100,000 - - - - 100,000 

4) นายจักรกรสิน์ โลหะเจรญิทรพัย ์ 140,000 - - - - 140,000 

5) นายมนัส แจํมเวหา     240,000 360,000 15,000 - 150,000 765,000 

6) นายรุจพงศ์ ประภาสโนบล 240,000 300,000 10,000 120,000 150,000 810,000 

7) นายสัมพันธ์ หุํนพยนต ์ 240,000 300,000 10,000 120,000 150,000 820,000 

8) นายชาย วัฒนสุวรรณ - - - 180,000 75,000 265,000 

รวม 1,560,000 960,000 35,000 420,000 525,000 3,500,000 

 ค่าตอบแทนอื่น 

-ไมํม-ี 

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู๎กําหนดคําตอบแทนประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารและผู๎บริหารระดับสูง โดยมีนโยบายและ
วัตถุประสงค์การกําหนดคําตอบแทนของประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารและผู๎บริหารระดับสูงให๎สอดคล๎องกับผลการดําเนินง านของ
บริษัทสะท๎อนถึงการปฏิบัติงาน เพื่อดึงดูดจูงใจ และรักษาผู๎บริหารที่สําคัญตํอความสําเร็จของบริษัทไว๎ในระยะยาว 

คําตอบแทนรวมของคณะผู๎บริหารจํานวน 16 คน เทํากับ 21.95 ล๎านบาท คิดเป็น ร๎อยละ 8.07 ของคําตอบแทน
บุคลากรทั้งหมดของบริษัท  
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  บุคลากร   

จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคคลากร 

ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท บริษัทยํอย และบริษัทยํอยทางอ๎อม  มีจํานวนพนักงานท้ังสิ้นจํานวน 722 คน 
ซึ่งรวมผู๎บริหาร 16 คน แล๎ว แบํงตามกลุมํธุรกิจ โดยมรีายละเอียดดังตํอไปนี้:- 

กลุ่มธุรกจิเคร่ืองมือแพทย์  กลุ่มธุรกจิความงาม 

จ านวน 419 คน จ านวน 303 คน 

 

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม (ไม่รวมผู้บริหาร) ปี 2561 

 

 

 

ค่าตอบแทนอื่นๆ 

บริษัทจัดสวัสดิการและคําตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให๎แกํ
ผู๎บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การดํารงชีพ โดยมีการปรับปรุงและทบทวนอยํางตํอเนื่อง เชํน มี
สวัสดิการคํารักษาพยาบาลให๎แกํพนักงานและการปรับนโยบายขึ้นเงินเดือนเมื่อพนักงานได๎รับการเลื่อนระดับ ซึ่งเป็นหลักการที่
เทียบเคียงได๎กับธุรกิจช้ันนํา เพื่อรักษาระดับเงินเดือนของพนักงานให๎เทียบเคียงได๎กับตลาด และเกิดความเป็นธรรมกับพนักงานท่ีมี
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญหรือมีหน๎าท่ีความรับผิดชอบที่สูงข้ึน 

  

ค่าตอบแทนพนักงาน ปี 2561     

จํานวนพนักงาน (หนํวย:คน) 706   

เงินเดือนคําตอบแทนอื่นๆ (หนํวย:บาท) 460,965,068 



 

   

 

 106 

การก ากับดูแลกิจการ 

1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยกําหนดนโยบาย
การปฏิบัติตามข๎อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อผลักดันให๎บริษัทมีการจัดการแบบมืออาชีพ โปรํงใส มีมาตรฐานใน
ระดับสากล สามารถแขํงขันได๎ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู๎ถือหุ๎น และผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย และเป็นประโยชน์ตํอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท  

คณะกรรมการบริษัทได๎พิจารณาและทบทวนการนําหลักปฏิบัติตาม Corporate Governance มาปรับใช๎กับธุรกิจของ
บริษัท โดยกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกําหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทยซึ่งประกอบด๎วยหลักการ 5 หมวด ได๎แกํ 

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนักและให๎ความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตํางๆ ของผู๎ถือหุ๎น ทั้งในฐานะเจ๎าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนใน
หลักทรัพย์ เชํน สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยูํ สิทธิในการได๎รับข๎อมูลของบริษัทอยํางเพียงพอ สิทธิที่จะได๎รับ
สํวนแบํงผลกําไรจากบริษัท สิทธิตําง ๆ ในการประชุมผู๎ถือหุ๎น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และสิทธิในการรํวมตัดสินใจในเรื่อง
สําคัญของบริษัท เชํน การจัดสรรเงินปันผล การแตํงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตํงตั้งผู๎สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญ
และมีผลตํอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต๎น 

ในการประชุมผู๎ถือหุ๎นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวก โดยจัดสํงข๎อมูลสารสนเทศที่ครบถ๎วน ชัดเจน 
เพียงพอ และทันเวลา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให๎ผู๎ถือหุ๎นเข๎ารํวมและใช๎สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให๎
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข๎ารํวมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู๎ออกเสียงแทนในกรณีที่ไมํสามารถเข๎ารํวมประชุมได๎ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นได๎แสดงความคิดเห็น ขอคําอธิบายหรือตั้งคําถามได๎อยํางเทําเทียมกัน 

บริษัทมีนโยบายจะให๎โอกาสแกํผู๎ถือหุ๎นอยํางเทําเทียมกันทุกราย โดยกําหนดให๎สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตาม
จํานวนหุ๎นที่ผู๎ถือหุ๎นถืออยูํ คือ หนึ่งหุ๎นมีสิทธิเทํากับหนึ่งเสียง และในกรณีที่ผู๎ถือหุ๎นไมํสามารถเข๎ารํวมประ ชุมด๎วยตนเอง บริษัท
เปิดโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นสามารถมอบฉันทะให๎กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข๎ารํวมประชุมแทนตนได๎ โดยใช๎หนังสือมอบฉันทะแบบ
หนึ่งแบบใดที่บริษัทได๎จัดสํงไปพร๎อมกับหนังสือนัดประชุม 

บริษัทจัดการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห๎องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัล ริ
เวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร    โดยมีกรรมการ 6 คน เข๎ารํวม
ประชุม ในปี 2561 

บริษัทมอบให๎บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ๎นของบริษัท เป็นผู๎จัดสํงหนังสือ
เชิญประชุมให๎แกํผู๎ถือหุ๎นลํวงหน๎าและแสดงไว๎ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.eforl-aim.com กํอนวันประชุม  30 วัน  รายงานการ
ประชุมผู๎ถือหุ๎นท่ีจัดขึ้นในป ี2561 ได๎นําไปเปิดเผยไว๎บนเว็บไซต์ของบริษัท www.eforl-aim.com หลังวันประชุม 14 วันหลังจาก

http://www.eforl-aim.com/
http://www.eforl-aim.com/
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ที่ได๎เปิดเผยในเว็บไซต์แล๎ว บริษัทได๎ดําเนินการประกาศวิธีการเปิดเผยผํานไปยังตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยเพื่อแจ๎งให๎ผู๎ถือ
หุ๎นทราบ 

บริษัทจะจัดให๎มีการประชุมใหญํสามัญประจําปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแตํละปี 
พร๎อมทั้งจัดสํงหนังสือนัดประชุม และข๎อมูลประกอบการประชุมตามวาระตํางๆ ให๎ผู๎ถือหุ๎นรับทราบลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา 21 วัน 
กํอนวันประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ๎งวันนัดประชุมลํวงหน๎าเป็นเวลา 3 วันติดตํอกันกํอนที่จะถึงวันประชุม โดยในแตํละ
วาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการด๎วย 

สําหรับการให๎สิทธิผู๎ถือหุ๎นสํวนน๎อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
บริษัทมีการดําเนินการโดยประกาศผํานเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยเพื่อแจ๎ง ให๎ผู๎ถือหุ๎นทราบ โดยเปิดรับเรื่อง
ระหวํางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.eforl-aim.com ระบุถึงขั้นตอนและ
วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปรํงใส 

สําหรับการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นบริษัทให๎สิทธิแกํผู๎ถือหุ๎น ดังนี ้

1. ในกรณีที่ผู๎ถือหุ๎นไมสํามารถเข๎ารํวมประชุมด๎วยตนเอง บริษัทเปดิโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นสามารถมอบฉันทะให๎กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เข๎ารํวมประชุมแทนตนได๎ โดยใช๎หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทไดจ๎ัดสํงไปพร๎อม
กับหนังสือนัดประชุม 

2. กํอนการประชุมบริษัทจะเปดิโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นสามารถสํงความคดิเห็น ข๎อเสนอแนะ ข๎อซักถามได๎ลํวงหน๎ากํอนวัน
ประชุมผาํนอีเมล์แอดเดรสของเลขานุการบริษัท 

3. ในการประชุมบริษัทจะเปดิโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นตั้งข๎อซักถาม ให๎ข๎อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นตํอที่ประชุมใน
ประเด็นตําง ๆ อยํางอิสระและเทาํเทียมกัน ท้ังนี้ ในการประชุมผู๎ถอืหุ๎นจะมีกรรมการและผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎องเข๎า
รํวมประชุมเพื่อตอบคําถามและให๎ข๎อมูลรายละเอียดในที่ประชุม 

4. ภายหลังการประชุมบริษัทจะจัดทาํรายงานการประชุม โดยให๎แสดงข๎อมูลอยํางถูกต๎องครบถ๎วน เพื่อให๎ผู๎ถือหุ๎น
สามารถตรวจสอบได ๎

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหผ๎ู๎ถือหุ๎นไดม๎ีสํวนรํวมในการตัดสินใจและจดัการใหผ๎ู๎ถือหุ๎นได๎รับสารสนเทศอยําง
ครบถ๎วนเพียงพอและทันเวลาเพื่อการตัดสินใจบริษัทได๎จัดสํงหนังสอืนัดประชุมพร๎อมทั้งข๎อมูลประกอบการประชุมตามวาระ
ตํางๆ ให๎ผู๎ถือหุ๎นทราบลํวงหน๎ากํอนประชุม โดยในแตํละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ ในการประชุมมี
กรรมการเข๎ารํวมประชุมจํานวน 6 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบด๎วย จดัให๎ผู๎บริหารระดับสูง ผู๎สอบบญัชี และผู๎
สังเกตการณ์อิสระจากสํานักงานกฎหมายเข๎ารํวมประชุมด๎วย 

ประธานในท่ีประชุมไดเ๎ปิดโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นทุกรายมีสิทธิอยํางเทําเทยีมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท 
และสอบถามข๎อสงสยัตํางๆ ในแตลํะวาระการประชุม ประธานท่ีประชุมสนับสนุนใหผ๎ู๎ถือหุ๎นแสดงความคิดเห็นและขอคําอธิบาย
เกี่ยวกับการดาํเนินงานของบริษัท นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทได๎จัดให๎มีการจัดทํารายงานการประชุมให๎แล๎วเสร็จและเผยแพรํ
ผํานทางเว็บไซต์ของบริษัท 14 วันนับจากวันประชุม 

http://www.eforl-aim.com/
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วันประชุมผู้ถือหุน้ 

ในปี 2561 มีการประชุมสามญัผู๎ถอืหุ๎นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห๎องกรุงธนบอล
รูม  โรงแรมรอยลั ริเวอร์ เลขท่ี 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร  โดยมีกรรมการ
ครบทั้ง 6 คน เข๎ารํวมประชุม ท้ังนี้การประชุมสามญัผู๎ถือหุ๎นประจําปี 2561 มีผู๎ถือหุ๎นเข๎าประชุมด๎วยตนเองและมอบฉันทะรวม
ทั้งหมดเป็นจํานวน 85 ราย นับจํานวนหุ๎นได๎ 5,806,853,800 หุ๎น คิดเป็นร๎อยละ 36.0487 ของจํานวนหุ๎นท่ีจําหนํายได๎แล๎ว
ทั้งหมดจํานวน 16,108,289,826 หุ๎น 

3) การค านึงถึงบทบาทของมีส่วนได้เสีย 

บริษัทได๎ให๎ความสําคญัตํอสิทธิของผู๎มีสํวนได๎เสียทุกกลุมํ ไมํวําจะเปน็ผู๎มีสํวนไดเ๎สียภายใน ได๎แกํ พนักงานและผู๎บริหาร
ของบริษัท หรือผู๎มีสํวนได๎เสียภายนอก เชํน คูํแขํง คูํค๎า ลูกค๎า เป็นตน๎ โดยบริษัทตระหนักดีวํา การสนบัสนุนและข๎อคิดเห็นจากผู๎มี
สํวนไดเ๎สียทุกกลุํมจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข๎อกําหนดที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎สิทธิของผู๎มีสํวนได๎เสียดังกลาํวไดร๎ับการดูแลเป็นอยาํงดี  

นอกจากน้ีบริษัทยังสํงเสริมให๎มคีวามรํวมมือระหวํางบริษัทและกลุํมผู๎มีสํวนไดเ๎สียแตํละกลุํม เพื่อสร๎างความมั่นคงให๎แกํ
บริษัทตามแนวทาง ดังตํอไปนี ้

ผู้ถือหุ้น   : บริษัทมุํงมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผูถ๎ือหุ๎นในการดําเนินธุรกจิ เพื่อสร๎างความพึงพอใจสูงสุดแกํผู๎ถือหุ๎น โดย
คํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาํบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดําเนินการเปิดเผยข๎อมลูอยํางโปรํงใส และเช่ือถือได๎ 

พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสําคญัของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคํายิ่งของบริษัท บริษัทจึงมุํงให๎การ
สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํบริษัท อีกทั้งยังสํงเสริมให๎พนักงานมสีํวนรํวมใน
การสร๎างวัฒนธรรมองค์กรทีด่ี มีการทํางานเป็นทีม บริษัทดําเนินการตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อม
ในการทํางาน และเสริมสรา๎งบรรยากาศและความรูส๎ึกปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งจํายคําตอบแทนให๎แกํพนักงานตามนโยบาย
คําตอบแทนพนักงานตามผลการดาํเนินงานของบริษัทท้ังในระยะสั้นระยะยาวโดยคํานึงถึงอัตราคําตอบแทนในอัตราตลาด 

คู่แข่ง    : บริษัทจะปฏิบตัิตํอคูํแขํงขันทางการค๎าให๎สอดคล๎องกับหลักสากลตามกรอบกติกาการแขํงขันที่เป็นธรรมโดย
รักษาบรรทดัฐานของข๎อพึงปฏิบัติในการแขํงขัน 

คู่ค้า : บริษัทปฏิบัตติํอคูํค๎าตามกรอบการค๎าที่สุจริตเป็นไปด๎วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติ
ตามสญัญาและคาํมั่นที่ให๎ไว๎กับคูํคา๎อยํางเครํงครดั 

ลูกค้า : บริษัทมีความมุํงมั่นท่ีจะตอบสนองและให๎บริการที่ดี เพื่อสร๎างความพึงพอใจและความเช่ือมั่นให๎กับลกูค๎า 

เจ้าหนี้ : บริษัทตระหนักดีวําการสรา๎งความสัมพันธ์กับเจ๎าหนีเ้พื่อให๎เกิดความเชื่อมั่นและไว๎วางใจเป็นภาระที่ต๎องปฏิบัติ
ควบคูํไปกับการปฏิบัตติามเงื่อนไขการกู๎ยืมเงินด๎วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 

ชุมชนและสังคม :  บริษัท มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตํอเศรษฐกิจและสังคม และถือเป็นนโยบายของบริษัทท่ีจะ
ยึดมั่นปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข๎อบังคับท่ีเกี่ยวข๎องอยํางครบถ๎วน มุํงมั่นท่ีจะใช๎ความพยายามอยําง
ตํอเนื่องที่จะดําเนินการยกระดับคณุภาพของสังคม ท้ังที่ดําเนินการเองและรํวมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนองค์กรตาํงๆ  
นอกจากน้ีบริษัท ได๎ดาํเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) เชํน การกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติให๎เกดิประสิทธิผลในการดําเนินงานตามมาตรฐานด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล๎อม ซึ่งครอบคลุม
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การบริหารจัดการความเสี่ยงอันเปน็ผลมาจากการดําเนินงานของบรษิัท ท่ีจะเกิดตํอพนักงาน  พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม  
สิ่งแวดล๎อม  บริษัทได๎ดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตํอสังคม (Corporate Social Responsibility CSR) โดย บริษัทให๎การ
สนับสนุนกิจกรรมทีม่ีสํวนสร๎างสรรค์สังคมอยาํงสม่ําเสมอ และได๎จัดสรรงบประมาณสํวนหน่ึงจากรายได๎ของบริษัท เพื่อใช๎ดําเนิน
กิจกรรม CSR ทั้งในระดับท๎องถิ่นและระดับองค์กรอยํางตํอเนื่อง  

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข๎อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตาํงๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎สิทธิของผู๎มีสํวนได๎เสียเหลํานีไ้ด๎รับการ
ดูแลอยํางด ี

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

การเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของการเปิดเผยข๎อมลูที่มีความถูกตอ๎ง ครบถ๎วน และโปรํงใส ท้ังรายงานข๎อมูลทาง
การเงินและข๎อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แหํงประเทศไทย ตลอดจนข๎อมูลอืน่ท่ีสําคัญที่มผีลกระทบตํอราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล๎วนมผีลตํอกระบวนการตัดสินใจของผู๎
ลงทุนและผู๎มีสํวนไดเ๎สียของบริษทั โดยบริษัทได๎เผยแพรํข๎อมลูสารสนเทศของบริษัทตํอผู๎ถือหุ๎น นักลงทุน และสาธารณชนผําน
ชํองทางและสื่อการเผยแพรํข๎อมลูตําง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แหํงประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.eforl-aim.com  

บริษัทมีสํวนงานนักลงทุนสมัพันธ์  (Investor Relations) ทําหน๎าที่ติดตํอสื่อสารกบัผูล๎งทุน ผู๎ถือหุ๎น รวมทั้งนักวิเคราะห์
และภาครัฐที่เกี่ยวข๎องเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารข๎อมูลขําวสารทีเ่ป็นประโยชน์ให๎แกํ ผู๎ถือหุ๎น ผูล๎งทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
และผูม๎ีสํวนได๎เสีย และมสีํวนงานกํากับดูแลการปฏิบตัิงาน (Compliance) เพื่อดูแลการเปิดเผยข๎อมลูที่สําคญัของบริษัทผําน
ชํองทางตํางๆ เชํน เว็บไซต์บริษัท เว็บไซตต์ลาดหลักทรัพย์ รายงานประจําปี เป็นต๎น โดยการสื่อสารข๎อมูลและการเปิดเผยข๎อมลู
จะยึดหลักตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและนโยบายการกากบัดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ชํองทางในการติดตํอสํวนงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์และสํวนงานการกับดูแลการปฏิบัติงาน มดีังนี้ 

โทรศัพท์ (66) 2883 0871 

E-mail: ir@eforl-aim.com 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู๎รับผิดชอบตํองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 
งบการเงินดังกลําวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช๎นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอยํางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข๎อมลูอยํางเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู๎สอบทานคณุภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดิเผยข๎อมูลสําคญัอยํางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดนโยบายการแจ๎งเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing) โดยกําหนดกําหนดวิธีการ
แจ๎งเบาะแสให๎พนักงานทราบ มีการจัดกลํองรับข๎อความการแจ๎งเบาะแสการกระทําผิดให๎พนักงานใช๎เป็นชํองทางการแจ๎งขําวแจ๎ง
เบาะแสการกระทําความผิด ให๎ประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบโดยตรง ซึ่งอาจมอบหมายให๎เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู๎นําสํงถึงประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทไดร๎ับการรับรองมาตรฐานดา๎นคุณภาพ ISO 9001: 2015 จาก BUREAU VERITAS อยํางเป็นทางการ 1) การ
นําเข๎า การจัดจําหนําย และการบริการซํอมบาํรุงเครื่องมือแพทย์ (วิสัญญีวิทยา โรคหัวใจและหลอดเลอืดห๎องปฏิบัติการทางคลินิก 

http://www.eforl-aim.com/
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สถานบริการสุขภาพ กุมารเวชศาสตร์ แพทย์ทางเดินหายใจ และรังสีวิทยา) และ 2) คลังสินคา๎เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
อยํางเป็นทางการ โดยการรับรองนี้ มีผลตั้งแตํวันท่ี 4 เมษายน 2560 

ความขัดแย้งของผลประโยชน ์

บริษัทกําหนดให๎เรื่องความขัดแย๎งของผลประโยชน์เป็นนโยบายสําคัญที่จะไมํให๎กรรมการ  ผู๎บริหาร และพนักงานใช๎โอกาส
จากการเป็นกรรมการ ผู๎บริหาร หรือพนักงาน บริษัทแสวงหาผลประโยชน์สํวนตน โดยกําหนดแนวปฏิบัติให๎หลีกเลี่ยงการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกํอให๎เกิดความขัดแย๎งทางผลประโยชน์กับบริษัทและในกรณีที่จําเป็นต๎องทํารายการดังกลําวต๎อง
กระทําโดยมีราคาและเง่ือนไขเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีสํวนได๎เสียในรายการนั้น 
จะต๎องไมํมีสํวนในการพิจารณาอนุมัติ   หากรายการใดเข๎าขํายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต๎ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย จะต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข๎อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอยํางเครํงครัด   

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย๎งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งได๎มีการพิจารณาความเหมาะสมอยํางรอบคอบ และได๎ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย
และหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได๎มีการเปดิเผยไว๎ในงบการเงิน รายงานประจําปี 
และแบบแสดงรายการข๎อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ด๎วย 

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

1.หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด๎วยบุคคลซึ่งมคีวามรู๎ความสามารถ โดยเป็นผู๎มีบทบาทสําคัญในการกาํหนดนโยบายและ
ภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกาํกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนนิงานของบริษัทให๎เป็นไปตาม
แผนที่วางไว๎อยํางเป็นอิสระ 

บริษัทได๎แบํงแยกบทบาทหน๎าท่ีและความรับผดิชอบระหวํางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตําง ๆ เพื่อติดตาม
และดูแลการดําเนินงานของบริษัทและผูบ๎ริหารอยํางชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททําหน๎าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของผู๎บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู๎บริหารทําหน๎าที่บริหารงานของบริษัทในด๎านตํางๆ ให๎เป็นไปตาม
นโยบายทีก่ําหนด โดยทั้งสองตําแหนํงต๎องผํานการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให๎ได๎บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด๎วยบุคคลที่มีความรู๎ ทักษะและความเช่ียวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู๎นํา ซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับ โดยมสีํวนรํวมในการกาํหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกจิ และกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทให๎เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข๎อบังคับ และมติของที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น และเพื่อประโยชน์ในการตดิตาม
และกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอยํางใกล๎ชิด 

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทําหน๎าที่ให๎คําแนะนําด๎านกฎเกณฑต์ํางๆ ท่ีคณะกรรมการจะต๎องทราบ
และปฏิบตัิหน๎าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให๎มีการปฏิบัตติามมติคณะกรรมการ 
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2. ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทได๎ให๎ความสําคญัตํอระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให๎เกดิความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทจึงได๎กําหนดภาระหน๎าท่ี อํานาจการดําเนินการของผู๎ปฏิบัติงานและผูบ๎ริหารไว๎เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอยํางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช๎ทรัพย์สินของบรษิัทให๎เกิดประโยชน์ และมีการแบงํแยกหน๎าท่ีผู๎ปฏิบตัิงาน 
ผู๎ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาํหน๎าท่ีในการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให๎มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล 

3.  การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการกําหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจําทุกเดือน และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็น 
โดยมีการกําหนดวาระที่ชัดเจน นําสํงเอกสารกํอนการประชุมลํวงหน๎า เพื่อให๎คณะกรรมการได๎มีเวลาศึกษาข๎อมูลอยํางเพียงพอ
กํอนการประชุม เว๎นแตํกรณีมีเหตุจําเป็นเรํงดํวน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรอง
แล๎วเพื่อใช๎ในการอ๎างอิงและสามารถตรวจสอบได๎ อยํางไรก็ตามในปี 2561 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 22 ครั้ง 

ในการประชุม บริษัทมีนโยบายกําหนดองค์ประชุมขั้นต่ําโดยกําหนดให๎องค์ประชุมคณะกรรมการจะต๎องประกอบด๎วย
กรรมการไมํน๎อยกวําสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู๎กําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข๎าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
เปิดโอกาสให๎กรรมการแตํละคนสามารถเสนอเรื่องตํางๆ เพื่อเข๎ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได๎ 

ในการพิจารณาเรื่องตํางๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหน๎าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให๎กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได๎อยํางอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู๎บริหารระดับสูงเข๎ารํวมประชุมด๎วยเพื่อให๎สารสนเทศรายละเอียดข๎อมูลที่เป็น
ประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู๎ที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งจะได๎รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให๎สามารถนําไปปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให๎ถือมติของเสียงข๎างมาก โดยให๎กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มี
สํวนได๎เสียจะไมํเข๎ารํวมประชุมและ /หรือไมํใช๎สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ๎าคะแนนเสียงเทํากัน ประธานในที่ประชุม
จะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ในปี 2561 บริษัทได๎จัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 22 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 14 ครั้ง ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร - ครั้ง  เนื่องจากกรรมการบริหารทั้ง 3 รายเป็นบุคคลเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท
จึงดําเนินงานโดยการเรื่องเสนอตอํคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง 7 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 
43 ครั้ง  ท้ังนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ปี 2561 บริษัทดําเนินการจัดสํงเอกสารประกอบวาระการประชุมลํวงหน๎า เพ่ือให๎
กรรมการบริษัทมเีวลาศึกษาข๎อมลูในเรื่องตําง ๆ อยํางเพียงพอ และจะมอบหมายให๎เลขานุการคณะกรรมการเข๎ารํวมการประชุม
ด๎วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู๎บันทึกรายงานการประชุม และจดัสํงให๎ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลง
ลายมือช่ือรับรองความถูกต๎อง โดยเสนอให๎ท่ีประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู๎จัดเก็บข๎อมูลหรือ
เอกสารเกี่ยวกับการประชุมตาํง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค๎นอ๎างอิงในภายหลัง 

4. รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู๎รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยํอย และสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจาํปี รายงานงบการเงินดังกลําวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช๎
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นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ําเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูส๎อบบัญชีจะรํวมกนัพิจารณาทบทวนความ
เหมาะสมของนโยบายบัญชีท่ีถือปฏิบัติอยูํเป็นประจํา ในการจัดทํารายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน๎นย้ําให๎ผูจ๎ัดทําใช๎ดุลย
พินิจอยํางระมัดระวังในการจดัทํา รวมทั้งมีการเปดิเผยข๎อมูลสําคญัอยํางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดย
คณะกรรมการบริษัทได๎มอบหมายให๎คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร๎ับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและ
ระบบควบคมุภายใน และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกับเรื่องนี้ได๎ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว๎ในรายงานประจาํปีนี้แล๎ว คณะกรรมการบริษัทมีความเหน็วํา รายงานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยํอย ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2561 เป็นรายงานที่ถูกต๎อง ครบถ๎วน เพียงพอ และเชื่อถือได ๎

 5. การประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายจัดให๎คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏบิัติงานอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง  เพือ่ชํวยให๎
คณะกรรมการได๎มีการพิจารณาททบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคตาํงๆ ในระหวํางปีท่ีผาํนมาและเพิ่มประสิทธิผลการทํางาน
ของคณะกรรมการตามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล 

 เลขานุการบริษัท จะนําสํงแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสํงให๎คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังกรรมการแตํละคนประเมินเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว จะนําสํงแบบประเมิน
ให๎แกํเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแตํละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการบริษัทในรอบป ีและรายงานให๎คณะกรรมการบรษิัทพิจารณา ในปี 2561 มีการประเมินผลงานในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 22/2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร๎อยละจากคะแนนเต็มในแตลํะ
ข๎อ 

หากคะแนนถึง 4  = มีการดําเนินการในเรื่องนั้นอยํางดีเยีย่ม คะแนน 3 = มีการดาํเนินการในเรื่องนั้นดี  คะแนน 2 = เห็นมีการ
ดําเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร คะแนน 1 = มีการดําเนินการในเรื่องนั้นเล็กน๎อย คะแนน 0 = ไมํมีการดําเนินการในเรื่องนั้น 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดท าเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้  

5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 22/2561 เมื่อ
วันท่ี 26 ธันวาคม 2561 โดยประเมินด๎านตําง ๆ คือ 1) โครงสร๎างและคณุสมบัติของกรรมการ 2) การประชุม
คณะกรรมการ 3) บทบาท/หน๎าท่ี/ความรบัผิดชอบของกรรมการ 4) ความสัมพันธ์กับฝุายบรหิาร และ 5) การ
พัฒนาตนเอง  

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินด๎านตาํงๆ คือ 1) โครงสรา๎งและคณุสมบตัิ
ของกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการชุดยํอย 3) บทบาท/หนา๎ที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดยํอย 
คณะกรรมการบรหิาร  

5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร  โดยประเมินความเป็นผู๎นํา การกําหนดกลยุทธ์ การ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ การปฏิบตัิตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน ความสมัพันธ์กับคณะกรรมการ 
ความสัมพันธ์กับภายนอก การบรหิารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตําแหนํง  ความรูด๎๎าน



 

   

 

 113 

ผลิตภณัฑ์และบริการ และคุณลักษณะสํวนตัว  ซึ่งการประเมินนั้นผลการประเมินจะเป็นสํวนหน่ึงของการกําหนด
คําตอบแทนประธานเจ๎าหน๎าท่ีบรหิารในแตํละปีด๎วย 

 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท จัดใหม๎ีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของคณะกรรมการชุดยํอย อาทิ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใช๎เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในระหวํางปีท่ีผํานมา เพื่อ 

สามารถมาแก๎ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยนาํเสนอผลการประเมินท่ีได๎ตํอท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัทเพ่ือพิจารณา
รับทราบ 

7. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

  คณะกรรมการบริษัทกําหนดให๎ประธานกรรมการเปน็บุคคลเดียวกับประธานเจ๎าหน๎าที่บรหิาร แตํกําหนดบทบาทอํานาจ
และหน๎าท่ีแยกออกจากกันอยํางชัดเจน เพื่อสร๎างดุลยภาพระหวํางการบริหารและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 8.ค่าตอบแทน 

บริษัทได๎กําหนดนโยบายคําตอบแทนกรรมการผู๎จดัการ ประธานเจ๎าหน๎าท่ีบริหารและกรรมการไว๎อยํางชัดเจนโดยได๎
กําหนดคําตอบแทนกรรมการไว๎อยํางเหมาะสมกับหนา๎ที่ความรับผดิชอบบริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน
เป็นผู๎พิจารณากลั่น กรอง และเสนอให๎คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคําตอบแทน กรรมการได๎ขออนุมัติจากท่ีประชุมผู๎ถือหุ๎น
เป็นที่เรียบร๎อยแล๎วทุกป ีบริษัทไดเ๎ปิดเผยคําตอบแทนเป็นรายบุคคลและจานวนครั้งท่ีกรรมการแตํละทํานเข๎าประชุม ภายใต๎เรื่อง”
โครงสร๎างการจดัการ” หัวข๎อ“คําตอบแทนกรรมการและผู๎บริหาร” 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร๎างกรรมการบริษัท ประกอบด๎วยคณะกรรมการชุดยํอย  4 ชุด ได๎แกํ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อปฏิบัติหน๎าท่ีเฉพาะเรื่องและ
เสนอเรื่องให๎คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอํานาจหน๎าท่ี ท่ีกําหนด   
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด๎วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้ 
1. นายมนัส  แจํมเวหา* ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายรุจพงศ์  ประภาสะโนบล** กรรมการ 
3. นายสัมพันธ์ หุํนพยนต์  กรรมการ 

หมายเหตุ * เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทแตงํตั้งนายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี เข๎าดํารงตาํแหนํงกรรมการตรวจสอบ
แทนนายมนัส แจํมเวลา ซึ่งลาออกเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2562 
** เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทแตํงตั้งนายรจุพงศ์ ประภาสะโนบล เข๎าดาํรงตาํแหนํงประธาน
กรรมการตรวจสอบแทนนายมนัส แจํมเวลา ซึ่งลาออกเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2562 
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ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด๎วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้ 
1. นายนายรุจพงศ ์ ประภาสะโนบล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสัมพันธ์ หุํนพยนต์  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสร ี  กรรมการตรวจสอบ 
นางสาวมัทธณา หนูปลอด เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนํง 3 ปี นับตั้งแตํวันท่ีได๎รบัการแตํงตั้งและจะสิ้นสดุวาระการดํารงตาํแหนํงใน
วันประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจําปี  

โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู๎ความเข๎าใจและมีประสบการณ์การด๎านบญัชีหรือการเงิน และนายรุจพงศ์ ประภา
สะโนบล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพยีงพอในการสอบทานความถูกต๎องและความ
นําเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท  

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน๎าที่รบัผิดชอบการสอบทานรายการด๎านการเงินของบริษัทสอบทานความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัตติามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกีย่วข๎องและจัดทํารายงานหรือให๎
ความเห็นตํอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอตํอที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น แล๎วแตํกรณี ซึ่งรายละเอียดการสอบทานมีดังนี้ 

1.    สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง และพิจารณาแก๎ไขในประเด็นที่เห็นวําจําเป็นและ
เหมาะสม 

2. สอบทานให๎บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยํางถูกต๎องและเพียงพอ 
3. สอบทานให๎บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
4. สอบทานให๎บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข๎อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และกฎหมายที่เกีย่วข๎องกับธุรกิจของบริษัท 
5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตํงตั้งบคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน๎าท่ีเป็นผู๎สอบบญัชีของบริษัทและเสนอ

คําตอบแทนของบุคคลดังกลําว รวมทั้งเข๎ารํวมประชุมกับผูส๎อบบัญชโีดยไมํมฝีุายจดัการเข๎ารํวม 
6. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ ให๎เป็นไปตามกฎหมายและ

ข๎อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ เพื่อให๎มั่นใจวํารายการดังกลําวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดตํอ
บริษัท 

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดิเผยไว๎ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลําวลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด๎วยข๎อมลูอยํางน๎อยดังตํอไปนี:้- 
7.1  ความเห็นเกีย่วกับความถูกต๎อง ครบถ๎วน เป็นที่เช่ือถือได๎ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
7.2  ความเห็นเกีย่วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
7.3  ความเห็นเกีย่วกับการปฏบิัติตามกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข๎อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของบริษัท 
7.4  ความเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของผู๎สอบบัญช ี
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7.5  ความเห็นเกีย่วกับรายการที่อาจมคีวามขัดแย๎งทางผลประโยชน ์
7.6  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข๎ารํวมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตลํะทําน 
7.7  ความเห็นหรือข๎อสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร๎ับจากการปฏิบัตหิน๎าท่ีตามกฎบัตร (Charter) 
7.8  รายการอื่นท่ีเห็นวําผู๎ถือหุ๎นและผูล๎งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต๎ขอบเขตหน๎าที่และความรับผดิชอบท่ีได๎รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญอยาํงตํอเนื่องจากคณะกรรมการบริหารคณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและฝุายบริหาร  
9. พิจารณาความเป็นอสิระของหนํวยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งใหค๎วามเห็นเกีย่วกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนให๎ความเห็นชอบในการพิจารณาแตํงตั้ง เลิกจ๎างผู๎ตรวจสอบภายใน 
10. ในการปฏิบัตติามขอบเขตอํานาจหน๎าท่ี ให๎คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝุายจัดการหรือหัวหน๎างานเข๎ารํวมประชุม

เพื่อช้ีแจงหรือให๎สํงเอกสารทีเ่กี่ยวข๎องได๎ 
11. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคําปรึกษาจากผู๎เชี่ยวชาญอสิระตามความเหมาะสมด๎วยคําใช๎จํายของบริษัท

ตามขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด๎วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
13. ประชุมรํวมกับผูส๎อบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไมํมีฝาุยจัดการรํวมด๎วยอยํางน๎อยปีละครั้ง 

(2) คณะกรรมการบริหาร  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด๎วยกรรมการ 3 คน ดังนี้ 

1. นายปรีชา นันท์นฤมิต  ประธานกรรมการ 
2. นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์* กรรมการ 
3. นายโกศล วรฤทธินภา**  กรรมการ 
นางสาวมัทธณา หนูปลอด   เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

หมายหต ุ* นายธีรวุทธิ ์ปางวิรุฬห์รักข์ ลาออกจากตําแหนํงเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

   ** นายโกศล วรฤทธินภา ลาออกจากตําแหนํงเมื่อวันท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 

 ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารประกอบด๎วยกรรมการ 4 คน ดังนี ้
1. นายปรีชา นันท์นฤมิต  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายจักรกรสิน์ โลหะเจริญทรัพย ์ กรรมการบริหาร 
3. นายศุภชัย พฤกษ์เมธากุล* กรรมการบริหาร 
4. นายปัญญา อยูโํต**  กรรมการบริหาร 
นางสาวมัทธณา หนูปลอด เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

หมายเหตุ * นายศุภชัย พฤกษ์เมธากุล ไดร๎ับการแตํงตั้งให๎ดํารงตําแหนํงกรรมการบริหารแทนนายโกศล วรฤทธินภา เมื่อวันท่ี 21 
มีนาคม 2562 

 ** นายปัญญา อยูํโต ไดร๎ับการแตงํตั้งให๎ดํารงตําแหนํงกรรมการบรหิารเพิ่มอีก 1 คน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 
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อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารมีอํานาจ หน๎าท่ี และความรับผดิชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดและมอบหมาย และตาม
ขอบเขตอํานาจ หน๎าท่ีและความรบัผิดชอบที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปอํานาจหน๎าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญัได๎ 
ดังนี ้

1. รับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติ งานบริหารของบริษัท พิจารณากําหนดนโยบาย
เปูาหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธรุกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบรหิารทรัพยากร
บุคคล การลงทุน ด๎านเทคโนโลยสีารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ของบริษัท กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
เสนอให๎ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และอนุมตัิและ/หรอืให๎ความเห็นชอบ รวมตลอดถึง การตรวจสอบ
และตดิตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด 

2. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข๎อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข๎อกําหนด คําสั่ง และมติ
ของที่ประชุมคณะ กรรมการและ/หรือมติที่ประชุม ผู๎ถือหุ๎นของบริษทัทุกประการ 

3. อนุมัติ การทําธุรกรรมด๎านการขายสินค๎าและบริการ (Price List), การขายในรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน, การสํงเสริม
แผนการขาย, การอนุมัตเิกี่ยวกับการประมูลงาน งานราชการและเอกชน, การลงทุนในสินทรัพย์ไมํมีตวัตน, การ
ลงทุนในหลักทรัพย,์ การลงทุนอื่น เชํนการรํวมทุน การกู๎ยมื, การบรหิารเงิน, เงินลงทุน เงินฝาก ตามตารางอํานาจ
อนุมัติของบริษัท 

4. มีอํานาจพิจารณาแตํงตั้ง และควบคุมกํากับดูแลให๎การดาํเนินงานของ คณะทํางานท่ีแตํงตั้ง บรรลุตามนโยบายและ
เปูาหมายที่กําหนด 

5. กําหนดโครงสร๎างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึง การแตํงตั้ง การวําจ๎าง การโยกย๎าย การกาํหนดเงินคําจ๎าง 
คําตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู๎บริหารซึ่งมไิด๎ ดํารงตําแหนํงกรรมการบรหิาร และ การเลิกจ๎าง ท้ังนี้ อํานาจของ
คณะกรรมการบรหิาร จะไมรํวมถงึการอนุมัติ รายการใดที่อาจมคีวามขัดแย๎ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร 
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง มสีํวนไดเ๎สีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขัดแย๎งกับบริษัท หรอืบริษัทยํอย 
ตามกฎเกณฑ์ของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย ซึ่งการอนุมตัิรายการในลักษณะดังกลําวจะต๎องเสนอตอํท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรอืท่ีประชุมผู๎ถือ
หุ๎นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลําวตามที่ข๎อบังคับของบริษัท 

6. จัดประชุมเพื่อพิจารณาหรือนําเสนอตํอคณะกรรมการบริษัททุกฝาุยทุกไตร มาสละ หนึ่งครั้งเพื่อพิจารณางบการเงิน
และพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัท เว๎นแตํจะมีกรณตี๎องพิจารณาเป็นสําคัญหรือต๎องพิจารณาเปน็พิเศษจึงจะมี
การประชุมเพื่อพิจารณาหารือในเรื่องนั้น ๆ   

(3) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด๎วยกรรมการอสิระและพนักงานระดับหัวหน๎างาน
ของบริษัท  รวม 10 คน ดังนี้  

1. นายชาย  วัฒนสุวรรณ  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล อนุกรรมการผู๎เชี่ยวชาญการบรหิารความเสี่ยง 
3. นายสัมพันธ์ หุํนพยนต ์ อนุกรรมการผู๎เชี่ยวชาญการบรหิารความเสี่ยง 
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4. นายอภิรักษ์  กาญจนคงคา อนุกรรมการ 
5. นายธวัช   แสงเถกิง  อนุกรรมการ 
6. นางสาวมัทธณา หนูปลอด  อนุกรรมการ 
7. นางสาวสุนันทา มีระเบยีบ  อนุกรรมการ 
8. นางสาวบังอร ปิยะทัต  อนุกรรมการ 
9. นางสาวหฤทัย    ภูํเยี่ยม  อนุกรรมการ 
10. นางสาวชลธิชา พุํมพฤกษ ์ อนุกรรมการ  
นางสาวชลธิชา พํุมพฤกษ์ ทําหน๎าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

อ านาจหน้าท่ีคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง  

1. ศึกษาทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ    
2. กํากับดูแลการดําเนินงานของฝุายบริหารอยํางใกล๎ชิดและตํอเนื่อง เพื่อให๎ผลการดําเนินการบรรลุวัตถปุระสงค์

ได๎อยํางเป็นรูปธรรม  
3. ปูองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและทําหน๎าท่ีเป็น Compliance  เพื่อปูองกันความเสี่ยงจากการบริหาร

จัดการกิจกรรมอื่น ๆ 
4. รายงานตํอคณะกรรมการตรวจสอบอยํางสม่ําเสมอ เกี่ยวกับการบรหิาร การดาํเนินงาน และสถานะความเสี่ยง

ของบริษัท กําหนดแนวทางการแก๎ไขปรับปรุงเพื่อใหส๎อดคล๎องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กําหนด 
5. ปฏิบัติหน๎าท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิัท มอบหมาย 

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน ประกอบด๎วยกรรมการอสิระ 3 คนดังนี ้
1. นายมนัส  แจํมเวหา  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน   
2. นายรุจพงศ์  ประภาสะโนบล กรรมการ 
3. นายสัมพันธ์  หุํนพยนต์  กรรมการ 

หมายเหต ุ* เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทแตงํตั้งนายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี เข๎าดํารงตาํแหนํง กรรมการ
สรรหาและพิจารณาคําตอบแทน แทนนายมนัส แจํมเวลา ซึ่งลาออกเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2562 

** เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทแตํงตั้งนายสมัพันธ์ หุํนพยนต์ เข๎าดํารงตําแหนงํ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน แทนนายมนสั แจํมเวลา ซึ่งลาออกเมื่อวันท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 2562 

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทนประกอบกรรมการอสิระ 3 คน ดังนี้ 
1.  นายสมัพันธ์ หุํนพยนต์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน 
2.  นายนายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล กรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน 
2.  นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี  กรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน 
นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา ทําหนา๎ที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน 
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อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

1.  พิจารณานําเสนอโครงสร๎าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยํอย
ตําง ๆ  

2. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนํง
กรรมการ และกรรมการผู๎จัดการ เมื่อครบวาระหรือตําแหนํงวํางลง หรือตําแหนํงผู๎บริหารอื่นตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให๎คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนําเสนอตํอท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/
หรือ ที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น (แล๎วแตํกรณี) 

3. เสนอรายชื่อกรรมการที่จะดํารงตําแหนํงในคณะกรรมการยํอยชุดตํางๆ ของบริษัท 
4. พิจารณาให๎ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตําแหนํงผู๎บริหารระดับสูงของบริษัท 
5. พิจารณากําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการทํางานของกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร และ

นําเสนอให๎คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให๎ความเห็นชอบ 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร และนําเสนอให๎คณะกรรมการบริษัท

พิจารณา 
7. เสนอแนะแนวทางการจํายผลตอบแทน วิธีการจํายคําตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ให๎แกํคณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการชุดยํอยตําง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตํงตั้ง 
8. พิจารณาเสนอแนะการกําหนดคําตอบแทนประจําปีของกรรมการ กรรมการผู๎จัดการ รวมถึง คําเบี้ยประชุม 

โบนัสประจําปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยนําเสนอคําตอบแทนตํอคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น (แล๎วแตํกรณี) 

9.  ประเมินผลการปฏิบัติหน๎าที่ของตนเองเป็นประจํา เพื่อทบทวนผลงานที่ผํานมาและพิจารณาปัญหาเพื่อการ
ปรับปรุงแก๎ไขตํอไป  

10.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา
และพิจารณาคําตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยํอยตําง ๆ และผู๎บริหารระดับสูง 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน  มีวาระการดํารงตําแหนํง 3 ปี นับแตํเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และจะสิ้นสุด
วาระการดํารงตําแหนํงในวันประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจําปี พร๎อมกําหนดวาระตําแหนํงกรรมการอิสระ 

3. การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระ ร๎อยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด๎วย 
1. นายมนัส แจํมเวหา*  กรรมการอิสระ 
2. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล กรรมการอิสระ 
3. นายสัมพันธ์ หุํนพยนต์      กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ * เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนัส แจํมเวหา ลาออกจากตําแหนํง และเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 
2562 คณะกรรมการบริษัทแตํงตัง้นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรีให๎ดํารงตําแหนํงกรรมการอสิระ แทนนายมนัส 
แจํมเวหา  
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว๎ เทํากับข๎อกําหนดของ คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี  ทจ.
39/2559 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559  เรื่องคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ กลําวคือ “กรรมการอสิระ” หมายถึง กรรมการที่มี
คุณสมบัติ ดังนี ้

1. ถือหุ๎นไมํเกินร๎อยละหนึ่งของจํานวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแล๎วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข๎องโดยรวมหุ๎นที่
ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข๎องด๎วย 

2. ไมํเป็นผู๎ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทท่ีเกี่ยวข๎องในลักษณะที่มีสํวนได๎เสีย หรือได๎ผลประโยชน์ในด๎านการเงินหรือการ
บริหารงาน ทั้งในปัจจุบันและชํวง 2 ปีกํอนเป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกลําว ได๎แกํ 

 เป็นกรรมการที่มีสํวนรํวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ๎าง ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจําหรือผู๎มีอํานาจควบคุม   

 เป็นผู๎ให๎บริการทางวิชาชีพ เชํน เป็นผู๎สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผู๎ประเมินราคาทรัพย์สิน  

 เป็นผู๎ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เชํน ซื้อ/ขายสินค๎าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ ให๎/รับความชํวยเหลือทางการเงิน เป็น
ต๎น 

3. ไมํเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คูํสมรส พี่
น๎อง และบุตร รวมทั้งคูํสมรสของบุตร ของผู๎บริหาร ผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ ผู๎มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได๎รับการเสนอให๎เปน็
ผู๎บริหารหรือผู๎มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

4. ไมํมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช๎วิจารณญาณ
อยํางอิสระและไมํมีลักษณะอื่นใดที่ทําให๎ไมํสามารถให๎ความเห็นอยํางเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

5. ไมํเป็นกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการใด ๆ ในบริษัทอื่นในกลุํมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

นอกจากน้ี กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนํงกรรมการตรวจสอบอยํางน๎อย 1 คน จะต๎องเป็นบุคคลที่มีความรู๎และประสบการณ์
ด๎านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหน๎าท่ีในการสอบทานความนําเชื่อถือของงบการเงินได๎ รวมทั้งบริษัทจะพิจารณา
คุณสมบัติในด๎านอื่นๆ ประกอบด๎วย เชํน ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม 
เป็นต๎น 

สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแตํงตั้งกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแตํงตั้งกรรมการบริษัท โดย
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ๎นจากตําแหนํงตามวาระอาจได๎รับการแตํงตั้งให๎กลับมาดํารงตําแหนํงใหมํได๎ ในกรณีที่ตําแหนํงกรรมการ
ตรวจสอบวํางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให๎คณะกรรมการบริษัทแตํงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนเป็น
กรรมการตรวจสอบเพื่อให๎กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยูํในตําแหนํงได๎เพียงวาระที่เหลืออยูํของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต๎องแจ๎งตลาดหลักทรัพย์
ฯ ทันทีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให๎ออกกํอนครบวาระ 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทนทําหน๎าท่ีในการพิจารณาสรรหากรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตําแหนํงที่
วํางลง รวมถึงบริหารระดับสูงสุด โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังตํอไปนี้ 
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การสรรหากรรมการ 

1. ทบทวนโครงสร๎างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งใน
ภาพรวมให๎กับคณะกรรมการบริษัทให๎สอดคล๎องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ข๎อกฎหมาย ข๎อบังคับบริษัท และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด๎วยกรรมการไมํน๎อยกวํา 5 คน และกรรมการไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดต๎องมีถิ่นท่ีอยูํในราชอาณาจักร และกรรมการต๎องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 
1.2 ในการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจําปีทุกครั้ง กรรมการออกจากตําแหนํงในอัตราหนึ่งในสาม ถ๎าจํานวน

กรรมการที่จะแบํงออกให๎ตรงเป็นสามสํวนไมํได๎ ก็ให๎ออกโดยจํานวนใกล๎ที่สุดกับสํวนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต๎องออกจากตําแหนํงในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้น ให๎จับฉลากกันวําผู๎ใดจะออก สํวน
ปีหลังตํอไป ให๎กรรมการคนท่ีอยูํในตําแหนํงนานท่ีสุดนั้นเป็นผู๎ออกจากตําแหนํง กรรมการซึ่งพ๎นจากตําแหนํง
แล๎วนั้นอาจได๎รับเลือกตั้งกลับเข๎ามาเป็นกรรมการใหมํได๎ 

2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติเฉพาะคุณสมบัติของกรรมการอิสระ พิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ ด๎านประกอบกัน 
เชํน ความรู๎ ความสามารถ ประสบการณ์ความชํานาญที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจ และกําหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรร
หาและคัดเลือกเพื่อให๎ตรงกับสถานการณ์และความต๎องการของบริษัทและให๎เป็นไปตามข๎อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทย เมื่อผํานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคําตอบแทนแล๎วจะ
เสนอตํอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา เมื่อผํานการเห็นชอบแล๎วจะเสนอตํอที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นเพื่อลงมติแตํงตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท โดยใช๎เสียงข๎างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังตํอไปนี้ 
2.1 ผู๎ถือหุ๎นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทํากับหนึ่งหุ๎นตํอหนึ่งเสียง 
2.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช๎วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละ

หลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแตํที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นจะเห็นสมควร แตํในการลงมติแตํละครั้งผู๎ถือหุ๎นต๎องออก
เสียงด๎วยคะแนนท่ีมีอยูํทั้งหมด จะแบํงคะแนนเสียงแกํคนใดหรือคณะใดมากน๎อยเพียงใดไมํได๎ 

2.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให๎ใช๎เสียงข๎างมาก หากมีคะแนนเสียงเทํากันให๎ผู๎เป็นประธานในที่
ประชุมเป็นผู๎ออกเสียงช้ีขาด 

2.4 ในกรณีที่ตําแหนํงกรรมการวํางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให๎คณะกรรมการสรรหาฯ 
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามกฎหมายวําด๎วยบริษัทมหาชนจํากัดเข๎าเป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว๎นแตํวาระของกรรมการจะเหลือน๎อยกวําสองเดือน โดยบุคคล
ซึ่งเข๎าเป็นกรรมการดังกลําวแทนจะอยูํในตําแหนํงกรรมการได๎เพียงเทําวาระที่ยังเหลืออยูํของกรรมการที่ตน
แทน โดยมติดังกลําวของคณะกรรมการจะต๎องประกอบด๎วยคะแนนเสียงไมํน๎อยกวําสามในสี่ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยูํ 

2.5 ที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นอาจลงมติให๎กรรมการคนใดออกจากตําแหนํงกํอนถึงคราวออกตามวาระได๎ ด๎วยคะแนนเสียง
ไมํน๎อยกวําสามในสี่ของจํานวนผู๎ถือหุ๎นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ๎นนับรวมกันได๎ไมํน๎อยกวํากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหุ๎นท่ีถือโดยผู๎ถือหุ๎นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตํงตั้งคณะกรรมการชุดยํอย 
โดยพิจารณาบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู๎ความสามารถในการบริหารงาน เชํน เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถในการสอบ
ทานความเชื่อถือของงบการเงินบริษัท 
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การสรรหาผู้บริหาร  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทนและหรือบุคคลที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติผู๎ทรงคุณวุฒิเพื่อแตํงตั้งผู๎บริหารโดยคํานึงถึงคุณสมบัติบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู๎ความสามารถ
และมีความเช่ียวชาญในการบริหารงานในสายงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

4. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการบริษัทยํอยรวมถึงกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจโดยใช๎หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม
มาตรฐานเดียวกับบริษัท เพื่อให๎การบริหารงานเป็นไปอยํางมีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ 

มีการกําหนดนโยบายเสนอช่ือและใช๎สิทธิออกเสียงโดยการแตํงตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทยํอยดําเนินการโดยฝุาย
จัดการ กําหนดระเบียบปฏิบัติให๎การเสนอช่ือและใช๎สิทธิออกเสียงดังกลําวต๎องได๎รบัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด๎วย โดยบุคคล
ที่ได๎รับแตํงตั้งให๎เป็นกรรมการในบริษัทยํอย มีหน๎าที่ดําเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีที่สุดของบริษัทยํอย และบริษัทได๎กําหนดให๎บุคคล
ที่ได๎รับการแตํงตั้งนั้น ต๎องได๎รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกํอนที่จะไปลงมติหรือใช๎สิทธิออกเสียงในเรื่องสําคัญในระดับ
เดียวกับท่ีต๎องได๎รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดําเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้การสํงกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนใน
บริษัทยํอยดังกลําวเป็นไปตามสัดสํวนการถือหุ๎นของบริษัท 

นอกจากน้ี บริษัท ได๎กําหนดระเบียบให๎บุคคลที่ได๎รับการแตํงตั้งจากบริษัทนั้น ต๎องดูแลให๎บริษัทยํอยมีข๎อบังคับในเรื่องการ
รายการเกี่ยวโยงการได๎มาหรือจําหนํายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทํารายการสําคัญอื่นใดของบริษัทให๎ครบถ๎วนถูกต๎อง และใช๎
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข๎องกับการเปิดเผยข๎อมูลและการทํารายการข๎างต๎นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงมีการกํากับ
ดูแลให๎มีการจัดเก็บข๎อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทยํอยให๎บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได๎ทัน
ตามกําหนด 

นโยบายการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย 

1. ฝุายบรหิารจะต๎องมีการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเบื้องต๎น คณะกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการบริษัทจะเป็น
ผู๎กลั่นกรองการลงทุนแล๎วจึงนําเสนอผลการประเมิน พร๎อมท้ังสรุปภาวการณ์ลงทุนเพื่อ นําเสนอยังคณะกรรมการบริษัทหรือ
ที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งจะตํอเนื่องถึงการพัฒนาโครงการ การขยายการลงทุน และการอนุมตัิงบ
ลงทุน  

2. นโยบายที่สาํคัญของบริษัทยํอย หากต๎องมีการจัดตั้งบริษัทยํอย หรือยกเลิกบริษัทยํอยเพื่อการบริหารจดัการของบริษัทให๎
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูม๎ีอํานาจอนุมัติดังกลําว 

3. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติรายการลงทุนที่มีลักษณะเข๎าขํายตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาํหนด เชํน รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได๎มาหรือจําหนํายไปซึ่งสินทรัพย์  

4. บริษัทยํอยต๎องรายงานการดําเนินงานของธุรกิจที่สําคัญ ผลการประกอบการรายไตรมาส ทุกๆ ไตรมาส ตํอบริษัทภายใน
ระยะเวลาทีฝุ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทยํอยตกลงรํวมกันและประเมินผลโดยเปรยีบเทียบกับเปาูหมาย รวมถึงแสดง
ความคิดเห็น หรือข๎อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการของแตํละบริษัทยํอยเพื่อใช๎ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
หรือปรับปรุงสํงเสริมให๎ธุรกจิของบริษัทในเครือมีการพัฒนาและเจรญิเติบโตอยํางตํอเนื่อง 
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นโยบายการควบคุมภายในและนโยบายการบริหารงานส่วนกลาง 

คณะกรรมการบริษัทและฝุายบรหิารให๎สายงานตรวจสอบภายในรายงานตรงตํอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อการทําหน๎าท่ี
อยํางอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให๎คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน๎าเป็นรายไตรมาส 

สําหรับการบริหารงานในบริษัทยํอยได๎บริหารตามสัดสํวนการลงทุนและคณะกรรมการบริษัท มีหน๎าท่ีแตํงตั้งผู๎บริหารที่จะไป
ปฏิบัติหน๎าท่ีกรรมการในบริษัทตํางๆ เพื่อให๎มีทิศทางที่สอดคล๎องและเช่ือมโยงในด๎านนโยบายและกลยุทธ์ ทั้งนี้โดยพิจารณาจาก
ความรู๎ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานในสายงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

นโยบายด้านงบประมาณ 

การทํางบประมาณลงทุนและดําเนินการต๎องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแตํละบริษัทยํอยที่สอดคล๎องกับระเบียบ
งบประมาณของบริษัทและการจัดทําและทบทวนงบประมาณต๎องดําเนินการตามกรอบเวลาและจัดสํงข๎อมูลให๎สอดคล๎องกับการ
ดําเนินการของบริษัท 

5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู๎บริหารในการนําข๎อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไมํเปิดเผยตํอสาธารณชนไปใช๎
เพื่อแสวงหาประโยชน์สํวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังน้ี:- 
- ให๎ความรู๎แกํกรรมการรวมทั้งผู๎บริหารฝุายตํางๆ เกี่ยวกับหน๎าที่ที่ต๎องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คูํสมรส และ

บุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ ตํอสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ตาม
มาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหํงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535. 

- กําหนดให๎กรรมการและผู๎บริหารมีหน๎าที่ต๎องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตํอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหํงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายในวัน
ทําการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดสํงสําเนารายงานนี้ให๎แกํบริษัทในวันเดียวกับวันที่สํงรายงานตํอ
สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. 

- บริษัทจะกําหนดให๎กรรมการ ผู๎บริหาร และผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องที่ได๎รับทราบข๎อมูลภายในที่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตํอ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต๎องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอยํางน๎อย 1 เดือน กํอนที่งบ
การเงินหรือข๎อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยตํอสาธารณชน และควรรออยํางน๎อย 24 ช่ัวโมงภายหลังการเปิดเผยข๎อมูลให๎แกํ
สาธารณชนแล๎ว รวมทั้งห๎ามไมํให๎เปิดเผยข๎อมูลที่เป็นสาระสําคัญนั้นตํอบุคคลอื่น. 
บริษัทกําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝุาฝืนนําข๎อมูลภายในไปใช๎หาประโยชน์สํวนตน ซึ่งเริ่มตั้งแตํการตักเตือนเป็น

หนังสือ ตัดคําจ๎าง พักงานช่ัวคราวโดยไมํได๎รับคําจ๎าง หรือให๎ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทํา
และความร๎ายแรงของความผิดนั้นๆ 
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6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2561 ที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นมีมตแิตํงตั้ง ผู๎สอบบัญชีของบริษัท ดังมีรายชื่อตํอไปนี ้
1. นายสมคดิ เตยีตระกูล     ผู๎สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือ 
2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกลุ      ผู๎สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 หรือ 
3. นางสาวศันสนีย์ พูลสวสัดิ์   ผู๎สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 หรือ 
4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรรีัตน์ชัชวาลย์ ผู๎สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549 หรือ 
5. นายนรินทร์ จูระมงคล   ผู๎สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8593 
แหํงบริษัท แกรนท์ธอนตัน จํากัด เป็นผู๎สอบบญัชีของบริษัทและบรษิัทยํอยสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 และรอบ

ระหวํางกาล 3 ไตรมาส โดยบริษทั บริษัทยํอย และบริษัทยํอยทางอ๎อม  ได๎ชําระคําตอบแทนจากการสอบบัญชีให๎แกผํู๎สอบบญัชี
เป็นเงินจํานวน 9,600,000 บาท โดยไมรํวมคําใช๎จํายอื่นท่ีเกีย่วข๎อง  ทั้งนี้ คําตอบแทนจากการสอบบญัชีเฉพาะสํวนของบริษัท
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 และรอบ ระหวํางกาล 3 ไตรมาส เป็นเงินจํานวน 2,270,000 บาท 

7. การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ  

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แหํงประเทศ
ไทยกําหนด  

ในปี 2561 บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ด ีท่ีสําคัญ ได๎แก ํ

 บริษัทแสดงเจตนารมณเ์ข๎ารํวมโครงการแนวรํวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตํอต๎านการทุจรติ (Thai Private 
Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC) 

 บริษัทมีแนวปฏิบัตเิรื่องการกําหนดองค์ประชุมโดยกําหนดให๎องค์ประชุมคณะกรรมการจะต๎องประกอบด๎วยกรรมการ
ไมํน๎อยกวําสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ข้อมูลโดยรวม  

 บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตํอสังคม โดยกําหนดไว๎เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของบริษัท และบริษัทยอํยให๎ถือเป็นภาพ 
(Picture หรือ View) ที่ต๎องทําให๎บังเกิดขึ้นจริง ตามมุมมองของผู๎มสีํวนไดเ๎สีย ซึ่งหมายความรวมถึงสงัคมด๎วย โดยใหป๎ระชาชนมี
การดํารงชีวิตและคณุภาพชีวิตที่ด ีให๎ถือเป็นสํวนหน่ึงในการดําเนินงานตามปกติ (in-process) 

 นอกจากน้ี ในถ๎อยแถลงพันธกิจ (Mission Statement) ของบริษัทและบริษัทยํอยได๎ให๎ความสาํคัญกบัการดําเนินการด๎านตําง 
ๆ เชํน ด๎านกระบวนการธุรกิจ (นําเข๎า จัดจําหนํายและให๎บริการ) การปฏิบัตติํอลูกคา๎และคูํแขํงขัน (ด๎วยราคายตุิธรรม) การ
ประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (ขยายธุรกิจใหมํ ๆ เพิ่มฐานรายได๎ และการบรหิารความเสี่ยง) การจัดหาวัตถุดิบ การ
ปฏิบัติตํอพนักงาน (บริหารงานด๎วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักบรรษทัภิบาล) เป็นต๎น เพื่อนําไปสูํ
การเติบโตอยํางยั่งยืนไปด๎วยกันท้ังบริษัทผู๎มีสํวนได๎เสียและสังคมทีม่ั่นคงยั่งยืน (Sustainable Growth) 

 สืบเนื่องจากแนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผดิชอบตํอสังคมของกิจการ” ซึ่งจัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ปัจจุบัน
กําหนดหลักการไวด๎ังนี้ (“หลักการ 8 ข๎อ” )  

1) การประกอบกิจการด๎วยความเป็นธรรม 

2) การตํอต๎านการทุจรติคอร์รปัช่ัน 

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  

4) การปฏิบัตติํอแรงงานอยํางเป็นธรรม 

5) ความรับผิดชอบตํอผู๎บริโภค 

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม 

7) การรํวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และ  

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรํนวัตกรรมซึ่งได๎จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผดิชอบตํอสังคม สิ่งแวดลอ๎ม และผูม๎ีสํวนได๎เสีย 

 บริษัทอยูํในภาวะเริ่มต๎นในการดําเนินการด๎านความรับผิดชอบตํอสงัคม (Corporate Social Responsibility) อยํางจริงจัง 
และสามารถแสดงนโยบายให๎การดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปด๎วยความรับผิดชอบตํอสังคม สิ่งแวดล๎อม และกลุมํผูม๎ีสํวนได๎เสีย
ตามหลักการ 8 ข๎อ ดังนี้  

1) การประกอบกิจการด๎วยความเป็นธรรม บริษัทเน๎นจรรยาบรรณในการประกอบธรุกิจ ครอบคลุมกบัการเคารพกฎหมาย ไมมํี
สํวนไดส๎ํวนเสียและผลประโยชน์ทีม่ีความขัดแย๎งกัน การรักษาความลับ การใช๎ข๎อมูลภายใน การปฏิบตัิตํอลูกค๎า คูํแขํง พนักงาน 
ความปลอดภัยดา๎นสุขอนามยัและสิ่งแวดล๎อม บริษัทมีการจดัทําคูํมอืพนักงาน พัฒนากระบวนการวัดประสิทธิผลของระบบ นํา
หลักการด๎านคณุภาพ ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหํงชาติ (Thailand Quality Award – TQA) หรอืเกณฑ์เพื่อการดําเนินงานท่ี
เป็นเลิศ (The Seven Malcolm Baldrige Criteria)  

2) การตํอต๎านการทุจริตคอรร์ัปชัน่บริษัทใช๎นโยบายการดําเนินกิจการให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย และเปน็ประโยชน์ตํอสังคม 
สนับสนุนให๎พนักงานปฏิบตัิงานอยํางมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี บริษัทกําลังพัฒนามาตรการหรอืตัวช้ีวัดด๎านตําง ๆ รวมทั้งการ
วัดความเป็นประชาชนท่ีดี (Measures of Good Citizenship) โดยบริษัทได๎ประกาศเจตนารมณ์การเข๎ารํวมโครงการตํอต๎าน
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คอร์รัปช่ัน ที่มีช่ือวําโครงการแนวรํวมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตํอต๎านทุจริต (Collective Anti-Corruption – CAC) และ
ในปี 2558 บริษัทมีแผนการดําเนนิการตามการประกาศเจตนารมณอ์ยํางเป็นรูปธรรมตํอไป 

3 การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามกฎหมายและข๎อบังคับท่ีเกี่ยวข๎องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน ถือปฏิบัติตํอพนักงานอยํางเทําเทียม เคารพในความเป็นปัจเจกและความมศีักดิ์ศรี โดยทีผ่าํนมาไมเํคยมีข๎อร๎องเรียนที่
เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

4) การปฏิบตัิตํอแรงงานอยํางเป็นธรรม บริษัทตระหนักดีวํา บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคําของบริษัท ปฏิบัติตํอพนักงานเป็นไปตาม
กฎหมายแรงงาน หรือให๎สวัสดิการประโยชน์ตําง ๆ ที่สมเหตสุมผลสอดคล๎องกับสภาวะเศรษฐกิจ 

5) ความรับผิดชอบตํอผู๎บรโิภค บริษัทพิถีพีถันในการคัดสรรผลิตภณัฑ์และบริการแกํลูกคา๎กลุํมเปูาหมาย เนื่องด๎วยเกี่ยวความงาม 
สุขภาพ อนามัยของผู๎บริโภค ผลติภัณฑ์ องค์ประกอบทุกรายการที่จาํเป็น จะต๎องได๎รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) 
ตลอดจนบริษัทคัดสรรผลิตภณัฑร์ะดับแนวหน๎าดา๎นคุณภาพ ประสทิธิภาพ ภาพลักษณ์ ความเป็นผู๎นาํด๎านเทคโนโลยีและความ
ปลอดภัย ตลอดจนสุขอนามยัให๎แกํผู๎บริโภค ผูร๎ับบริการ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด๎านความงาม 

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม บริษทัรณรงคด์๎านการประหยดัพลังงาน การใช๎วัสดุสํานักงาน สิ้นเปลืองตําง ๆ อยํางคุ๎มคํา เชํน การ
ใช๎กระดาษรียสู (Re-used) การเปิด-ปิดเครื่องไฟฟูา เครื่องปรับอากาศระหวํางชํวงพัก การจัดสื่อแจกเป็นซีดี หรือ Soft files 
แทนท่ีจะเป็นกระดาษ จัดทําเป็นรปูเลํม เน๎นการสื่อสาร ประชุม จัดทําธุรกรรมตําง ๆ ทางอินเทอร์เนต็ให๎มากข้ึน ลดการเดินทาง
ไป-มาภายในระหวํางสํานักงาน เป็นต๎น 

7) การรํวมพัฒนาชุมชนหรือสังคมบริษัทตระหนักถึงการทําประโยชน์เพื่อสังคม บริษัทได๎มสีํวนรํวมในการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ 
ประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมการชํวยชีวิตขึ้นพ้ืนฐาน หรือ ปฏิบัติการชํวยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation) 
CPR คือการชํวยเหลือผู๎ที่อยูํในภาวะหยุดหายใจหรือภาวะหัวใจหยดุเต๎นให๎กลับมามีการหายใจและไหลเวียนคืนสูํสภาพเดมิ CPR 
และรํวมสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงห๎องเจาะเลือด สําหรับโรงพยาบาลที่ไมไํด๎อยูํในกรุงเทพ  

8) การมีนวตักรรมและเผยแพรํนวตักรรมซึ่งไดจ๎ากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตํอสังคม สิ่งแวดล๎อม และผูม๎ีสํวนได๎เสีย เป็น
กิจกรรมการสมัมนา การให๎องค์ความรู๎ด๎านเทคนิคและเครื่องมือทางการแพทย์ใหมํ ๆ ให๎แกํ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ตําง ๆ 

กิจกรรมการเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ในรอบปี 2561 บริษัทและบริษัทยํอยไดม๎ีกิจกรรม, ผลิตภัณฑ์หรือเงินทุนท่ีบริจาค หรือองค์ความรู๎ที่เป็นวิทยาทานแกํบุคลากร 
สถาบันหรือหนํวยงานตําง ๆ มีรายละเอยีดดังนี ้
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ที ่ วันเดือน กิจกรรม รายละเอียด ภาพ 

1 24 ก.พ. 61 งานประชุมบริษัทประจําป ี บริษัทและบริษัทในเครือ (บจก. สเปซเมด) ได๎รํวมกันจัดงาน
ประชุมประจําปีขึ้น ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ มีพนักงานเข๎ารํวม
ประชุมรวม 407 คน  โดยเป็นการเสวนาเรื่อง สิ่งที่คาดหวัง 

มุมมองที่มีตํอบริษัทฯ พนักงาน และผู๎บริหารได๎มอบนโยบาย 

ก๎าวตํอไป EFORL ผลิตภัณฑ์ บริการ และกลยุทธ์ปี 2561 

 
 

2 1 มี.ค. 61 การประชุมประจาํปี 2561 ฝุาย
ขายและการตลาดเครื่องมือแพทย ์

บริษัทได๎จดัสมัมนาประจําปีของ Medical Device Division ที่
จังหวัดนครนายก ผู๎เข๎ารํวมสมัมนาเป็นผู๎บริหารและพนักงานใน
สํวนท่ีดูแลและบริการลูกค๎าโดยตรง มวีัตถุประสงค์เพื่อทบทวน 
ประเมินการปฏบิัติงานในปีท่ีผํานมา กําหนดแผนกลยุทธ์ 
แผนการขาย แผนการให๎บริการ และเสนอผลิตภณัฑ์ใหมํ ๆ ที่จะ
สนองตํอลูกค๎ากลุํมเปูาหมายในปี 2561 มีการระดมความคิด 
เพื่อทราบปัญหาและแนวทางการปูองกันและแก๎ไข ลดขั้นตอน
ทําให๎กระบวนการสั้นรวดเร็วมีประสิทธิภาพ พร๎อมทั้งรับทราบ
องค์ความรู๎ใหมํ ๆ และหนํวยงานที่ประเมินติดตามบริษัท ท้ังใน
ระดับประเทศและนานาชาติ  

 
 
 

3 24 มี.ค. 61 กิจกรรมความรับผิดชอบตํอสังคม
ของกิจการ (CSR) ที่ ต.สลกบาตร  
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 

บริษัทและบริษัทในเครือ บริษัท สเปซเมด จํากัด ได๎ดําเนินการ
ตามโครงการ “อี ฟอร์ แอล เอม สัญจรสูสํังคมครั้งที่ 7” โดยได๎
เข๎ารํวมกิจกรรมกับมูลนิธิหนํวยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ 
สํานักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พร๎อมท้ัง
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เครือขํายในพ้ืนท่ี อาทิ ธนาคารกรงุเทพ โรตารี่อําเภอขาณุวร
ลักษบุรี สาธารณสุขจังหวัด สํวนราชการระดบัอําเภอและจังหวัด 
เป็นต๎น ไดร๎ํวมกันให๎บริการดา๎นการแพทย์ ทันตกรรม แพทย์
ทางเลือก โดยไมํคดิคําใช๎จําย จัดขึ้นทีอ่ําเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดกําแพงเพชร เมื่อวันเสาร์ที ่24 มีนาคม 2561 โดย
สามารถให๎บริการแกํประชาชนในอําเภอขาณุวรลักษบุรีและพื้นท่ี
ใกล๎เคียง ซึ่งเป็นผู๎ทีด่๎อยโอกาสในอันที่จะเข๎าถึงบริการทาง
การแพทย์ ทันตกรรมและแพทย์ทางเลือก โดยมีผู๎มาลงทะเบยีน
ทั้งสิ้น 796 ราย ประกอบด๎วยด๎านทันตกรรม 460 ราย ท่ัวไป 
146 ราย และด๎านแพทย์ทางเลือก 190 ราย ทําให๎กิจกรรมใน
โครงการนี้มคีวามสมบูรณ์ในการให๎บริการแกผํู๎ด๎อยโอกาส สม
ตามเจตนารมณ์ของโครงการ. 

 

4 12 มิ.ย. 61 อบรมพื้นฐานการนวดหัวใจผาย
ปอดกู๎ชีพและการใช๎เครื่องกระตุก
หัวใจไฟฟูาชนิดอัตโนมตัิ (Basic 
CPR & AED) 
 

บริษัท ได๎จัดอบรมพื้นฐานการนวดหัวใจผายปอดกู๎ชีพ 
(Cardiopulmonary Resuscitation หรือ CPR Basic 
Training) และการใช๎เครื่องกระตกุหัวใจไฟฟูาชนิดอัตโนมตัิ 
(Automated External Defibrillatorหรือ AED) ณ บริษัท เอ
เชี่ยนฮอนด๎ามอเตอร์ จํากดั นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ เมื่อวันท่ี 
12 มิถุนายน 2561 โดยเป็นการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการให๎แกํ
เจ๎าหน๎าท่ีบริษัท เอเชี่ยนฮอนด๎ามอเตอร์ จํากัด รวม 20 ทําน 
และมีวิทยากรจากฝุายฝึกอบรมของมูลนิธิปุอเต็กตึ๊งมาใหค๎วามรู๎
ในการอบรมครั้งนี้ด๎วย   โดยบริษทันําเครื่อง AED ยี่ห๎อ Nihon 
Kohden มาสาธติ พร๎อมให๎ทดลองใช๎ เพื่อให๎เกิดความรู๎และ
ทักษะในการชํวยนวดหัวใจผายปอดกู๎ชีพข้ันพ้ืนฐาน และ
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ที ่ วันเดือน กิจกรรม รายละเอียด ภาพ 
สามารถใช๎เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟูาชนิดอัตโนมัตไิด๎อยาํงถูกต๎อง 

5 13 ก.ค. 61 EFORL มอบเครื่องกระตุกหัวใจ
ด๎วยไฟฟูาชนิดอัตโนมัตสิําหรับ
พระภิกษุสงฆ์อาพาธ ณ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ํ
 

ผู๎บริหารด๎านการตลาดและการขาย ได๎มอบเครื่องกระตุก
หัวใจด๎วยไฟฟูาชนิดอัตโนมัติ แบบ BIPHASIC มูลคํา 300,000 

บาท สําหรับ พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์แหํง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมํ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจ
นาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
เป็นผู๎รับมอบ ณ ห๎องรับรองช้ัน 8 อาคารราชนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

 
6 26 ก.ย. 61 การอบรมบุคลากรภายในบริษัท 

เพื่อเตรียมความพร๎อมและ
ปูองกันอุบัติเหตุจากการหยุด
หายใจฉับพลัน ด๎วยวิธีการ CPR 

และด๎วยเครื่อง AED ในหลักสูตร 

“การชํวยชีวิตขั้นพื้นฐานด๎วย
เครื่อง AED” รุํนที่ 1 
 

บริษัทอบรมพนักงานให๎มีความความเข๎าใจสามารถปฏิบัติได๎
จริงตามขั้นตอน CPR  และการใช๎เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟูา
อัตโนมัติ AED  (AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR) 
บริษัทฯ จึงได๎จัดอบรมในหลักสูตร “การชํวยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ด๎วยเครื่อง AED” รุํนที่ 1 ขึ้น ณ สํานักงานการขายและ
การตลาดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561  มี
พนักงานเข๎ารํวมรับฟังการบรรยาย การสาธิต และรํวมฝึกฝน
เป็นจํานวนมาก ผลการประเมินเป็นที่นําพอใจ มีความพึง
พอใจในการอบรมอยูํในเกณฑ์สูง    

 

7 28 ต.ค. 61 กิจกรรมความรับผิดชอบตํอ
สังคมของกิจการ (CSR) ที่ 
โรงเรียนประถมนนทรี ยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 
 

บริษัทและบริษัทในเครือ บริษัท สเปซเมด จํากัด ได๎
ดําเนินการตามโครงการ “อี ฟอร์ แอล เอม สัญจรสูํสังคมครั้ง
ที่ 9” โดยรํวมกิจกรรมกับมูลนิธิหนํวยแพทย์และทันตแพทย์
เคลื่อนที่ สํานักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

พร๎อมทั้งเครือขํายในพื้นที่ ธนาคารกรุงเทพ โรตารี่ สํวน
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ราชการ เป็นต๎น ได๎รํวมกันให๎บริการด๎านการแพทย์ ทันตก
รรม แพทย์ทางเลือก โดยไมํคิดคําใช๎จําย กิจกรรมจัดขื้น ณ 

เขตยานนาวา โดยสามารถให๎บริการแกํประชาชนแขวงชํอง
นนทรี และพื้นที่ใกล๎เคียง ซึ่งเป็นผู๎ที่ด๎อยโอกาสในเข๎าถึง
บริการทางการแพทย์ ทันตกรรมและแพทย์ทางเลือก ทําให๎
กิจกรรมในโครงการนี้มีความสมบูรณ์ในการให๎บริการแกํ
ผู๎ด๎อยโอกาส สมตามเจตนารมณ์ของโครงการ 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ
มอบหมายใหผ๎ู๎ตรวจสอบภายในซึง่ได๎รับการแตํงตั้ง ปฏิบตัิงานการตรวจสอบประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในปี 2561 เพื่อให๎มั่นใจวําบริษัทสามารถดาํเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข๎อบังคับท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อให๎บริษัทและกลุมํบริษัทสามารถบริหารงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล๎อง
กับเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจให๎เจริญเติบโตอยํางยั่งยืน โปรํงใส มีคุณธรรม และสามารถตรวจสอบได๎ สามารถลดหรือปูองกัน
ความเสีย่งตําง ๆ บริษัทและบริษทัยํอยมีการกําหนดแนวทางระบบควบคุมภายในทีส่อดคล๎องกับแนวทางการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ซึ่งมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 3 ทํานเข๎ารํวมประชุมด๎วย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท โดยการสอบถามข๎อมลูจากฝุายบรหิารและตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝุายจดัการระบบงานคลังสินค๎า โดยพิจารณาจาก
ผลการตรวจสอบของผู๎ตรวจสอบภายในแล๎ว 

คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวาํภาพรวมระบบการควบคุมภายในของระบบงานคลังสินค๎าปจัจุบันยังคงมีความเพียงพอ 
มีการปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและคูมํือการปฏบิัติงานของบริษทั แม๎ยังคงพบข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้น เชํน สินค๎าไมเํคลื่อนไหว
เกิน 1 ปี และมีสินคา๎คงค๎างนานมลูคําสูง มีการยืมสินค๎านานเกินกําหนด ซึ่งบริษัทมีนโยบายกําหนดมาตรการลงโทษเพื่อให๎ผูย๎ืม
และฝาุยจัดการตดิตามรายงานและแก๎ไขดําเนินการให๎ถูกต๎องตามนโยบาย 

ผู๎ทําหน๎าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท คือ บริษัท รี-แอ๎ด จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทอิสระจากภายนอก เพื่อทําหน๎าที่ในการ
สํารวจและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท พร๎อมท้ังรายงานผลการตรวจสอบตํอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการพิจารณาแตํงตั้งจัดจ๎างโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2561 ซึ่งผํานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว๎ โดยบริษัท ร-ีแอ๎ด จํากัด ไดม๎อบหมายให๎นายฐติิวัชร สุพร
รพงศ์ เป็นผู๎รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎ตรวจสอบภายในของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได๎พิจารณาคณุสมบัติของคือ บริษัท รี-แอ๎ด จํากัด และนายฐิติวัชร สุพรรพงศ์ แล๎วเห็นวํามีความ
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัตหิน๎าท่ีดังกลําวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด๎านการตรวจสอบ
ภายใน  

บริษัท รี - แอ๎ด จํากัด ไดเ๎ข๎าตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัท สําหรับปสีิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 พร๎อม
ทั้งทําการศึกษาและประเมินประสทิธิภาพระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบตัิงานและระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยูํของบริษทัตามที่เห็นวําจําเป็น เพื่อประโยชน์ในการกําหนดขอบเขตการปฏิบตัิงานตรวจสอบให๎รัดกมุและ
เหมาะสม โดยผู๎ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในมีข๎อสังเกตจากการตรวจสอบ จึงได๎เสนอข๎อคิดเห็นพร๎อมทั้งข๎อเสนอแนะเพื่อให๎
บริษัทดําเนินการแก๎ไขปรบัปรุงใหเ๎หมาะสมและบริษัทได๎ปฏิบัตติามข๎อเสนอแนะของผู๎ตรวจสอบภายในแล๎ว 
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 การด าเนินการสอบทานการควบคุมภายในของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด  

ในระหวํางปี 2561 บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 23 

กรกฎาคม 2561) และบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด (กลุํมบริษัทวุฒิศักดิ์) มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างคณะกรรมการ

บริษัทและทีมบริหารชุดใหมํ  

ในระหวํางป ี2561 บริษัทดําเนินการสอบทานการควบคุมภายในของกลุํมบริษัทวุฒิศักดิ์ โดยมอบหมายให๎คณะกรรมการ

บริษัทของกลุํมบริษัทวุฒิศักดิ์ ทบทวนระบบการควบคมุภายในทุกวงจร ซึ่งเคยผํานการตรวจสอบจากบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์

นอล ออดิท จํากัด (P&L) ผู๎ตรวจสอบภายในและออกรายงานการตรวจสอบให๎แกํ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลนิิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด โดย

ให๎ความเห็นวําระบบการควบคุมภายในไมํมีประเด็นเป็นนัยสําคญั 

บริษัทมีนโยบายการการสอบทานการควบคุมภายในของ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัท วุฒิศักดิ์ 

คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป โดยสํงบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท เข๎าเป็นตัวแทน ดับบลิวซไีอ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัท วุฒิ

ศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด และมอบหมายให๎กรรมการตัวแทนรายงานและสื่อสารเกีย่วกับระบบงานของบริษัท ดับบลิวซีไอ 

โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป ตอํคณะกรรมการบริษัทและหรือคณะกรรมการตรวจสอบแล๎วแตํ

กรณี ซึ่งในชํวงไตรมาสที่ 4 ปี 2561 บริษัทมีนโยบายจัดตั้งหนํวยงานกํากับดูแลกิจการบริษัทยํอย เพือ่ให๎เป็นตามนโยบายการ

กํากับรํวม และเป็นไปตามเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการทีด่ี   
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รายการระหว่างกัน 
 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

สินทรัพย์ หนี้สิน รายได๎และคําใช๎จําย สํวนหน่ึงของบริษัทเกิดจากรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข๎องกัน บุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข๎องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยูํภายใต๎การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและ

ทางอ๎อม หรือมีอิทธิพลอยํางเป็นสาระสาํคัญในการตัดสินใจด๎านการเงินหรือการดาํเนินงานของบริษัท 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์
กับบริษัท 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี
สาระส าคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

ของบริษัทและบริษัทย่อย 
(พันบาท) 

ความสมเหตุสมผลของ
การท ารายการและ

นโยบายการก าหนดราคา 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

1. บริษัท สเปซเมด 
จ ากัด 
ประกอบธุรกิจตัวแทน
จําหนํายเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
โดยมสีัดสํวนการถือหุ๎น
ร๎อยละ 100.00 

1.รายได๎จากการขาย - 550 บริษัทมีรายได๎จากการ
ขายสินค๎าให๎บริษัทยํอย 
โดยขายในราคาต๎นทุน
บวกกําไรสํวนเพ่ิม 

2.รายได๎คําบริการ 
 
 

- 
 

949 
 

บริษัทมีรายได๎คาํบริการ
จากการให๎บริษัทยํอยใช๎
พื้นที่จัดเก็บสินค๎าและชั้น
วางสินค๎า โดยอตัรา
คําบริการเป็นไปตามราคา
ตลาด 

3.รายได๎เงินปันผล - 15,000 บริษัทไดร๎ับเงินปันผลจาก
บริษัทยํอยตามที่ประกาศ
จําย 
 

4.ซื้อสินค๎า - 21,140 บริษัทซื้อสินค๎าจากบริษัท
ยํอย ในราคาต๎นทุนบวก
กําไรสํวนเพ่ิม 

5.คําเชํา - 600 บริษัทเชําอาคารสํานักงาน
ของบริษัทยํอย อัตราคํา
เชําเดือนละ 50,000 บาท 

Administrator
Text Box
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์
กับบริษัท 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี
สาระส าคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

ของบริษัทและบริษัทย่อย 
(พันบาท) 

ความสมเหตุสมผลของ
การท ารายการและ

นโยบายการก าหนดราคา 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

6.ดอกเบี้ยจําย - 121 บริษัทก๎ูยืมเงินบริษัทยํอย 
คิดอัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 
4.00 ตํอปี 

7.คําใช๎จํายอื่น - 320 บริษัทได๎จ๎างบริษัทยํอยใน
การสาธติสินค๎า ในราคา
ตลาด 

8.ลูกหนี้การค๎า - 69 บริษัทยํอยซื้อสินค๎าจาก
บริษัทในราคาต๎นทุนบวก
กําไรสํวนเพ่ิม และยังไมํ
ครบกําหนดการชําระเงิน 

9.ลูกหนี้อ่ืน - 55 บริษัทยํอยจ๎างบริษัทใน
การจัดสํงสินค๎า ในราคา
ตามที่ตกลงกัน และยังไมํ
ครบกําหนดการชําระเงิน 

10.เจ๎าหนี้การค๎า - 12,655 บริษัทซื้อสินค๎าจากบริษัทยํอย 
โดยยังไมํถึงกําหนดชําระเงิน 

11.เจ๎าหนี้อื่น  - 36 บริษัทได๎จ๎างบริษัทยํอยในการ
สาธิตสินค๎า โดยยังไมคํรบ
กําหนดการชําระ 

2. บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง 
จ ากัด 
ประกอบธุรกิจด๎านการลงทุน 
โดยลงทุนในบริษัท วุฒิศักดิ์ 
คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด 
โดยมสีัดสํวนการถือหุ๎นร๎อยละ 
63.70  

1.รายได๎อื่น - 1,391 บริษัทมีรายไดเ๎ป็น
คําธรรมเนียมจากการ
จัดหาเงินก๎ูยืมให๎กับบริษัท
ยํอย 

2.ดอกเบี้ยรับ - 
 

89 
 

บริษัทให๎บริษัทยํอยกู๎ยืม
เงิน อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 
5.25 – 6.15 ตํอปี 

3.เงินให๎กู๎ยืม - บริษัทยํอยที่ - 48,000 บริษัทให๎เงินก๎ูยืมแกํบริษัท

Administrator
Text Box
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์
กับบริษัท 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี
สาระส าคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

ของบริษัทและบริษัทย่อย 
(พันบาท) 

ความสมเหตุสมผลของ
การท ารายการและ

นโยบายการก าหนดราคา 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

กําหนดชําระภายในหนึ่งป ี ยํอยที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี อัตรา
ดอกเบี้ยร๎อยละ 6.15 ตํอ
ปี โดยมีหลักประกันเป็น
ที่ดินพร๎อมสิ่งปลูกสรา๎ง
ของบริษัทยํอยทางอ๎อม
และบริษัทยํอยยินยอมให๎
จํานําหุ๎นสามัญของบริษัท
ยํอยทางอ๎อมไว๎กับสถาบัน
การเงินสองแหํง 

4.เงินให๎กู๎ยืม - บริษัทยํอย - 699,961 บริษัทให๎เงินก๎ูยืมแกํบริษัท
ยํอย อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 
6.15 ตํอปี หลักประกัน
เป็นที่ดินพร๎อมสิ่งปลูก
สร๎างของบริษัทยํอย
ทางอ๎อมและบริษัทยํอย
ยินยอมให๎จํานําหุ๎นสามญั
ของบริษัทยํอยทางอ๎อมไว๎
กับสถาบันการเงินสอง
แหํง 

3. บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก
อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
ประกอบธุรกิจ บริการดา๎น
ความงามและธุรกิจแฟรนไชส์ 
ถือหุ๎นโดย บริษัท ดับบลิวซีไอ 
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ใน
สัดสํวนร๎อยละ 99.99 

1.รายได๎อื่น - 382 บริษัทซื้อสินค๎าของบริษัท
ยํอยทางอ๎อม ตามราคาที่
ตกลงกัน 

2.คําใช๎จํายอื่น - 46 บริษัทซื้อสินค๎าของบริษัท
ยํอยทางอ๎อม ตามราคา
ตลาด 

4. บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติก 
อินเตอร์ จ ากัด  

1.เจ๎าหนี้อื่น - 49 บริษัทซื้อสินค๎าของบริษัท
ยํอยทางอ๎อม ตามราคา
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์
กับบริษัท 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี
สาระส าคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

ของบริษัทและบริษัทย่อย 
(พันบาท) 

ความสมเหตุสมผลของ
การท ารายการและ

นโยบายการก าหนดราคา 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

ประกอบธุรกิจ ซื้อมาขายไป
เครื่องสําอางและอาหารเสริม 
ถือหุ๎นโดยบริษัท วุฒิศักดิ์ 
คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด ใน
สัดสํวนร๎อยละ 99.97 

ตลาด โดยยังไมํครบ
กําหนดการชําระ 

5. บริษัท สยามสเนล จ ากัด 
ประกอบธุรกิจผลติและ
จําหนํายเมือกหอยทากและ
ผลิตภณัฑ์ด๎านความงามที่มี
เมือกหอยทาก โดยมีสดัสํวน
การถือหุ๎นร๎อยละ 51.00 

1.คําใช๎จํายอื่น - 118 บริษัทซื้อสินค๎าของบริษัท
ยํอย ตามราคาตลาด 

6. บริษัท เค แอนด์ ดับบลิว 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
ประกอบธุรกิจจาํหนําย
เครื่องมือแพทย์ ถือหุ๎นโดย
ญาติกรรมการในบริษัทยํอย
สาเหตุของรายการระหวํางกัน
เกิดจาก 2 กรณ ี
1) บริษัทตอ๎งใช๎บริการด๎านโล
จิสติกส์กับบริษัท เคแอนด์ 
ดับบลิว (ประเทศไทย) จํากดั 
เพื่อนําสินค๎าท่ีบริษัทได๎รับ
แตํงตั้งเป็นตัวแทนจําหนําย
แล๎ว แตํยังอยูํระหวํางการขอ
ใบอนุญาต (อ.ย.)  
2) กรณีที่บริษัท เค แอนด์ 
ดับบลิว (ประเทศไทย) จํากดั 
ยังคงมีภาระผูกพันกับลูกคา๎
ตามสญัญาเรื่องการสํงมอบ

1.รายได๎จากการขาย 
 
 
 

15,021(1) 
 

15,021 บริษัทขายสินค๎าให๎กับ
บริษัท เคแอนด์ ดับบลิว 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(“K&W”) ในราคาต๎นทุน
บวกกําไรสํวนเพ่ิม(2) 

2.ซื้อสินค๎า 
 

 

26,019(3) 
 

19,795 
 

บริษัทและบริษัทยํอยได๎
ซื้อสินค๎าจากบริษัท K&W 
ในราคาต๎นทุนบวกกําไร
สํวนเพ่ิม 

3.ต๎นทุนอ่ืน 33,538 33,191 บริษัทและบริษัทยํอยมี
ต๎นทุนจากการใช๎บริการ
เครื่องมือแพทย์ของบริษัท 
K&W เพื่อขายน้ํายา
วิเคราะห์ในห๎องปฏิบตัิการ 
ราคาตามที่ตกลงกัน 

4.ซื้อสินทรัพย ์
 

5 
 

- 
 

บริษัทยํอยซื้อสินทรัพย์
จากบริษัท K&W ในราคา
ต๎นทุนบวกกําไรสํวนเพ่ิม  
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์
กับบริษัท 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี
สาระส าคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

ของบริษัทและบริษัทย่อย 
(พันบาท) 

ความสมเหตุสมผลของ
การท ารายการและ

นโยบายการก าหนดราคา 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

สินค๎าจึงจําเป็นต๎องซื้อสินค๎า
จากบริษัท เพื่อนําสํงมอบให๎
ลูกค๎า  
 

5.คําใช๎จํายอื่น 
 

2,274 2,274 
 

บริษัทได๎จ๎างบริษัท K&W  
ในการนําเข๎าสินคา๎ ขนสํง
สินค๎า เป็นต๎น ในราคา
ตามที่ตกลงกัน 

6.ลูกหนี้การค๎า 
 

158 
 

158 
 

บริษัท K&W ซื้อสินค๎าจาก
บริษัทและบริษัทยํอย โดย
ยังไมํครบกาํหนดการชําระ 

7.เจ๎าหนี้การค๎า 90,405 85,978 
 

บริษัทและบริษัทยํอยซื้อ
สินค๎าจากบริษัท K&W 
โดยยังไมํครบกาํหนดการ
ชําระ 

8.เจ๎าหนี้อื่น 
 

92,880 
 

92,837 
 

บริษัทและบริษัทยํอยได๎ใช๎
บริการเครื่องมือแพทย์ 
และบริการการนาํเข๎า
สินค๎า และการขนสํงจาก
บริษัท K&W โดยยังไมํ
ครบกําหนดการชําระ 

7. นางสุชาณี วรฤทธินภา 
ญาติกรรมการ 

1. คําเชํา 3,348 3,348 บริษัทเชําอาคารสํานักงาน
จากนางสุชาณี วรฤทธิ
นภา เดือนละ 278,947 
บาท 

8. กรรมการบริษัทย่อย 
 

1.รายได๎จากการขาย 2,439 - บริษัท สยามสเนล จํากัด
ขายสินค๎าให๎กรรมการ
บริษัทยํอย ในราคาต๎นทุน
บวกกําไรสํวนเพ่ิม 

9. กรรมการ 
 

1.ดอกเบี้ยจําย 4,775 2,721 บริษัทและบริษัทยํอย 
กู๎ยืมเงินกรรมการในอัตรา
ดอกเบี้ยร๎อยละ 4.00 – 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์
กับบริษัท 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี
สาระส าคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 

ของบริษัทและบริษัทย่อย 
(พันบาท) 

ความสมเหตุสมผลของ
การท ารายการและ

นโยบายการก าหนดราคา 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

15.00 ตํอปี 

 2.เจ๎าหนี้อื่น 2,494 - บริษัทยํอยยังไมํชําระ
คําตอบแทนกรรมการ  

 3.เงินก๎ูยืมและดอกเบี้ยค๎าง
จําย 

44,494 42,993 บริษัทและบริษัทยํอยได๎
กู๎ยืมเงินจากกรรมการ โดย
มีอัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 
4.00 – 15.00 ตํอปี 

 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ผู้บริหารที่ส าคัญ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พันบาท 2561  2560  2561  2560 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 6,841  4,464  5,084  3,273 

 

  



 

  

 

 138 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis: MD&A) 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1) ผลประกอบการประจ าปี 2561 ของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย 

ตารางแสดงผลประกอบการปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 สรุปได้ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม ∆% งบการเงินเฉพาะของบริษัท ∆% 
 2561 2560  2561 2560  
รายได้จากการขายและบริการ 2,060,114 2,473,795 -17% 1,640,996 1,631,566 1% 
รายได๎ดอกเบีย้รับ 2,302 1,045 120% 679 36,148 -98% 
รายได๎เงินปันผล - - - 15,000 35,000 -57% 
กําไรจากการขายทรัพยส์ิน 308,107 - 100% 663 - 100% 
รายได๎อื่น  27,987 34,987 -20% 9,226 9,890 -7% 
รวมรายได้ทั้งหมด 2,398,510 2,509,827 -4% 1,666,564 1,712,604 -3% 
ก าไรขั้นต้น 629,111 444,601 42% 583,940 559,959 4% 
อัตรากําไร 31% 18%  36% 34%  

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (55,009) (379,799) -85% 175,211 159,943 10% 
อัตรากําไร -3% -15%  11% 10%  

ก าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนการ
ด้อยค่า  149,195 (514,097) 129% 129,365 145,783 

 
-11% 

อัตรากําไร 7% -21%  8% 9%  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและ
ภาษี (221,748) (2,202,353) 90% (500,440) (1,134,625) 

 
56% 

อัตรากําไร -11% -89%  -30% -70%  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (344,719) (2,415,470) 86% (621,089) (1,261,212) 51% 
อัตรากําไร -17% -98%  -38% -77%  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้นของบริษัท (166,308) (1,163,113) 85% (621,089) (1,261,212) 

 
51% 

อัตรากําไร -8% -47%  -38% -77%  
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ผลประกอบการประจ าปี 2561 

ปี 2561 กลุํมบริษัทมีรายได๎จากการขายและบริการจํานวน 2,060 ล๎านบาท ลดลงจากปีกํอนร๎อยละ 17 ซึ่งสาเหตุหลัก

มาจากจากรายได๎จากการให๎บริการลดลงจํานวน 447 ล๎านบาท หรือ ร๎อยละ 68 เมื่อเปรียบเทียบกับปีกํอน 

 

กราฟแสดง การเปรียบเทียบรายได้จากการขายและบรกิารของธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์และ

บริการด้านความงาม ในปี 2561 และ 2560 

รายได๎จากการให๎บริการจากธุรกิจบริการความงามลดลง เนื่องจากบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด เปลี่ยน
รูปแบบโครงสร๎างธุรกิจจากการบริหารงานโดยบริษัทเอง เป็นรูปแบบการขายสิทธิแฟรนไชส์ตั้งแตํ ปี 2560 ซึ่งรายได๎จากการให๎
สิทธิแฟรนไชส์ตามสัญญาการขายแฟรนไชส์กับผู๎ลงทุนบางรายจะถูกรับรู๎ เป็นรายได๎ในปี 2563 อีกทั้งตลาดธุรกิจความงามมีการ
แขํงขันสูง ท้ังทางตรงและทางอ๎อม มีการใช๎กลยุทธ์ด๎านราคามาเป็นเครื่องมือในการแขํงขัน อีกทั้งโรงพยาบาลหลายแหํงเริ่มขยาย
ธุรกิจโดยการเปิดศูนย์ผิวพรรณ ศูนย์ศัลยกรรมความงาม และศูนย์ anti-aging สํงผลกระทบให๎สาขาบางสาขาของแฟรนไชส์และ
บริษัทเองต๎องปิดตัวลงในปี 2561 

จากผลการดําเนินงานของธุรกิจบริการด๎านความงามที่ไมํเป็นไปตามคาด สํงผลกระทบตํอการลดลงของมูลคําธุรกิจ 
เนื่องจากมูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืนต่ํากวํามูลคําตามบัญชีทําให๎บริษัทต๎องบันทึกผลขาดทุนจากด๎อยคําสินทรัพย์รวมจํานวน 505 
ล๎านบาท ซึ่งประกอบด๎วยคําความนิยมจํานวน 86 ล๎านบาท เครื่องหมายการค๎าจํานวน 342 ล๎านบาท อาคารและสํวนปรับปรุง
อาคารจํานวน 54 ล๎านบาท และสํวนปรับปรุงพื้นที่เชําจํานวน 23 ล๎านบาท ทําให๎งบการเงินรวมมีผลขาดทุนสําหรับปี 2561 
จํานวน 345 ล๎านบาท ขาดทุนลดลงร๎อยละ 86 เมื่อเปรียบเทียบกับปีกํอน 

ในขณะที่งบการเงินเฉพาะของบรษิัทการรับรูผ๎ลขาดทุนจากการด๎อยคําทั้งสิ้นจํานวน 701 ล๎านบาท ประกอบด๎วย 
ขาดทุนจากการด๎อยคําเงินลงทุนในบริษัทยํอยจํานวน 437 ล๎านบาท และขาดทุนจากการด๎อยคําเงินให๎กู๎ยืมแกํบริษัทยํอยจํานวน 
265 ล๎านบาท ทําให๎งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลขาดทุนสําหรับปี 2561 จํานวน 621 ล๎านบาท  

1,828,053  1,782,400  

232,061  

691,395  

 ปี 2561 ปี 2560 

รายได้จากการขายและบริการ (พันบาท) 

ตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการด๎านความงาม 
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2) สรุปผลประกอบการจ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ 

รายได้ตามกลุ่มธุรกจิ งบการเงินรวม 
หน่วย : พันบาท  2561 2560 ∆%  

ตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองมือ 1,828,053 1,782,400 3% 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

   กําไรขั้นต๎น 649,877 623,323 4% 

บริการความงาม 232,061 691,395 -66% 

กําไรขั้นต๎น (22,995) (178,013) -87% 

 ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

ธุรกิจตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดําเนินการโดยบริษัทและบริษัท สเปซเมด จํากัด (บริษัทยํอย)  

ในปี 2561 รายได๎จากการขายและบริการในกลุํมธุรกิจตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จํานวน 
1,828 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีกํอน  

อยํางไรก็ตาม ในระยะ 1-3 ปีข๎างหน๎าคาดวําตลาดเครื่องมือแพทยจ์ะเติบโตตํอเนื่องในอัตราเฉลี่ยร๎อยละ 8.5 ถึงร๎อยละ 
10 โดยมีปัจจัยมาจาก 1) นโยบายภาครัฐสนับสนุนด๎านสิทธิพิเศษการลงทุน และตั้งเปูาหมายให๎ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และการสํงออก (Medical Hub) ภายในปี 2563 2) การเจ็บปุวยท่ีเพิ่มขึ้นของคนไทยโดยเฉพาะจํานวนผู๎ปุวยจากโรคหัวใจ โรค
หลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน สํวนหน่ึงเนื่องจากจํานวนประชากรผูส๎ูงอายุท่ีมีมากข้ึน 3) สัดสํวนจํานวนผู๎ปุวย
ตํางชาติที่เข๎ามาใช๎บริการในไทยมแีนวโน๎มเพิ่มขึ้น จากความเช่ือมั่นในมาตรฐานการรักษาและเติบโตของกลุํม Expatriate และ 
Medical Tourists และ 4) แผนขยายการลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลทั้งการสร๎างโรงพยาบาลใหมํและการลงทุนทางด๎านเครื่องมือ
ทางการแพทย์ จะยิ่งสนับสนุนให๎ความต๎องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ในไทยขยายตัวอยํางตํอเนื่อง จึงทําให๎ธุรกิจของบริษัทจะ
ได๎รับผลกระทบในเชิงบวกตํอยอดขายในอนาคต 

ธุรกิจตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีแผนปรบัปรุงและเพิม่ทีมขายให๎มีประสิทธิภาพในการขาย
เพิ่มขึ้น มุํงขยายตลาดในฐานลูกคา๎เดิม และฐานลูกค๎าใหมํ รวมทั้งผลิตภณัฑเ์ดิมและผลติภณัฑ์ใหมํ ได๎แกํ 

 Early Warning Score Program (EWS) โปรแกรมระบบเตือนและเฝูาระวังปูองกันการติดเชื้อในกระแสโลหิต
ลํวงหน๎า 

 ระบบเช่ือมตํออุปกรณ์ทางการแพทย์อ่ืน ๆ กับระบบอิเล็กทรอนิกสเ์วชระเบียนงานระงับความรูส๎ึก (Anesthesia 
Record System) 

 โปรแกรมระบบการดสูํงตํอ และเก็บข๎อมูลคลื่นไฟฟูาหัวใจ (ECG) รวํมกับระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล (HIS) 
แบบอัตโนมัต ิ

 โปรแกรมระบบสํงตํอข๎อมลูของเครื่องวัดความดันโลหิต รํวมกับระบบเวชระเบียนของ โรงพยาบาล (HIS) แบบ
อัตโนมัต ิ
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 สร๎างและพัฒนาระบบควบคุมและติดตามสถานะของเครื่องกระตุ๎นหวัใจแบบ AED (AED Networking Control 
System) 

 Clean Room, OR, Ceiling Pendant 

กําไรขั้นต๎นสําหรับธุรกิจตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในปี 2561 จํานวน 650 ล๎านบาท เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีกํอน โดยมีอัตรากําไรขั้นต๎นคดิเป็นร๎อยละ 36 โดยสัดสํวนรายได๎ของธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ตํอรายไดร๎วมเทํากับร๎อยละ 89 

 ธุรกิจบริการด้านความงาม  

ธุรกิจบริการความงาม ดาํเนินการโดย บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากัด (“วุฒิศักดิ์ คลินิก”) ถือหุ๎นโดยบริษัท 
ดับบลิวซไีอ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (บริษัทยํอย) และบริษัท สยามสเนล จาํกัด (บริษัทยํอย) มีรายไดจ๎ากการขายและบริการปี 
2561 จํานวน 232 ล๎านบาท ลดลงร๎อยละ 66 เมื่อเปรียบเทียบกับปีกํอน สาเหตุหลักเกดิจากการเปลีย่นรูปแบบธุรกิจของบริษัท 
วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากดั จากรูปแบบการบริหารคลินิกความงามด๎วยความเป็นเจา๎ของ (Company owned) 
เปลี่ยนแปลงเป็นการขายสิทธิแฟรนไซส์ (Franchise model) เพื่อลดภาระคําใช๎จําย ลดการใช๎เงินลงทุนในการดําเนินงาน  

แตํเนื่องจากสภาวะการแขํงขันที่รนุแรงในธุรกิจความงาม ซึ่งผู๎บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมจากการให๎บริการดูแลผิวพรรณ
อยํางคํอยเป็นคํอยไป เป็นเสริมความงามโดยการทําศลัยกรรม อีกท้ังมีสงครามราคาเป็นเครื่องมือในการแขํงขัน จึงสํงผลกระทบตํอ
ธุรกิจของ “วุฒิศักดิ์” คลินิก โดยตรง ทําให๎กิจการต๎องปิดสาขาท่ีไมทํํากําไรหลายสาขา 

อยํางไรก็ตาม จากการแขํงขันที่รุนแรงท้ังทางตรงและทางอ๎อม รวมถงึโรงพยาบาลที่มีการให๎บริการศูนย์ความงามแบบ
เต็มรปู ทําให๎กลุํมบริษัทยํอยในธุรกิจบริการด๎านความงามมีแผนขยายธุรกิจใหมํ ประกอบด๎วย  

 ศูนย์ศัลยกรรม อยูรํะหวํางการเจรจากับพันธมิตรในกลุํมธุรกิจโรงพยาบาลและคลินิกศัลยกรรมระดับแนวหน๎าของ
เกาหลีใต๎ เพ่ือดาํเนินงานขยายธรุกิจในด๎านศัลยกรรมภายใต๎ชื่อ วุฒศิักดิ์ เพื่อชํวยยกระดบัให๎วุฒิศักดิ์เป็นธุรกิจ
ด๎านความงามที่ครบวงจร  

 พัฒนาและปรับปรุง Course ใหมํ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ให๎ครบและสมบูรณ์ รวมถึงดา๎นบุคลากร พิจารณา
เปิดสาขาใหมํที่มีศักยภาพ  

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํ ไมํวาจะเป็นผลิตภณัฑ์ความงาม เครื่องสําอาง อาหารเสริม Anti-Aging โดยจัดหา และ นํา
สินค๎าท่ีมีอยูํมาศึกษาและจัดชํองทางการจําหนํายให๎เหมาะสม  

 บิวตี้เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์บริการความงามโดยไมมํีแพทย์ ซึ่งอยูํระหวํางการศึกษาความเป็นไปได๎และความเหมาะสม 
สําหรับสาขาต๎นแบบ เพื่อทดลองและเตรียมขยายสาขาแบบแฟรนไชส์ในอนาคต  

 พัฒนาหนํวยงานฝึกอบรม “วุฒิศักดิ์ อคาเดมี”่ เพื่อควบคุมและใหค๎ําปรึกษาสําหรับธุรกจิในองค์กร  

ขาดทุนขั้นต๎นสําหรับธุรกิจบริการด๎านความงามในปี 2561 จํานวน 23 ล๎านบาท ลดลงร๎อยละ 87 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
กํอน เนื่องจากการบริหารในรูปแบบแฟรนไชส์ และ การปดิสาขาท่ีมีผลประกอบการไมํเป็นไปตามคาด ทําให๎กลุํมบริษัทความงาม
ไมํต๎องรับภาระต๎นทุนและคําใช๎จํายตําง ๆ สัดสํวนรายได๎ของธุรกิจบริการความงามตํอรายได๎รวมเทํากบัร๎อยละ 11 
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3) รายการหลักในงบก าไรขาดทุนส าหรับผลประกอบการปี 2561 และปี 2560 

หน่วย: พันบาท งบการเงินรวม ∆% งบการเงินเฉพาะของบริษัท ∆%  
 2561 2560  2561 2560   
รายได๎จากการขายและบริการ 2,060,114    2,473,795  -17% 1,640,996 1,631,566 1%  
ต๎นทุนขายและบริการ (1,431,003)  (2,029,194) -29% (1,057,056) (1,071,607) -1%  

ก าไรขั้นต้น 629,111   444,601 42% 583,940  559,959 4%  
รายได๎ดอกเบีย้รับ 2,302   1,045 120% 679   36,148 -98%  
รายได๎เงินปันผล -      -     15,000   35,000 -57%  
กําไรจากการขายทรัพยส์ิน 308,107 - 100% 663 - 100%  
รายได๎อื่น 27,987    34,987 -20% 9,226   9,890 -7%  
คําใช๎จํายในการขาย (358,432) (474,193) -24% (291,139) (286,193) 2%  
คําใช๎จํายในการบริหาร (325,688) (350,207) -7% (117,590)  (113,823) 3%  
ขาดทุนจากการด๎อยคําเงินลงทุนในบริษัทยํอย -       -    

 
(436,500) (1,375,606) -68%  

ขาดทุนจากการด๎อยคําเงินให๎กู๎ยืมบริษัทยํอย - - 
 

(264,719) - 100%  
ขาดทุนจากการด๎อยคําสินทรัพย์และสินทรัพย์
ไมํมตีัวตน 

 
(505,135) 

 
(1,858,586) 

 
-73% 

 
- 

      
-    

 
 

ต๎นทุนทางการเงิน (134,192) (170,330) -21% (71,414)  (95,198) -25%  
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (355,940) (2,372,683) 85% (571,854) (1,229,823) 54%  
ผลประโยชน์ (คําใช๎จําย) ภาษีเงินได ๎ 13,925 8,634 61% (49,235)   (31,389) 57%  

ขาดทุนส าหรับปี – การด าเนินการต่อเนื่อง (342,015) (2,364,049) 86% (621,089) (1,261,212) 51%  
ขาดทุน – การดําเนินงานท่ียกเลิก (2,704)    (51,421)    95% -         -      
ขาดทุนส าหรับปี (344,719) (2,415,470) 86% (621,089) (1,261,212) 51%  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี  

  
    

รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

  
 

   
 

สํวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินใหมํ 66,240 - 100% - -   
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้า
ไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

      
 

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย 

4,273 7,490 -43% 498 (656) 176% 
 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (274,206) (2,407,980) 89% (620,591) (1,261,868) 51%  
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หน่วย: พันบาท งบการเงินรววม ∆% งบการเงินเฉพาะของบริษัท ∆%  
 2561 2560  2561 2560   

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของ        
  สํวนของผู๎ถือหุ๎นของบริษัท (166,308) (1,163,113) 86% (621,089) (1,261,212) 51%  
 สํวนได๎เสียทีไ่มํมีอํานาจควบคุม (178,411) (1,252,357) 86% - -   

 (344,719) (2,415,470) 86% (621,089) (1,261,212) 51%  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีท่ีเป็นของ        
 สํวนของผู๎ถือหุ๎นของบริษัท (121,712) (1,155,623) 89% (620,591) (1,261,868) 51%  
  สํวนได๎เสียที่ไมํมีอํานาจควบคุม (152,494) (1,252,357) 88% - -   
 (274,206) (2,407,980) 89% (620,591) (1,261,868) 51%  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน        
  ขาดทุน (บาทตํอหุ๎น) (0.0073) (0.0762) -90% (0.0273) (0.0827) -67%  
 จํานวนหุ๎นสามญัถัวเฉลีย่ถํวงน้ําหนัก (พันหุ๎น) 22,740,610 15,257,471 49% 22,740,610 15,257,471 49%  

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ        
อัตรากําไรขั้นต๎น 30.5% 18.0% 12.6% 35.6% 34.3% 1.3%  
คําใช๎จํายในการขายและบริหารตอํรายได๎รวม -33.2% -33.3% 0.1% -24.9% -24.5% -0.4%  
อัตรากําไรสุทธิ -16.7% -97.6% 80.9% -37.8% -77.3% 39.5%  
อัตรากําไรสุทธิสํวนท่ีเป็นของผู๎ถือหุ๎นบริษัท -8.1% -47.0% 38.9% -37.8% -77.3% 39.5%  

 รายได้จากการขายและให้บริการ 

สําหรับปี 2561 บริษัทมีรายไดจ๎ากการขายและบริการจํานวน 2,060 ล๎านบาท ลดลงร๎อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีกํอน สาเหตหุลักมาจากรายได๎จากการให๎บริการจากธรุกิจบริการด๎านความงามลดลงจากเหตุผลที่กลําวข๎างต๎น 

 ก าไรขั้นต้น 

สําหรับปี 2561 กําไรขั้นต๎นเทํากบั 629 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นร๎อยละ 42 เมื่อเปรียบเทยีบกับปีกํอน อัตรากําไรขั้นต๎นของปี 
2561 เทํากับร๎อยละ 30.5 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 12.6 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีกํอน 

 ก าไรจากการขายทรัพย์สิน 

กําไรจากการขายทรัพยส์ินในปี 2561 จํานวน 308 ล๎านบาท เกิดจากการขายสิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรัพย์ตาม
สัญญาแฟรนไชส์ที่เกี่ยวข๎อง  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

สําหรับปี 2561 บริษัทมีคําใช๎จํายในการขายและบริหารจํานวน 684 ล๎านบาท จําแนกเป็นคําใช๎จํายในการขายจํานวน 
358 ล๎านบาท และคําใช๎จํายในการบริหารจํานวน 326 ล๎านบาท คําใช๎จํายในการขายและบริหารปี 2561 ลดลงร๎อยละ 17 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีกอํน 
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 ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท ในปี 2561 แสดงผลขาดทุนจากการด๎อยคําเงินลงทุนในบริษัทยํอยจํานวน 437 ล๎านบาท 
และขาดทุนจากการด๎อยคําเงินใหก๎ู๎ยืมแกํบริษัทยํอยจํานวน 265 ล๎านบาท ผลขาดทุนดังกลําวเกิดจากบริษัทยํอยมีผลการ
ดําเนินงานท่ีไมเํป็นไปตามคาด ทําให๎มูลคําที่คาดวําจะไดร๎ับคืนต่ํากวาํมูลคําตามบญัชี เพื่อให๎เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีจึง
พิจารณาตั้งสํารองการด๎อยคําเงินลงทุนในบริษัทยํอย ซึ่งหากบริษัทยํอยมีผลการดําเนินงานดีขึ้นในอนาคต บริษัทสามารถพิจารณา
กลับรายการผลขาดทุนจากการดอ๎ยคําเงินลงทุนในบริษัทยํอยให๎เปน็บวกได๎ตํอไป 

 ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 

งบการเงินรวม สําหรับปี 2561 ขาดทุนจากการด๎อยคําสินทรัพย์ทั้งหมดจํานวน 505 ล๎านบาท ประกอบด๎วยคําความ
นิยมจํานวน 86 ล๎านบาท เครื่องหมายการคา๎จํานวน 342 ล๎านบาท อาคารและสํวนปรับปรุงจํานวน 54 ล๎านบาท และสํวน
ปรับปรุงพื้นที่เชําจํานวน 23 ล๎านบาท เนื่องจากมีผลการดําเนินงานขาดทุนตํอเนื่อง ประกอบกับแผนธุรกิจรูปแบบใหมยํังไมสํํงผล
ให๎เห็นภาพชัดเจนเพียงพอ ทําให๎มูลคําทีไ่ด๎รับคืน ซึ่งประเมินโดยผูป๎ระเมินอิสระมีมลูคําลดลงจากปกีํอน และทําให๎ผูส๎อบบัญชี
พิจารณาตั้งสํารองด๎อยคําทางบัญชีดังกลําว 

 ต้นทุนทางการเงิน 

สําหรับปี 2561 ต๎นทุนทางการเงินเทํากับ 134 ล๎านบาท ลดลงร๎อยละ 21 เมื่อเปรยีบเทียบกับงวดเดยีวกันของปีกํอน 
เนื่องจากกลุํมธุรกิจมีการชําระคืนเงินกู๎  

 ขาดทุนสุทธ ิ

สําหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทยํอยขาดทุนสุทธิจํานวน 345 ล๎านบาท อัตราขาดทุนสุทธิเทํากับร๎อยละ 16.7 และ
ขาดทุนสํวนท่ีเป็นของผู๎ถือหุ๎นของบริษัทเทํากับ 166 ล๎านบาท อัตราขาดทุนสุทธิสํวนท่ีเป็นของผู๎ถือหุน๎บริษัทเทํากับร๎อยละ 8.1 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม 2561 2560 
Δ% 

ตัวเลขทางการบัญชีที่ส าคัญ  พันบาท พันบาท 
สินทรัพย ์

   
ลูกหนี้การค๎า 624,540 608,811 3% 
เงินให๎กู๎ยืม   - บริษัทอ่ืน 100,000 0 100% 
สินค๎าคงเหลือ 629,121 712,747 -12% 
สินทรัพย์ที่ถือไว๎เพื่อขาย 0 137,974 -100% 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  398,450 524,105 -24% 
สินทรัพย์ไมํมีตัวตน  1,203,804 1,552,685 -22% 
คําความนิยม 0 85,929 -100% 
เงินประกันสญัญาเชํา 25,124 141,099 -82% 
รวมสินทรัพย ์ 3,217,343 3,885,629 -17% 
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 สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษทัย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวนทั้งสิน้ 3,217 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี
ก่อน จ านวน 668 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินทรัพย์ถาวร และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จาก
การต้ังส ารองการด้อยค่าทางบัญชี  

 ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหนี้การค๎า จาํนวน 625 ล๎านบาท เพิ่มขึ้น 16 ล๎านบาท คิดเป็นรอ๎ยละ 3 เป็นการเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
ในธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ท้ังนี้ในธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นลูกค๎าสํวนใหญํจะเป็น
สถานพยาบาลภาครัฐ จึงมีโอกาสน๎อยที่บัญชีลูกหนี้การคา๎จะเป็นหนี้สูญ จะมีเฉพาะสํวนลูกคา๎ที่เป็นภาคเอกชนเทํานั้น ท่ีมีโอกาส
เป็นหนี้สญูอยูํบ๎าง โดยบริษัทไดม๎นีโยบายดา๎นการกําหนดคําเผื่อสํารองหนี้สูญไว๎ดังน้ี “เพื่อให้งานด้านการดูแลลูกหนี้ของบริษัทฯ 
มีการตดิตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปญัหาหนีสู้ญ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการก าหนดค่าเผือ่ส ารองหนี้สญูจะช่วยให้การ
บันทึกบัญชีมีความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี 

การก าหนดค่าเผ่ือส ารองหนี้สูญ 
1. ลูกหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ เป็นต้น ให้ก าหนดค่า

เผื่อส ารองหนี้สญูจากอายลุูกหนี้เกนิกว่า 18 เดือน นับจากวันที่ในใบก ากับภาษ ี
2. ลูกหนี้ภาคเอกชน ให้ก าหนดค่าเผือ่ส ารองหนี้สญูจากอายลุูกหนี้เกินกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ในใบก ากับภาษ ี
3. ข้อยกเว้นจากข้อ 1 ข้อ 2 กรณีอายุลูกหนี้เกินกว่าก าหนด แต่มหีลักฐานการติดตามหนีเ้พียงพอว่าหนี้ดังกล่าว

สามารถจัดเก็บหนี้ค่าสินค้าได้ ให้พิจารณาก าหนดระยะเวลาเฉพาะกรณี โดยให้มีการลงนามจากผู้จดัการ” 

ดังนั้นบัญชีลูกหนี้ค๎างชําระมากกวาํ 12 เดือนของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัทน้ัน 
ถือเป็นจํานวนที่ปกติและเป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจด๎านตัวแทนจาํหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ปี 2561 อัตราสํวนหมุนเวียนลูกหนี้การค๎าเทํากับ 3.34 เทํา ซึ่งน๎อยกวําปี 2560 ที่อัตราสํวนหมุนเวียนลูกหนี้การค๎า
เทํากับ 3.54 เทํา 

 เงินให้กู้ยืม   - บริษัทอื่น 

ในระหวํางปี 2561 บริษัทยํอยทางอ๎อมให๎เงินกู๎ยืมกับบริษัทแหํงหนึง่จํานวน 100 ล๎านบาท ในรูปตั๋วสญัญาใช๎เงิน โดยมี
อัตราดอกเบีย้ร๎อยละ 6.50 ตํอปี ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเงินต๎นและดอกเบี้ยในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งนอกจากจะไดผ๎ลตอบแทน
ในรูปดอกเบี้ย ยังจะไดร๎ับสิทธิประโยชน์เป็นกรณีพิเศษในการเป็นผูส๎นับสนุนการประกวด Miss universe 2018  

 สินค้าคงเหลือ  

สินค๎าคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 629 ล๎านบาท ลดลงจํานวน 84 ล๎านบาท คิดเป็นรอ๎ยละ 12 เมื่อ
เปรียบเทยีบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

โดยบริษัทมีนโยบายการตั้งสํารองมูลคําของสินค๎าดังตํอไปนี้   
1. สินค๎าประเภท เครื่องมือแพทย์และเครื่องมือห๎องชันสูตรโรค รวมทั้งสํวนประกอบของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ตําง ๆ 
 อายเุกิน 3 – 5 ปี   ให๎สํารองมูลคําลดลงของสินค๎า สะสมร๎อยละ 20 
 อายุเกิน 5 – 10 ปี  ให๎สํารองมูลคําลดลงของสินค๎า สะสมร๎อยละ 50 
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 อายุเกิน 10 ปี   ให๎สํารองมูลคําลดลงของสินค๎า สะสมร๎อยละ 100 
2. สินค๎าประเภท ของใช๎สินเปลือง (Medical Supply, Consumable) 
 อายุเกิน 3 – 5 ปี   ให๎สํารองมูลคําลดลงของสินค๎า สะสมร๎อยละ 20 
 อายุเกิน 5 – 10 ปี  ให๎สํารองมูลคําลดลงของสินค๎า สะสมร๎อยละ 50 
 อายุเกิน 10 ปี   ให๎สํารองมูลคําลดลงของสินค๎า สะสมร๎อยละ 100 
3. สินค๎าประเภท อะไหลํ (Spare Part) 
 อายุ  5 ปี   ให๎สํารองมูลคําลดลงของสินค๎า สะสมร๎อยละ 20 
 อายุเกิน 5 - 8 ปี   ให๎สํารองมูลคําลดลงของสินค๎า สะสมร๎อยละ 35 
 อายุเกิน 8-12 ปี   ให๎สํารองมูลคําลดลงของสินค๎า สะสมร๎อยละ 75 
 อายุเกิน 12 ปี   ให๎สํารองมูลคําลดลงของสินค๎า สะสมร๎อยละ 100 
4. สินค๎าประเภท กลุมํ I-Health 

อายุเกิน 3 – 5 ปี   ให๎สํารองมูลคําลดลงของสินค๎า สะสมร๎อยละ 20 
 อายุเกิน 5 ปี   ให๎สํารองมูลคําลดลงของสินค๎า สะสมร๎อยละ 100 
5. สินค๎าชํารุดไมสํามารถใช๎งานไดแ๎ละไมํอยูํในสภาพพร๎อมขาย ใหส๎าํรองมูลคําลดลงของสินค๎า ในอัตราร๎อยละ 100 
6. กลุํมสินค๎าท่ีมีการกําหนดวันหมดอายุจากผู๎ผลิต ถ๎าหมดอายุแล๎ว ให๎สํารองมูลคาํลดลงของสินค๎า ในอัตราร๎อยละ 100 

 เมื่อพิจารณาอัตราหมุนเวยีนสินคา๎คงเหลือในปี 2561 คิดเป็น 2.13 เทํา ซึ่งน๎อยกวําปี 2560 ที่อัตราหมุนเวียนสินค๎า
คงเหลือเทํากับ 2.57 เทํา 

 สินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวมของบริษัทไมํได๎บันทึกสินทรัพย์ท่ีถือไว๎เพื่อขาย (หรือไมํมียอด) เนื่องจาก 
บริษัทยํอยทางอ๎อมโอนสินทรัพยท์ี่เกิดจากการขายสินทรัพย์และสทิธิในการดําเนินธุรกิจ “ร๎านวุฒิศกัดิ์ คลินิก” ดังกลําวแล๎วเสร็จ
ในชํวงไตรมาส 1 ของปี 2561  

สินทรัพย์ที่ถือไว๎เพื่อขาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  จํานวน 138 ล๎านบาท เกิดจากบริษัทยํอยทางออ๎มทําสัญญาขาย
สินทรัพย์และสิทธิในการดําเนินธุรกิจ “ร๎านวุฒิศักดิ์ คลินิก” ในชํวงไตรมาส 4 และจะต๎องสํงมอบสินทรัพย์ให๎แล๎วเสร็จภายในต๎นปี 
2561 ตามเงื่อนไขในสญัญา ดังนั้นรายการสินทรัพย์ที่เกีย่วข๎องกับสัญญาซื้อขายแฟรนไชส์ดังกลําว ที่แสดงอยูํในงบการเงินจะถูก
ขายออกไปในปี 2561 บริษัทยํอยจึงต๎องเปิดเผยยอดสินทรัพย์รวมของสาขาแฟรนไชส์ที่ขายทั้งหมดไวเ๎ป็น “สินทรัพย์ที่ถือไว๎เพื่อ
ขาย” 

เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 บริษัทยํอยทางอ๎อมทําสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และสญัญาขายสินทรัพย์ เป็นจํานวน 260 
ล๎านบาท มีอายสุัญญา 8 ปี 3 เดือน และสามารถตํออายุได๎อีก 4 ปี บริษัทยํอยทางอ๎อมไดร๎ับคําสิทธิรอ๎ยละ 6 และคาํการตลาด
ร๎อยละ 4 ของยอดรายรับตํอเดือน คําสิทธิจะได๎รับชําระหลังจาก 2 ปีแรก และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัทยํอยทางอ๎อมทํา
สัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และสัญญาขายสินทรัพย์เพิ่มจาํนวน 9 สาขาปัจจุบัน สัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และสัญญาขายสินทรัพย์
กับคูํสัญญารายนี้มีทั้งหมด 34 สาขา 
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เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทยํอยทางอ๎อมแหํงหน่ึงเข๎าทําสัญญาขายสินทรัพย์ 21 สาขา เป็นจาํนวน 170 ล๎าน
บาท และเมื่อวันที ่12 กุมภาพันธ ์2561 บริษัทยํอยทางอ๎อมทําสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์ 25 สาขา เป็นจํานวน 50 ล๎านบาท อายุ
สัญญา 8 ปี และสามารถตํออายุอีก 4 ปี บริษัทยํอยทางอ๎อมรับคําสทิธิร๎อยละ 6 และ คําการตลาดอตัราร๎อยละ 4 ของยอดรายรับ
ตํอเดือน บริษัทยํอยทางอ๎อมรับประกันผลตอบแทนกําไรจากการดําเนินงานของสาขาไมตํ่ํากวําจํานวน 17 ล๎านบาทตํอปี เป็นเวลา 
10 ปี 

 รายละเอียดของเงินรับลํวงหน๎า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีดังน้ี 

   (หนํวย : พันบาท) 
   เงินรับลํวงหน๎า 

แฟรนไชส์ซ ี มูลคําตามสัญญา วันท่ีทําสัญญา 31 ธันวาคม 2560 

    
บริษัท ดับบลิว เวลเนส เวิลด์ จํากดั 260,000 30 ตุลาคม 2560 260,000 
บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด 220,000 12 กุมภาพันธ์ 2561 125,000 

     รวม 480,000  385,000 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัได๎จัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สนิท่ีขายตามสญัญาข๎างต๎นในงบการเงินรวมเป็น 
“สินทรัพย์ที่ถือไว๎เพื่อขาย” ดังตํอไปนี ้

  (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม 

  31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพย ์   
คําเชําจํายลํวงหน๎าสํวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี  1,490 
คําเชําจํายลํวงหน๎าระยะยาว  4,471 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  132,013 

สินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย  137,974 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด๎วย ท่ีดิน อาคารและสํวนปรับปรุงอาคาร สํวนปรับปรุงพื้นที่เชํา อุปกรณ์และ
เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องตกแตํงและเครื่องใช๎สํานักงาน ยานพาหนะ และสินทรพัย์ระหวํางกํอสร๎าง ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2561 จํานวน 398 ล๎านบาท ลดลงจํานวน 126 ล๎านบาท หรือร๎อยละ 24 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สํวนหน่ึง
มาจากการถูกพิจารณาด๎อยคําหรอืสํารองทางบัญชีจํานวน 77 ล๎าน เนื่องจากมูลคําราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทยํอยสูง
กวํามูลคําสุทธิที่คาดวําจะไดร๎ับคนื 
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 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไมํมีตัวตนประกอบด๎วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค๎า ความสัมพันธ์กับลูกค๎า สทิธิการขยาย
กิจการในตํางประเทศ และสินทรพัย์ทางปัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,204 ล๎านบาท ลดลงจํานวน 349 ล๎านบาท 
หรือร๎อยละ 22 จากปีกอํน เนื่องจากการบันทึกคําเผื่อการด๎อยคําของเครื่องหมายการค๎า 343 ล๎านบาท ในงวดบัญชีปี 2561 

 ค่าความนิยมสุทธ ิ

 คําความนิยมสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 85 ล๎านบาทถูกตั้งสํารองด๎อยคําไว๎เต็มจํานวน โดยเป็นคําความ
นิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจเสริมความงามซึ่งเกิดขึ้นในปี 2557 รายการเคลื่อนไหวสําหรับมูลคําของคําความนิยม มีดังนี้ 
 

 (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

            25611        25600 
    
มูลคําตามบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 85,929   
หัก ด๎อยคํา (85,929)  (1,334,882)             
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  85,929 

การทดสอบการด้อยค่า 
 การทดสอบการด๎อยคําประจําปี ผูบ๎ริหารคาํนวณมลูคําที่คาดวําจะได๎รับคืนของธุรกิจเสรมิความงาม โดยได๎วําจ๎างบริษัท
ที่ปรึกษาทางการเงินแหํงหนึ่งเพื่อทําการประเมินมลูคําที่คาดวําจะได๎รับคืน ที่ปรึกษาทางการเงินได๎ประมาณการกระแสเงินสด
อ๎างอิงจากการประมาณการทางการเงิน อ๎างอิงจากแผนการเงินและการดําเนินงานของธุรกิจเสรมิความงาม ซึ่งไดร๎ับการอนุมตัิจาก
ผู๎บริหารผู๎บริหารกําหนดมูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืนโดยประเมินจากมูลคํายตุิธรรมหักต๎นทุนในการจําหนํายของสินทรัพย์นั้น การ
ประเมินมูลคํานี้พิจารณาจากข๎อมลูระดับ 3 เนื่องจากมีการใช๎ข๎อมูลที่ไมํสามารถสังเกตได๎นํามาใช๎ในการประเมินมลูคํา 
 ข๎อสมมติฐานที่ใช๎ในการคํานวณมลูคําที่คาดวําจะได๎รับคืนมีดังตํอไปนี้ 

อัตราการเติบโต (ร๎อยละ) 2.00 
อัตราคิดลด (ร๎อยละ) 12.30 

 
สมมติฐานของกระแสเงินสด 
 ผู๎บริหารประมาณการกําไรขั้นต๎นเทียบเคียงกับอัตรากําไรขั้นต๎นของบริษัทในกลุํมอุตสาหกรรมเดียวกัน และคาดการณ์
การเติบโตของตลาด ผู๎บริหารเชื่อวําเป็นข๎อมูลที่ดีทีสุ่ดที่สามารถหาได๎ในการประมาณการนี้ 
 
อัตราการเติบโต 
 อัตราการเติบโตถัวเฉลีย่ถํวงน้ําหนกัท่ีใช๎อ๎างอิงจากอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ อัตราการเตบิโตถัวเฉลีย่ใช๎ใน
การคาดการณ์กระแสเงินสดหลังจากการประมาณการ 
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ต๎นทุนในการจําหนําย 
 ประมาณการมาจากประสบการณใ์นอดีตของบริษัทในการขายสินทรัพย์ 
อัตราคิดลด 

อัตราคิดลดไดส๎ะท๎อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลคําเงินตามเวลาและความเสีย่งเฉพาะเจาะจง
ของสินทรัพย์  

ในระหวํางปี 2561 และ 2560 บริษัทรับรู๎ขาดทุนจากการด๎อยคําของคําความนิยม จํานวน 86 ล๎านบาท และ 1,335 
ล๎านบาท ซึ่งปัจจัยหลักท่ีมีผลตํอการขาดทุนดังกลาํวเกิดจากการลดลงของรายได๎ทีเ่คยคาดการณ์ไว๎อยํางมีสาระสาํคัญ แผนธรุกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยภายนอกตําง ๆ ตลอดจนภาวะการณโ์ดยรวม 

ในระหวํางปี 2561 บริษัทรับรูผ๎ลจากการด๎อยคาํของกลุํมธุรกิจความงามจํานวน 505 ล๎านบาท โดยนาํไปลดคําความ
นิยมจากการซื้อธุรกิจความงามจํานวน 86 ล๎านบาท ผลขาดทุนจากการด๎อยคําท่ีเหลืออยูํนําไปลดมลูคําตามบญัชีของสินทรัพย์ที่
เกี่ยวข๎องตามสดัสํวน ได๎แกํ เครื่องหมายการค๎า 342 ล๎านบาท อาคารและสํวนปรับปรุงอาคาร 54 ล๎านบาท และ สํวนปรบัปรุง
พื้นที่เชํา 23 ล๎านบาท 

ผู๎บริหารไมํได๎พิจารณาถึงการเปลีย่นแปลงอ่ืนท่ีอาจเกิดขึ้นและอาจจําเป็นต๎องเปลี่ยนแปลงประมาณการที่สําคญั อยํางไร
ก็ตาม มูลคําท่ีคาดวําจะได๎รับคืนมคีวามอํอนไหวจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด ซึ่งหากอตัราการคิดลดเพิ่มขึ้น/ลดลง ร๎อยละ 
0.25 มีผลทําให๎มูลคําท่ีคาดวําจะได๎รับคืนลดลง/เพิ่มขึ้น จํานวน 61 ล๎านบาท และ 65 ล๎านบาท ตามลําดับ 

 เงินประกันสญัญาเช่า 

เงินประกันสญัญาเชํา เป็นเงินประกันท่ีเกิดจากบริษัทยํอยหรือธุรกิจความงาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 25 
ล๎านบาท ลดลงจํานวน 116 ล๎านบาท หรือร๎อยละ 82 จากปีกํอน เนื่องจากการเปลีย่นรูปแบบการบรหิารงานของธุรกิจความงาม
ในรูปแบบแบบแฟรนไชส์ และธรุกิจความงามมีการแขํงขันสูง สาขาบางสาขาถูกปิดไปจํานวนหนึ่งในปี 2561   

งบการเงินรวม 2561 2560  
ตัวเลขทางบัญชีที่ส าคัญ พันบาท พันบาท Δ% 

หนี้สิน    
เงินก๎ูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  830,303   913,994  -9% 
เจ๎าหนี้การคา๎  649,498  574,983  13% 
เจ๎าหนี้อ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวข๎อง   95,374    54,910  74% 
เงินก๎ูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค๎างจําย 44,494 144,969 -69% 
รายได๎รับลํวงหน๎า 24,434   161,981  -85% 
รายได๎รับลํวงหน๎าคําแฟรนไชส ์ 91,589  - 100% 
คํานายหน๎าค๎างจําย 26,748  57,181  -53% 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น   245,590  712,288  -66% 
หนี้สินสํวนท่ีเกีย่วข๎องโดยตรงกับสินทรัพย์ท่ีถือไว๎เพื่อขาย -       88,804  -100% 
เงินก๎ูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 620,801  895,234  -31% 
รวมหนี้สิน 2,940,626 3,981,192 -26% 
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 หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวนทั้งสิน้ 2,941 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี
ก่อน จ านวน 1,041 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 สาเหตุหลักเกิดจากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการขายสิทธิแฟรนไชส์และ
ทรัพย์สินมีการส่งมอบ โอน และรับรู้รายการบัญชีแล้วเสร็จในปี 2561 

 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงินก๎ูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 830 ล๎านบาท ลดลงจํานวน 84 ล๎านบาท หรือ
ร๎อยละ 9 เมื่อเทียบกับสิ้นปีกํอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้ 

            (หนํวย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  2561  2560  2561  2560 

         
เงินเบิกเกินบัญช ี  1,505  -   -  - 
ตั๋วสัญญาใช๎เงิน  10,000  10,000  -  - 
หนี้สินภายใต๎สญัญาทรสัตร์ีซีท  463,798  522,994  400,706  454,985 
ตั๋วแลกเงิน  355,000  381,000  -  - 

 รวม  830,303  913,994  400,706  454,985 

 

บริษัทและบริษัทยํอยมีหนีส้ินระยะสั้นในรูปแบบตั๋วสญัญาใช๎เงิน หนี้สินภายใตส๎ัญญาทรสัตร์ีซีท และตั๋วแลกเงิน โดยมี
อัตราดอกเบีย้อยูํระหวํางร๎อยละ 2.00 – 15.00 ตํอปี เพื่อใช๎สําหรบัการซื้อสินค๎า  

ในระหวํางปี 2560 บริษัทยํอยแหงํหนึ่งผิดนัดชําระหนี้ตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แหํงหนึ่งจํานวน 355 ล๎านบาท และถูกบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนดังกลําวฟูองร๎องให๎ชําระหนี้ และบริษัทถูกฟูองในฐานะผู๎ค้ํา
ประกันตั๋วแลกเงินที่ผิดนดัชําระจํานวน 255 ล๎านบาท บริษัทยํอยไดบ๎ันทึกอัตราดอกเบี้ยโดยใช๎อัตราดอกเบี้ยผิดนดัชําระร๎อยละ 
7.5 ถึงร๎อยละ 15 ตํอป ีจนกวําจะชําระหนี้เรียบร๎อย ในเดือนกรกฎาคม 2561 ศาลช้ันต๎นพิพากษาใหบ๎ริษัทยํอยชําระหนี้จาํนวน 
355 ล๎านบาท พร๎อมดอกเบี้ยจนกวําจะชําระหนีเ้รียบร๎อย ซึ่งขณะนีบ้ริษัทยํอยอยูํในระหวํางยื่นอุทธรณ์ 

 เจ้าหนี้การค้า 

บริษัทและบริษัทยํอยมีเจ๎าหนี้การค๎าทั้งของผู๎ค๎าทั่วไปและบริษัทท่ีเกีย่วข๎อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 649 
ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 74 ล๎านบาท หรือร๎อยละ 13 จากสิ้นปี 2560 เนื่องจากกลุํมธุรกิจตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์สั่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทยม์าเพื่อเตรียมขายและยังไมํครบกําหนดการชําระเงิน จึงทําให๎เจ๎าหนี้การค๎า
ของมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

 เจ้าหนี้อื่น – บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

บริษัทและบริษัทยํอยมีเจ๎าหนี้อื่น – บริษัทท่ีเกี่ยวข๎อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 95 ล๎านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล๎าน
บาท หรือ ร๎อยละ 74 จากสิ้นปีกํอน ซึ่งเกิดจากการเชําเครื่องมือทางการแพทย์กับบริษัทที่เกี่ยวข๎อง  
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 เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย  

บริษัทและบริษัทยํอยมีเงินกู๎ยมืและดอกเบี้ยค๎างจํายจํานวน 44 ล๎านบาท ลดลงจํานวน 100 ล๎านบาท หรือร๎อยละ 69 
จากสิ้นปีกํอน เกิดจากการจํายคืนภาระหนี้ในปี 2561  

 รายได้รับล่วงหน้า  

รายได๎รับลํวงหน๎า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 24 ล๎านบาท ลดลงจากปีกํอนจํานวน 138 ล๎านบาท หรือร๎อยละ 
85 ซึ่งสํวนใหญํเกดิจากรายได๎รับลวํงหน๎าของบริษัทยํอยที่ลดลง จากการเปลีย่นแปลงการบริหารในรูปแบบแฟรนไชส์ โดยสญัญา
จําหนํายสิทธิการใช๎แฟรนไชส์ให๎กับนักลงทุนบางรายรวมการจําหนํายรายได๎รับลํวงหน๎าบางสํวนไปด๎วย 

 รายได้รับล่วงหน้าค่าแฟรนไชส์ 

รายได๎รับลํวงหน๎าคําแฟรนไชส์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 92 ล๎านบาท เกิดจากการทําธุรกรรมสญัญาขาย
สิทธิแฟรนไชส์ อาทิ รายได๎แรกเขา๎ รายได๎จากการฝึกอบรม โดยจะรับรู๎เป็นรายได๎เมื่อได๎ให๎บริการแล๎วเสร็จและต๎องมีการปันสํวน
ของราคาให๎แกํภาระดังกลําวอยํางเหมาะสม  

 ค่านายหน้าค้างจ่าย  

คํานายหน๎าค๎างจําย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 27 ล๎านบาท ลดลงจํานวน 30 ล๎านบาท หรือร๎อยละ 53 เกิด
จากบริษัทยํอยทางอ๎อมมีการเปลีย่นแปลงการบริหารเป็นรูปแบบแฟรนไชส์ คําใช๎จํายพนักงานและคาํนายหน๎าจะเป็นผู๎ซื้อสิทธิแฟ
รนไชส์  

ในสํวนของงบการเงินเฉพาะของบริษัท การตั้งคํานายหนา๎ค๎างจํายจะจํายให๎กับผู๎แทนขาย (Sales Representative) 
โดยคํานวณจากยอดขายและรายได๎คําบริการกํอนภาษีมลูคําเพิม่โดยรวมแล๎ว จะต๎องไมํเกินร๎อยละ 5 ของรายได๎ สํวนในการจํายคํา
นายหน๎านั้น บริษัทจะจาํยจากยอดเงินท่ีไดร๎ับชําระแล๎วเทําน้ัน (Cash Basis) ดังนั้นคํานายหน๎าคา๎งจํายจะมียอดแปรผันโดยตรงกับ
ลูกหนี้ค๎างชําระ โดยบริษัทได๎ประกาศนโยบายการจํายเงินคําคอมมชิช่ันและเงินรางวัลการขายสินคา๎ให๎พนักงาน ดังนี้ "ในการ
จ่ายเงินค่าคอมมิชช่ัน เงินรางวัลจากรายได้ของการขายสินค้า บริการต่าง ๆ มีหลักการระเบยีบปฏิบตัดิังนี้ 

1. การค านวณจ่ายค่าคอมมิชช่ัน เงินรางวัลจากการขายสินคา้ การบริการ ให้ตัดจากยอดรายได้ก่อนภาษมีูลค่าเพิม่ 
รวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได ้

2. การจ่ายเงินค่าคอมมิชช่ัน เงินรางวัลต่อเมื่อไดร้ับการช าระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะจ่ายให้ภายในเดือนถัดไป” 
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 หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 245 ล๎านบาท ลดลงจํานวน 466 ล๎านบาท คดิเป็นร๎อยละ 66 
หนี้สินหมุนเวียนอื่นรายละเอียดดงัตํอไป 

       (หนํวย : พันบาท) 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561 2560 2561 2560 

     
ผลประโยชน์พนักงานค๎างจําย 604 38,060 -      - 
คําตอบแทนค๎างจําย   13,134 14,435 12,947 12,979 
คําโฆษณาค๎างจําย 193 21,572 -      - 
ภาษีหัก ณ ท่ีจํายคา๎งจําย 4,949 8,493 -      - 
ภาษีค๎างจําย 44,555 -      -      - 
คําสาธารณูปโภคค๎างจําย 80 823 -      - 
คําใช๎จํายค๎างจําย 105,300 190,728 801 401 
โบนัสค๎างจําย 9,355 19,107 7,996 16,693 
เงินรับลํวงหน๎าคําแฟรนไชส ์ - 385,000 - - 
ประมาณการหนี้สิน 15,077 - - - 
อื่นๆ 52,343 34,070 35,104 20,054 

รวม 245,590 712,288 56,848 50,127 

 

 หนี้สินส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวมของบริษัทไมํได๎บันทึกหนีส้ินสํวนท่ีเกี่ยวข๎องโดยตรงกับสินทรัพย์ท่ีถือไว๎เพื่อ
ขาย (หรือไมมํียอด) เนื่องจากบรษิัทยํอยทางอ๎อมโอนและสํงมอบรายการทรัพยส์ินและหนี้สินท่ีเกี่ยวข๎องกับการขายสินทรัพย์และ
สิทธิในการดําเนินธรุกิจ “ร๎านวุฒิศักดิ์ คลินิก” เสร็จสิ้นตั้งแตไํตรมาส 1 ของปี 2561 

หนี้สินสํวนท่ีเกีย่วข๎องโดยตรงกับสินทรัพย์ท่ีถือไว๎เพื่อขาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 89 ล๎านบาท 
ประกอบด๎วย รายได๎รับลํวงหน๎าจากลูกค๎าของสาขาท่ีขายสิทธิในการดําเนินธรุกิจ ร๎านวุฒิศักดิ์ คลินิก จํานวน 86 ล๎านบาท และ
อื่นๆ จํานวน 3 ล๎านบาท  

 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินก๎ูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู๎ยืมที่มีหลักประกัน เงินกู๎ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 จํานวน 621 ล๎านบาท ลดลงจํานวน 257 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 38 เนื่องจากในระหวํางปี 2561 บริษัทมีการ
จํายชําระคืนเงินก๎ูให๎กับสถาบันการเงิน  
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 (หนํวย : พันบาท) 
 31 ธันวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  
 

เงินกู๎ 

คําธรรมเนียม
ทางการเงิน 
รอตัดบัญชี 

 
 

สุทธิ 

 
 

เงินกู๎ 

คําธรรมเนียม
ทางการเงิน 
รอตัดบัญชี 

 
 

สุทธิ 

       
วงเงินกู๎ 1,400 ล๎านบาท  357,412 (4,614) 352,798 357,412 (4,614) 352,798 
วงเงินกู๎  290 ล๎านบาท 75,382 (840) 74,542 75,382 (840) 74,542 
วงเงินกู๎  494 ล๎านบาท 191,181 (2,553) 188,628 191,181 (2,553) 188,628 
วงเงินกู๎   30 ล๎านบาท 4,833 - 4,833 - - - 

รวม 628,808 (8,007) 620,801 623,975 (8,007) 615,968 
หัก สํวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี (212,829) 4,921 (207,908) (207,996) 4,921 (203,075) 

เงินกู๎ยืมระยะยาว – สุทธิ 415,979 (3,086) 412,893 415,979 (3,086) 412,893 

 รายละเอียดของแตลํะวงเงินก๎ูยืม ดังตํอไปนี ้

 อัตรา
ดอกเบี้ยตํอป ี เง่ือนไขการชําระคืนเงินต๎น    หลักประกันเพือ่ค้ําประกัน 

1. วงเงินกู๎ 1,400 
ล๎านบาท  

MLR ลบ 
ร๎อยละ 1 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัททําสัญญา
ขยายระยะเวลาการผํอนชําระหนี้เป็นราย
เดือนๆละ 5.2 ล๎านบาทจนถึงเดือนกันยายน 
2563 และเดือนละ 17.32 ล๎านบาทจนถึง
เดือนตุลาคม 2564 และชําระเงินต๎นพร๎อม
ดอกเบี้ยสํวนที่ เหลือทั้ งจํานวนในเดือน
พฤศจิกายน 2564 
(เดิม - จํายชําระคืนเงินกู๎ 400 ล๎านบาท
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เงินกู๎ยืม
สํวนที่เหลือผํอนชําระคืนเป็นรายไตรมาสๆ
ละ 52.63kล๎านบาท เริ่มชําระงวดแรกใน
เดือนมีนาคม 2558 จนถึงเดือนกันยายน 
2562)  

- คํ้าประกันรํวมโดยบริษัท เค แอนด์ ดับบลิว 
(ประเทศไทย)  จํากัด 

- หุ๎ นของบริษัท  ดับบลิ ว ซี ไอ  โฮลดิ้ ง  จํ า กั ด 
(มหาชน) 

- คํ้าประกันโดยกรรมการสองทําน 
 

2. วงเงินกู๎ 65           
ล๎านบาท  

MLR ลบ 
ร๎อยละ 1 

ผํอนชําระคืนเป็นเดือนๆละ 1.85 ล๎านบาท 
เริ่มชําระงวดแรกในเดือนเมษายน  2559  
จนถึงเดือนเมษายน 2562 ซ่ึงงวดสุดท๎าย
ชําระเงินต๎นและดอกเบี้ยที่เหลือทั้งจํานวน 

- จดจํานองที่ดินและอาคารสํานักงานใหญํของ
บริษัท      วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๏ป จํากัด 

- หุ๎นของบริษัท วุฒิศักดิ์  คลินิก อินเตอร์ กรุ๏ป 
จํากัด และ หุ๎นของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 
จํากัด (มหาชน) ถือโดยกรรมการของบริษัท 
บริษัทยํอย และบริษัทที่เกี่ยวข๎องกัน 

- คํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัท บริษัทยํอย 
และบริษัทที่เกี่ยวข๎องกัน 
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 อัตรา
ดอกเบี้ยตํอป ี เง่ือนไขการชําระคืนเงินต๎น    หลักประกันเพือ่ค้ําประกัน 

3. วงเงินกู๎ 70          
ล๎านบาท  

MLR ลบ 
ร๎อยละ 1 

ผํอนชําระคืนเป็นเดือนๆละ 1.95 ล๎านบาท 
เริ่มชําระงวดแรกในเดือนมิถุนายน  2559  
จนถึงเดือนมิถุนายน 2562 ซ่ึงงวดสุดท๎าย
ชําระเงินต๎นและดอกเบี้ยที่เหลือทั้งจํานวน 

- จดจํานองที่ดินและอาคารสํานักงานใหญํของ
บริษัท      วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๏ป จํากัด 

- หุ๎นของบริษัท วุฒิศักดิ์  คลินิก อินเตอร์ กรุ๏ป 
จํากัด และ หุ๎นของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 
จํากัด (มหาชน) ถือโดยกรรมการของบริษัท 
บริษัทยํอย และบริษัทที่เกี่ยวข๎องกัน 

- คํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัท บริษัทยํอย 
และบริษัทที่เกี่ยวข๎องกัน 

4. วงเงินกู๎ 290       
ล๎านบาท 

MLR ลบ 
ร๎อยละ 0.6 

ผํอนชําระคืนเป็นเดือนๆละ 4.49 ล๎านบาท 
เริ่มชําระงวดแรกในเดือนเมษายน  2560  
จนถึงเดือนสิงหาคม 2565 ซ่ึงงวดสุดท๎าย
ชําระเงินต๎นและดอกเบี้ยที่เหลือทั้งจํานวน 

- จดจํานองที่ดินและอาคารสํานักงานใหญํของ
บริษัท      วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๏ป จํากัด 

- หุ๎นของบริษัท วุฒิศักดิ์  คลินิก อินเตอร์ กรุ๏ป 
จํากัด และ หุ๎นของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 
จํากัด (มหาชน) ถือโดยกรรมการของบริษัท 
บริษัทยํอย และบริษัทที่เกี่ยวข๎องกัน 

- คํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัท บริษัทยํอย 
และบริษัทที่เกี่ยวข๎องกัน 

5. วงเงินกู๎ 494          
ล๎านบาท 

MLR ลบ 
ร๎อยละ 0.6 

ผํอนชําระคืนเป็นเดือนๆละ 7.64 ล๎านบาท 
เริ่มชําระงวดแรกในเดือนเมษายน  2560  
จนถึงเดือนสิงหาคม 2565 ซ่ึงงวดสุดท๎าย
ชําระเงินต๎นและดอกเบี้ยที่เหลือทั้งจํานวน 

- จดจํานองที่ดินและอาคารสํานักงานใหญํของ
บริษัท  วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๏ป จํากัด 

- หุ๎นของบริษัท วุฒิศักดิ์  คลินิก อินเตอร์ กรุ๏ป 
จํากัด และ หุ๎นของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 
จํากัด (มหาชน) ถือโดยกรรมการของบริษัท 
บริษัทยํอย และบริษัทที่เกี่ยวข๎องกัน 

- คํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัท บริษัทยํอย 
และบริษัทที่เกี่ยวข๎องกัน 

6. วงเงินกู๎ 30           
ล๎านบาท 

MLR ลบ 
ร๎อยละ 1.75 

ผํอนชําระคืนเป็นเดือนๆละ 0.3 ล๎านบาท 
เริ่มชําระงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์  2560  
จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซ่ึงงวดสุดท๎าย
ชําระเงินต๎นและดอกเบี้ยที่เหลือทั้งจํานวน 

- คํ้าประกันโดยบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด 
(มหาชน) 

- สินทรัพย์ของบริษัทยํอย 

ส่วนของผู้ถือหุน้บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 442 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิน้ปี 2560 จ านวน 
311 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 237 เนื่องจากในระหว่างปี 2561 บริษัทมีการเพ่ิมทุนจ านวน 634 ล้านบาท 
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การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 

 บริษัทและบริษัทยํอยมีกระแสเงินสดและรายการเทยีบเทําเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 79 ล๎านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีกํอนจํานวน 16 ล๎านบาท 

งบการเงินรวม (พันบาท) 2561 2560 
เงินสดที่ได๎มาจาก (ใช๎ไปใน) การดาํเนินงาน (17,184)  613,642  
เงินสดสุทธิใช๎ไปในกิจกรรมลงทุน (34,993)  (167,512) 
เงินสดสุทธิได๎มาจาก(ใช๎ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 179,437  (736,519) 
เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 16,249  (495,345) 

ปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 16 ล๎านบาท เป็นการเพิม่ขึ้นของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 
179 ล๎านบาท จากการเพิ่มทุนของบริษัทในชํวงไตรมาส 3 ของปี 2561 จํานวน 644 ล๎านบาท ขณะที่กลุํมบริษัทมีการจํายคืนหนี้
เงินก๎ูรวมจํานวน 463 ล๎านบาท  

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ผลลัพธ์ที่ไดส๎ามารถช้ีถึงฐานะการเงินระยะสั้นของกลุํมบริษัทในปี 2561 ดีขึ้นกวําปี 2560 โดยที่ปี 2561 สภาพคลํอง
ของกลุํมบริษัทเทํากับร๎อยละ 0.69 ขณะที่ปี 2560 กลุํมบริษัทมสีภาพคลํองเทํากับร๎อยละ 0.52 เนื่องจากบริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้น
จากการเพิ่มทุนในระหวํางปี 2561 

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

เนื่องจากกลุํมบริษัทมีผลขาดทุนสทุธิ อัตราสํวนแสดงความสามารถในการหากําไรของกลุํมบริษัทจึงแสดงตัวเลขติดลบ 
โดยสาเหตุหลักมาจากการตั้งสํารองทางบัญชี อยํางไรก็ตาม หากพิจารณาอัตรากําไรขั้นต๎น ท่ีไมไํด๎รบัผลกระทบจากการตั้งสํารอง
ดังกลําว กลุํมบริษัทมีอัตรากําไรดขีึ้นจากปีกํอน เนื่องจากการธุรกิจเครื่องมือแพทย์มีผลประกอบการดขีึ้น โดยอัตรากาํไรขั้นนต๎นปี 
2561 เทํากับร๎อยละ 30.54 สูงกวําปี 2560 ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นต๎นเทํากับร๎อยละ 18.01 

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อัตราสํวนหน้ีสินตํอสํวนของผู๎ถือหุน๎ปี 2561 เทํากับ 6.65 เทํา ในปี 2560 เทํากับ 30.29 เทํา และในปี 2559 เทํากับ 

4.94 เทํา เนื่องจากในระหวํางปี 2561 บริษัทมีการเพิม่ทุนให๎บุคคลในวงจํากัดจํานวน 644 ล๎านบาทอกีท้ังมีการจํายคืนหนี้

บางสํวนให๎กับสถาบันการเงิน 

  



 

  

 

 156 

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต  

 ในปี 2561 บริษัทมีการขยายรายได๎และบริการโดยพัฒนาห๎องปลอดเชื้อ (Clean room) ให๎กับลูกค๎าโรงพยาบาล 
ตลอดจนมีแผนพัฒนา Software ที่ให๎บริการแกํลูกคา๎ ซึ่งตอบสนองกับตลาดเครื่องมือแพทย์ ที่ได๎รับปจัจัย
สนับสนุนจากนโยบายภาครัฐในการตั้งเปูาหมายใหไ๎ทยเป็น Medical Hub ตลอดจนแผนการขยายการลงทุนของ
ธุรกิจโรงพยาบาลทั้งการสร๎างโรงพยาบาลใหมํและการลงทุนทางด๎านเครื่องมือแพทย์ จึงสํงผลกระทบในเชิงบวก
แกํบริษัท 

 ขณะเดียวกันบริษัทยังมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการถูกตั้งสํารองทางบัญชีจากธุรกิจความงาม ท่ีอาจจะสํงผลกระทบ
ตํองบการเงินรวมในสํวนของ non cash ซึ่งกลุํมธรุกิจความงามกําลงัอยูํในชํวงปรับโครงสร๎างทุน โครงสร๎างหนี้ 
ตลอดจนโครงสร๎างการดําเนินธุรกจิ เพื่อให๎มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ในทํามกลางของอุตสาหกรรมทีม่ีการแขํงชัน
สูง ตลอดจนยังมีมีปัจจยัเสี่ยงจากการเป็นคดคีวาม ตามที่ระบไุว๎ในหัวข๎อปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความ
เสี่ยง 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 

 

เสนอ ผู้ถือหุน้บริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

  
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวม 

 
ข๎าพเจ๎าได๎ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยํอย (“กลุํมบริษัท”) ซึ่งประกอบด๎วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สํวนของผู๎ถือหุ๎นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และข๎าพเจ๎าได๎ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ซึ่งประกอบด๎วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสํวนของผู๎ถอืหุ๎น และงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 
ข๎าพเจ๎าเห็นวํา ยกเว๎นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องที่กลําวไว๎ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยํางมีเง่ือนไขตํองบ
การเงินรวม งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทดังกลําวข๎างต๎นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุํมบริษัท ณ  วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท ณ  
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต๎องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวม 

 

ตามที่ได๎เปิดเผยไว๎ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข๎อ 8 ในระหวํางปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยํอยทางอ๎อมได๎รับรู๎

กําไรจํานวน 307 ล๎านบาท จากการขายสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรัพย์ อยํางไรก็ตาม บริษัท

ยํอยทางอ๎อมอยูํระหวํางการตรวจสอบรายการเนื่องจากสัญญาไมํได๎ระบุสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข๎องกับการขายแฟรนไชส์ใน

รายละเอียด โดยเฉพาะ สินค๎าคงเหลือ สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่นท่ีได๎มีการโอนไปให๎ผู๎รับสิทธิแฟรนไชส์ซึ่งไมํรวมอยูํในสัญญาขาย

สินทรัพย์ และรายการที่เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งผู๎บริหารของบริษัทยํอยทางอ๎อมเช่ือวําบริษัทมีสิทธิได๎รับชําระเงินคืน โดยได๎แสดง

รายการสุทธิดังกลําวไว๎ในลูกหนี้อื่น ผู๎บริหารของบริษัทยํอยทางอ๎อมอยูํระหวํางการเจรจากับผู๎รับสิทธิเพื่อตกลงเรื่องที่แตกตําง ซึ่ง

ยังไมํสามารถสรุปได๎ นอกจากน้ี รายได๎รับลํวงหน๎าคําแฟรนไชส์จํานวน 92 ล๎านบาท ท่ีรวมอยูํในสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขาย

สินทรัพย์ ปัจจุบันยังไมํถูกตัดจําหนํายเนื่องจากบริษัทยํอยทางอ๎อมไมํสามารถกําหนดต๎นทุนที่เกี่ยวข๎องเพื่อใช๎ปันสํวนราคาให๎แกํ

ภาระที่ต๎องปฏิบัติให๎กับผู๎รับสิทธิ แฟรนไชส์ได๎ รวมถึงอยูํระหวํางการโต๎แย๎งตามสัญญาทําให๎ไมํสามารถระบุได๎วําการบริการได๎
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เกิดขึ้นแล๎วข๎าพเจ๎าไมํสามารถตรวจสอบความเหมาะสมของการรับรู๎กําไรจากการขายสินทรัพย์และบัญชีที่เกี่ยวข๎องกับสัญญาขาย

สิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรัพย์ดังกลําว รวมถึงผลกระทบของรายการสินทรัพย์ที่โอนภายหลัง และข๎าพเจ๎ายังไมํสามารถประเมิน

ความเหมาะสมของรายได๎รับลํวงหน๎า ดังนั้น ข๎าพเจ๎าไมํสามารถระบุรายการปรับปรุงที่อาจเกิ ดขึ้น (ถ๎ามี) เมื่อต๎องรับรู๎กําไรที่

เกิดขึ้นที่เกี่ยวข๎องกับสัญญาขายสิทธิ แฟรนไชส์และขายสินทรัพย์รวมถึงรายการรายได๎รับลํวงหน๎า 

 
ข๎าพเจ๎าได๎ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยได๎ระบุความรับผิดชอบของข๎าพเจ๎าไว๎ในรายงานของข๎าพเจ๎าใน
วรรคความรับผิดชอบของผู๎สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ ข๎าพเจ๎ามีความเป็น
อิสระจากกลุํมบริษัทตามข๎อกําหนดจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท และข๎าพเจ๎าได๎ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด๎านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ง
เป็นไปตามข๎อกําหนดเหลํานี้ ข๎าพเจ๎าเช่ือวําหลักฐานการสอบบัญชีที่ข๎าพเจ๎าได๎รวบรวมมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช๎เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยํางมีเง่ือนไขของข๎าพเจ๎า 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 
ข๎าพเจ๎าขอให๎สังเกตข๎อมูลดังตํอไปนี้ 
 

1) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข๎อ 1 ในระหวํางปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุํมบริษัทและบริษัทมีหนี้สิน
หมุนเวียนสุทธิและมีขาดทุนสะสมเป็นจํานวนมาก โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการดําเนินงานและการด๎อยคํา
สินทรัพย์ของธุรกิจให๎บริการด๎านความงาม อนึ่ง บริษัทอยูํระหวํางการพิจารณาปรับโครงสร๎างธุรกิจของบริษัทยํอยให๎มี
ผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น และมีกระแสเงินสดในการดําเนินงานท่ีดีตํอไปในอนาคต  
 

2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข๎อ 16 บริษัทยํอยทางอ๎อมได๎เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการแสดงมูลคํา
ของที่ดินจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีราคาตีใหมํ  

 
ทั้งนี้ข๎าพเจ๎ามิได๎แสดงความเห็นอยํางมีเง่ือนไขสําหรับเรื่องนี้ 
 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตํางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู๎ประกอบวิชาชีพของข๎าพเจ๎าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับงวดปัจจุบัน  ข๎าพเจ๎าได๎นํา เรื่องเหลํานี้มาพิจารณาในบริบทของ การ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข๎าพเจ๎า ทั้งนี้ข๎าพเจ๎าไมํได๎แสดง
ความเห็นแยกตํางหากสําหรับเรื่องเหลํานี้ นอกจากเรื่องที่กลําวไว๎ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยํางมีเง่ือนไข ข๎าพเจ๎าได๎
กําหนดเรื่องที่จะกลําวตํอไปนี้เป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข๎าพเจ๎า 
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ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 
 
กลุํมบริษัทบันทึกคําเผื่อสินค๎าล๎าสมัยสําหรับปีสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 28.56 ล๎านบาท  
 
ข๎ าพเจ๎ า ให๎ ความสํ าคัญสํ าหรั บ เ รื่ อ งนี้ เ นื่ อ งจาก                 
คําเผื่อสินค๎าล๎าสมัยของกลุํมบริษัทต๎องใช๎ดุลยพินิจใน
การพิจารณาจากอายุของสินค๎าแตํละประเภท กลุํม
บริษัทต๎องเก็บอุปกรณ์หรืออะไหลํเพื่อใช๎ในการซํอม
บํารุงให๎แกํลูกค๎าโดยเฉพาะซึ่งกลุํมบริษัทจําเป็นต๎องเก็บ
รักษาไว๎หลายปี 
 
กลุํมบริษัทได๎เปิดเผยนโยบายการบัญชีและคําเผื่อสินค๎า
ล๎าสมัยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข๎อ 3.5 และข๎อ 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วิธีการตรวจสอบของข๎าพเจ๎ารวมถึง 
- ทําความเข๎าใจถึงลักษณะและประเภทของสินค๎า

คงเหลือ รวมถึงนโยบาย วิธีการประเมินและการ
คํานวณคําเผื่อสินค๎าล๎าสมัยที่จัดทําโดยผู๎บริหาร 

- พิจารณาคําเผื่อสินค๎าล๎าสมัยแยกแตํละประเภท
ของสินค๎า และสุํมตัวอยํางเพื่อทดสอบรายงาน
อายุสินค๎าแตํละประเภท เพ่ือทดสอบการคํานวณ
คําเผื่อสินค๎าล๎าสมัย และเปรียบเทียบอัตราการ
พิจารณาคําเผื่อสินค๎าล๎าสมัยกับที่ผู๎บริหาร
ประเมิน โดยพิจารณาถึงข๎อมูลในอดีตและข๎อมูล
ในตลาด 

- เปรียบเทียบการคํานวณมูลคําที่คาดหวังกับคํา
เผื่อสินค๎าล๎าสมัยที่ผู๎บริหารประเมิน 

- ตรวจสอบรายการขายหลังวันสิ้นงวด เพื่อให๎ได๎
ความเช่ือมั่นในมูลคําที่คาดวําจะได๎รับสูงกวํา
สินค๎าคงเหลือและอุปกรณ์อะไหลํ 

- สังเกตการณ์สภาพของสินค๎าคงเหลือที่มีอายุค๎าง
นาน วํายังมีสภาพดี และยังสามารถใช๎งานได๎  

- ตรวจสอบหนังสือรับรองจากผู๎ขายถึงนโยบายที่
เกี่ยวข๎องกับระยะเวลาในการสํารองอุปกรณ์หลัง
การจําหนําย 

- ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการ
เปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับคําเผื่อสินค๎าล๎าสมัย 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
กลุํมบริษัทมีคําความนิยม เครื่องหมายการค๎า สินทรัพย์
ถาวร ซึ่งเกิดจากการลงทุนในกลุํมธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับ
ความงาม ในระหวํางปี กลุํมบริษัทบันทึกการด๎อยคําของ
คําความนิยม เครื่องหมายการค๎ารวมถึงสินทรัพย์ถาวร
เป็นจํานวน 85 ล๎านบาท 342 ล๎านบาท และ 77 ล๎าน
บาท ตามลําดับ นอกจากนี้บริษัทได๎บันทึกการด๎อยคํา
ของเงินลงทุนในบริษัทยํอยและเงินให๎กู๎ยืมแกํบริษัทยํอย
จํานวน 437 ลา๎นบาท และ 265 ล๎านบาท ตามลําดับ 
 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทต๎องมีการ
ทดสอบการด๎อยคําของคําความนิยมทุกปีและสินทรัพย์
อื่นที่มีข๎อบํงช้ีการด๎อยคํา  
 
ในการทดสอบการด๎อยคําของผู๎บริหารต๎องใช๎ดุลยพินิจ
อยํางมาก มีความซับซ๎อน และอาศัยข๎อสมมติฐานโดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประมาณการกระแสเงินสดรับและ
จํายในอนาคตที่คาดวําจะได๎รับจากการดําเนินงานอยําง
ตํอเนื่องของกลุํมธุรกิจความงาม และการใช๎อัตราคิดลด 
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจ 
สถานการณ์ตลาดปัจจบุันและความเสี่ยงท่ีเฉพาะเจาะจง
ของสินทรัพย์  
 
กลุํมบริษัทได๎เปิดเผยเกี่ยวกับคําความนิยม เครื่องหมาย
การค๎า สินทรัพย์ถาวร เงินลงทุนในบริษัทยํอยและเงิน
ให๎กู๎ยืมแกํบริษัทยํอย ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข๎อ 18 17 16 และ 12 ตามลําดับ 

 
 
 
 
วิธีการตรวจสอบของข๎าพเจ๎ารวมถึง 
- ประเมินความสมเหตุสมผลของข๎อสมมติฐานและ

วิธีการที่ผู๎บริหารใช๎ในการคํานวณประมาณการ
กระแสเงินสดรับและจํายในอนาคตที่คาดวําจะ
ได๎รับ ตรวจสอบกับผลการดําเนินงานในปัจจุบัน
และในอดีต 

- หารือกับผู๎บริหารเพื่อให๎เข๎าใจถึงสมมติฐานที่
ผู๎บริหารใช๎และแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต
และตรวจสอบความถูกต๎องของเอกสารประกอบ 

- ประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลดที่
ผู๎บริหารใช๎เพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต โดย
ทดสอบการคํานวณมูลคําที่คาดวําจะได๎รบัคืนจาก
การดําเนินธุรกิจในอนาคต  

- ทดสอบความถู กต๎ อ งขอ งวิ ธี ก า รคํ า นวณ
แบบจําลองและตรวจสอบข๎อมูลกับเอกสาร
ประกอบ 

- สอบทานการวิเคราะห์การอํอนไหวที่จัดทําโดย
ฝุายบริหารและพิจารณาผลกระทบตํอมูลคําที่
คาดวําจะได๎รับคืน 

- ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของ
การเปิด เผยข๎อมูลของกลุํ มบริษัทเกี่ ยวกับ        
ข๎อสมมติฐาน และมูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืนของ
สินทรัพย์ 
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รายได้จากการให้บริการด้านความงามของบริษัทย่อย
ทางอ้อม 
 
รายได๎จากการให๎บริการด๎านความงามสําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 169 ล๎านบาทและ
รายได๎รับลํวงหน๎าที่เกี่ยวข๎องจํานวน 24.43 ล๎านบาทซึ่ง
จะถูกเรียกเก็บลํวงหน๎าและรับรู๎เป็นรายได๎ในงวดที่
ให๎บริการโดยอ๎างอิงตามขั้นของความสําเร็จของงานที่ทํา
เสร็จ ซึ่งขั้นความสําเร็จของบริการนั้นได๎กําหนดจาก
สัดสํ วนของต๎นทุนในการให๎บริการที่ เกิดขึ้นจริ ง 
เปรียบเทียบกับประมาณการต๎นทุนทั้งหมดของการ
ให๎บริการ  
 
ข๎าพเจ๎าให๎ความสนใจในเรื่องการรับรู๎รายได๎ เนื่องจาก
รายได๎จากการให๎บริการด๎านความงามมีมูลคําที่เป็น
สาระสํ าคัญตํ อ งบการ เ งิน  และการกํ าหนดขั้ น
ความสําเร็จของบริการนั้นมีความเกี่ยวข๎องกับการใช๎
ดุลยพินิจ และประมาณการต๎นทุน  
 
กลุํมบริษัทเปิดเผยนโยบายบัญชีและรายละเอียดของ
รายได๎และรายได๎รับลํวงหน๎าตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข๎อ 3 และข๎อ 21 
 

  
 
             
 
วิธีการตรวจสอบของข๎าพเจ๎ารวมถึง 
- เข๎าใจถึงลักษณะรายได๎ที่ เกี่ยวข๎องกับธุรกิจ       

ด๎านความงาม และวิธีการรับรู๎รายได๎ 
- เปรียบเทียบยอดที่ได๎รับชําระที่บันทึกอยูํในระบบ

กับท่ีได๎รับจริง 
- ทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในที่เกี่ยวข๎องกับรายการขายเงินสด 
- คํานวณมูลคําที่คาดหวังตามขั้นความสําเร็จของ

บริการสําหรับแตํละของโปรแกรมการรักษา 
- กระทบยอดต๎นทุนบริการกับเอกสารประกอบ

หลักฐาน 
- คํานวณหายอดคงเหลือสิ้นปีโดยใช๎วิธีอัตราสํวน

ของบริการที่แล๎วเสร็จและสุํมตรวจความถูกต๎อง
ของข๎อมูลในระบบ 
 

 
ข้อมูลอื่น  

ผู๎บริหารเป็นผู๎รับผดิชอบตํอข๎อมูลอื่น ข๎อมูลอื่นประกอบด๎วยข๎อมูลซึ่งรวมอยูํในรายงานประจําปี แตํไมํรวมถึงงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทและรายงานของผู๎สอบบัญชีที่อยูํในรายงานนั้น ซึ่งคาดวํารายงานประจําปีจะถูกจัดเตรียมให๎ข๎าพเจ๎า
ภายหลังวันท่ีในรายงานของผู๎สอบบัญชีน้ี 

ความเห็นของข๎าพเจ๎าตํองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทไมํครอบคลุมถึงข๎อมูลอื่นและข๎าพเจ๎าไมํได๎ให๎ความเช่ือมั่น
ตํอข๎อมูลอื่น  



 

  

 

 162 

ความรับผิดชอบของข๎าพเจ๎าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท คือ การอํานข๎อมูลอื่น
ตามที่ระบุข๎างต๎นเมื่อจัดทําแล๎ว และพิจารณาวําข๎อมูลอื่นมีความขัดแย๎งที่มีสาระสําคัญกับ    งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทหรือกับความรู๎ที่ได๎รับจากการตรวจสอบของข๎าพเจ๎า หรือปรากฏวําข๎อมูลอื่นมีการแสดงข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญหรือไมํ  

เมื่อข๎าพเจ๎าได๎อํานรายงานประจําปี หากข๎าพเจ๎าสรุปได๎วํามีการแสดงข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ข๎าพเจ๎าต๎อง
สื่อสารเรื่องดังกลําวกับผู๎มีหน๎าท่ีในการกํากับดูแลเพื่อให๎ผู๎มีหน๎าที่ในการกํากับดูแลดําเนินการแก๎ไขข๎อมูลที่แสดงขัดตํอข๎อเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 
ผู๎บริหารมีหน๎าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเหลํานี้โดยถูกต๎องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู๎บริหารพิจารณาวําจําเป็นเพื่อให๎สามารถจัดทํา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไมํวําจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข๎อผิดพลาด  
 
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ผู๎บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุํมบริษัทในการ
ดําเนินงานตํอเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตํอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลําว และการใช๎เกณฑ์การบัญชีสําหรับ
การดําเนินงานตํอเนื่องเว๎นแตํผู๎บริหารมีความตั้งใจที่จะเลกิกลุํมบริษัท หรือหยุดดําเนินงานหรือไมํสามารถดําเนินงานตํอเนื่องตํอไป
ได๎ 
 
ผู๎มีหน๎าที่ในการกํากับดูแลมีหน๎าที่ในการสอดสํองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุํมบริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชตีอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 
การตรวจสอบของข๎าพเจ๎ามีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ได๎ความเช่ือมั่นอยํางสมเหตุสมผลวํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
โดยรวมปราศจากการแสดงข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไมํ ไมํวําจะเกิดจากการทุจริตหรือข๎อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู๎สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข๎าพเจ๎าอยูํด๎วย ความเช่ือมั่นอยํางสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแตํ
ไมํได๎เป็นการรับประกันวําการปฏิบัตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจรงิอันเปน็
สาระสําคัญที่มีอยูํได๎เสมอไป ข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข๎อผิดพลาดและถือวํามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์
ได๎อยํางสมเหตุสมผลวํารายการที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงแตํละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตํอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผู๎ใช๎งบการเงินจากการใช๎งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเหลํานี้ 
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ในการตรวจสอบของข๎าพเจ๎าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข๎าพเจ๎าได๎ใช๎ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู๎ประกอบวิ ชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข๎าพเจ๎ารวมถึง 
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะของบริษัทไมํวําจะเกิดจากการทุจริตหรือข๎อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ตํอความเสี่ยงเหลํานั้น และได๎หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข๎าพเจ๎า ความเสี่ยงท่ีไมํพบข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกวําความเสี่ยงท่ีเกิด
จากข๎อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู๎รํวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว๎นการ
แสดงข๎อมูล การแสดงข๎อมูลที่ไมํตรงตามข๎อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข๎าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข๎องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แตํไมํใชํเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นตํอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุํมบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู๎บริหารใช๎และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องซึ่งจัดทําข้ึนโดยผู๎บริหาร  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช๎เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานตํอเนื่องของผู๎บริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได๎รับ สรุปวํามีความไมํแนํนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให๎เกิดข๎อ
สงสัยอยํางมีนัยสําคัญตํอความสามารถของกลุํมบริษัทในการดําเนินงานตํอเนื่องหรือไมํ ถ๎าข๎าพเจ๎าได๎ข๎อสรุปวํามีความไมํ
แนํนอนที่มีสาระสําคัญ ข๎าพเจ๎าต๎องกลําวไว๎ในรายงานของผู๎สอบบัญชีของข๎าพเจ๎าโดยให๎ข๎อสังเกตถึงการเปิดเผยข๎อมูลใน
งบการเงินรวมและ     งบการเงินเฉพาะของบริษัทท่ีเกี่ยวข๎อง หรือถ๎าการเปิดเผยข๎อมูลดังกลําวไมํเพียงพอ ความเห็นของ
ข๎าพเจ๎าจะเปลี่ยนแปลงไป ข๎อสรุปของข๎าพเจ๎าขึ้นอยูํกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได๎รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู๎สอบบัญชี
ของข๎าพเจ๎า อยํางไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให๎กลุํมบริษัทต๎องหยุดการดําเนินงานตํอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอโครงสร๎างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข๎อมูลวํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให๎มีการนําเสนอข๎อมูล
โดยถูกต๎องตามที่ควรหรือไมํ    

 ได๎รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยํางเพียงพอเกี่ยวกับข๎อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุํมหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุํมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตํองบการเงินรวม ข๎าพเจ๎ารับผิดชอบตํอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุํมบริษัท ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎รับผิดชอบแตํเพียงผู๎เดียวตํอความเห็นของข๎าพเจ๎า  
 

ข๎าพเจ๎าได๎สื่อสารกับผู๎มีหน๎าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตํางๆที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชํวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได๎
วางแผนไว๎ ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข๎อบกพรํองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข๎าพเจ๎าได๎
พบในระหวํางการตรวจสอบของขา๎พเจ๎า 

ข๎าพเจ๎าได๎ให๎คํารับรองแกํผู๎มีหน๎าท่ีในการกํากับดูแลวําข๎าพเจ๎าได๎ปฏิบัติตามข๎อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข๎องกับความเป็นอิสระ
และได๎สื่อสารกับผู๎มีหน๎าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข๎าพเจ๎าเช่ือวํามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวํากระทบตํอความเป็นอิสระของข๎าพเจ๎าและมาตรการที่ข๎าพเจ๎าใช๎เพื่อปูองกันไมํให๎ข๎าพเจ๎าขาดความ
เป็นอิสระ 
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จากเรื่องที่สื่อสารกับผู๎มีหน๎าที่ในการกํากับดูแล ข๎าพเจ๎าได๎พิจารณาเรื่องตํางๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข๎าพเจ๎าได๎อธิบายเรื่องเหลํานี้ใน
รายงานของผู๎สอบบัญชีเว๎นแตํกฎหมายหรือข๎อบังคับไมํให๎เปิดเผยตํอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลําว หรือในสถานการณ์ที่ยากท่ีจะ
เกิดขึ้น ข๎าพเจ๎าพิจารณาวําไมํควรสื่อสารเรื่องดังกลําวในรายงานของข๎าพเจ๎าเพราะการกระทําดังกลําวสามารถคาดการณ์ได๎อยําง
สมเหตุผลวําจะมีผลกระทบในทางลบมากกวําผลประโยชน์ตํอสํวนได๎เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลําว  

นายธีรศักดิ์ ฉ่ัวศรีสกุล 
ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6624 
 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
7 มีนาคม 2562 
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บรษัิท อี ฟอร ์แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ   31 ธันวาคม  31 ธันวาคม   31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 79,117                62,868                55,390                35,504                

เงินลงทุนชัว่คราว 146                     144                     -                      -                      

ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าท่ัวไป 7 624,382              599,141              574,444              551,477              

ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทท่ีเกีย่วข้อง 5 158                     9,670                  227                     9,398                  

ลูกหนี้อืน่ - ลูกค้าท่ัวไป 8 98,116                -                      -                      -                      

ลูกหนี้อืน่ - บริษัทย่อย 5 -                      -                      55                       64,654                
เงินให้กูย้ืม - บริษัทย่อยท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 5 -                      -                      48,000                -                      

เงินให้กูย้ืม - บริษัทอืน่ 15 100,000              -                      -                      -                      

สินค้าคงเหลือ 9 629,121              712,747              470,240              496,585              

    ส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 10 10,266                5,305                  10,266                5,297                  

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,128                  1,153                  -                      -                      
สินทรัพย์หมนุเวียนอืน่ 12,787                17,786                2,359                  4,369                  
สินทรัพย์ท่ีถือไว้เพือ่ขาย 8 -                      137,974              -                      -                      

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,555,221           1,546,788           1,160,981           1,167,284           

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 10 9,478                  4,826                  9,478                  4,826                  

เงินฝากธนาคารท่ีมขี้อจ ากดัในการใช้ 11 15,690                15,632                15,690                15,632                

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 -                      -                      69,591                69,591                

เงินลงทุนในบริษัทอืน่ 14 -                      -                      -                      -                      

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว -                      1,128                  -                      -                      

เงินให้กูย้ืม - บริษัทย่อย 5 -                      -                      699,961              1,014,714           

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 16 398,450              524,105              114,863              155,293              

สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน 17 1,203,804           1,552,685           32,062                28,192                

ค่าความนิยม 18 -                      85,929                -                      -                      

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 26 7,700                  11,315                5,946                  10,147                

เงินประกนัสัญญาเช่า 19 25,124                141,099              -                      -                      

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืน่ 1,876                  2,122                  932                     842                     

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,662,122           2,338,841           948,523              1,299,237           

รวมสินทรพัย์ 3,217,343           3,885,629           2,109,504           2,466,521           

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษัิท
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บรษัิท อี ฟอร ์แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ   31 ธันวาคม   31 ธันวาคม   31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 20 830,303              913,994              400,706              454,985              

เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าท่ัวไป 559,093              462,157              331,571              382,028              

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทท่ีเกีย่วข้อง 5 90,405                112,826              98,633                122,938              

เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์ - ผู้ค้าท่ัวไป -                      1,961                  -                      -                      

เจ้าหนี้           การค้า - บริษัทท่ีเกีย่วข้อง 5 -                      28,695                -                      5,210                  

เจ้าหนี้อืน่ - บริษัทท่ีเกีย่วข้อง 5 95,374                54,910                92,922                55,601                

เงินกูย้ืมระยะส้ันและดอกเบี้ยค้างจ่าย

 เงิ- บุคคลและบริษัทอืน่ๆ -                      2,242                  -                      -                      

 เงิ- บุคคลและบริษัทท่ีเกีย่วข้อง 5 44,494                142,725              42,993                76,763                

รายได้รับล่วงหน้า 21 24,434                161,981              5,001                  4,010                  

รายได้รับล่วงหน้าค่าแฟรนไชส์ 8 91,589                -                      -                      -                      

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

      -  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 22 3,382                  1,493                  1,626                  1,493                  

  -  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 24 207,908              225,002              203,075              221,402              

  -  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 25 4,406                  -                      4,219                  -                      

ประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริม

    การขายกบัลูกค้า 131                     598                     -                      -                      

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 21,764                11,827                20,893                10,546                

ค่านายหน้าค้างจ่าย 26,748                57,181                25,278                23,897                

หนี้สินหมนุเวียนอืน่ 23 245,590              712,288              56,848                50,127                

หนี้สินส่วนท่ีเกีย่วข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพือ่ขาย 8 -                      88,804                -                      -                      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,245,621           2,978,684           1,283,765           1,409,000           

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 22 14,762                9,714                  8,088                  9,714                  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 24 412,893              670,232              412,893              665,398              

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 25 12,562                16,128                7,323                  8,463                  

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 26 250,230              300,078              -                      -                      

หนี้สินไมห่มนุเวียนอืน่ 4,558                  6,356                  -                      -                      

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 695,005              1,002,508           428,304              683,575              

รวมหน้ีสิน 2,940,626           3,981,192           1,712,069           2,092,575           

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษัิท
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บรษัิท อี ฟอร ์แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ   31 ธันวาคม   31 ธันวาคม   31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้  (ตอ่)

ส่วนของผู้ถือหุน้

ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามญั มลูค่าหุ้นละ 0.075 บาท

- ทุนจดทะเบียน 34,366,517,806 หุ้น 27 2,577,489           1,597,430         2,557,489           1,597,430         

  (2560: 21,299,064,874 หุ้น)

- ทุนเรือนหุ้นท่ีออกและรับช าระแล้ว
          หุ้นสามญั 32,216,851,992 หุ้น 27 2,416,264           1,208,122         2,416,264           1,208,122         

          (2560: 16,108,289,826 หุ้น)
ส่วนเกนิ (ต่ า) มลูค่าหุ้น 27 (299,078)             264,984            (299,078)             264,984            

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

ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาท่ีดิน 16 42,195                -                    -                      -                    

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน

    ในบริษัทย่อย 12 5,493                  216,816            -                      -                    

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

- จัดสรรเพือ่เป็นส ารองตามกฎหมาย 29 37,000                37,000              37,000                37,000              

- ยังไมไ่ด้จัดสรร (1,789,259)          (1,625,352)        (1,786,596)          (1,166,005)        

รวมส่วนของผู้ถือหุน้บรษัิท 442,460              131,415            397,435              373,946            

ส่วนได้เสียท่ีไมม่อี านาจควบคุม 13 (165,743)             (226,978)           -                      -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 276,717              (95,563)             397,435              373,946            

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ 3,217,343           3,885,629         2,109,504           2,466,521         

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษัิท



 

  

 

 168 

บรษัิท อี ฟอร ์แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน
ส าหรบัปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร

รายได้จากการขาย 1,849,140      1,815,827       1,640,996      1,631,566      
รายได้จากการให้บริการ 210,974         657,968          -                 -                 

รวมรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 5, 33 2,060,114      2,473,795       1,640,996      1,631,566      

ตน้ทนุขายและบรกิาร
ต้นทุนขาย (1,183,532)     (1,162,402)      (1,057,056)     (1,071,607)     
ต้นทุนการให้บริการ (247,471)        (866,792)         -                 -                 

รวมตน้ทนุขายและบรกิาร (1,431,003)     (2,029,194)      (1,057,056)     (1,071,607)     

ก าไรขั้นตน้ 629,111         444,601          583,940         559,959         
รายได้ดอกเบี้ยรับ 5 2,302             1,045              679                36,148           
รายได้เงินปันผล 5, 12 -                 -                  15,000           35,000           
ก าไรจากการขายทรัพย์สิน 8 308,107         -                  663                -                 
รายได้อื่น 5 27,987           34,987            9,226             9,890             
ค่าใช้จ่ายในการขาย 5, 33 (358,432)        (474,193)         (291,139)        (286,193)        
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5, 33 (325,688)        (350,207)         (117,590)        (113,823)        
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 -                 -                  (436,500)        (1,375,606)     
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแกบ่ริษัทย่อย 5 -                 -                  (264,719)        -                 
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 16, 17 (505,135)        (1,858,586)      -                 -                 
ต้นทุนทางการเงิน 33 (134,192)        (170,330)         (71,414)          (95,198)          

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (355,940)        (2,372,683)      (571,854)        (1,229,823)     
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 13,925           8,634              (49,235)          (31,389)          

ขาดทนุส าหรบัป ี- การด าเนินงานตอ่เน่ือง (342,015)        (2,364,049)      (621,089)        (1,261,212)     
ขาดทุน - การด าเนินงานที่ยกเลิก 8 (2,704)            (51,421)           -                 -                 
ขาดทนุส าหรบัปี (344,719)        (2,415,470)      (621,089)        (1,261,212)     

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี
รายการทีอ่าจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

    ในก าไรหรอืขาดทนุในภายหลัง
ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษี 18, 15 66,240           -                  -                 -                 
รายการทีไ่ม่ตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

    ในก าไรหรอืขาดทนุในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย
     - สุทธิจากภาษี 25 4,273             7,490              498                (656)
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี (274,206)        (2,407,980)      (620,591)        (1,261,868)     

ขาดทนุส าหรบัปทีีเ่ปน็ของ
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (166,308)        (1,163,113)      (621,089)        (1,261,212)     
    ส่วนได้เสียที่ไมม่อี านาจควบคุม (178,411)        (1,252,357)      -                 -                 

(344,719)        (2,415,470)      (621,089)        (1,261,212)     

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปทีีเ่ปน็ของ
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (121,712)        (1,155,623)      (620,591)        (1,261,868)     
    ส่วนได้เสียที่ไมม่อี านาจควบคุม (152,494)        (1,252,357)      -                 -                 

(274,206)        (2,407,980)      (620,591)        (1,261,868)     

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขั้น พ้ืนฐาน
    ขาดทุน (บาทต่อหุ้น) (0.0073)          (0.0762)           (0.0273)          (0.0827)          
    จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (พนัหุ้น) 22,740,610    15,257,471     22,740,610    15,257,471    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษัิท
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บรษัิท อี ฟอร ์แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้
ส าหรบัปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

ผลตา่งจากการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนไดเ้สีย

ทนุทีอ่อก ส่วนเกิน (ต่ า) ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุจาก สัดส่วนเงนิลงทนุ  ส ารองตาม  ยงัไม่ได้ ทีไ่ม่มี
หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุน้ จากการลดทนุ การตรีาคาทีด่นิ ในบรษัิทยอ่ย  กฎหมาย  จัดสรร รวม อ านาจควบคุม รวม

งบการเงนิรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2560 1,034,307   114,518     29,845       -                   216,816         37,000           (469,729)        962,757      1,025,379    1,988,136      
เพิม่ทุนระหว่างปี 27 173,815      150,466     -             -                   -                 -                 -                 324,281      -               324,281         
รายการกับผู้ถือหุน้ 173,815      150,466     -             -                   -                 -                 -                 324,281      -               324,281         
ขาดทุนส าหรับปี -              -             -             -                   -                 -                 (1,163,113)     (1,163,113)  (1,252,357)   (2,415,470)     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี -              -             -             -                   -                 -                 7,490             7,490          -               7,490             
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี -              -             -             -                   -                 -                 (1,155,623)     (1,155,623)  (1,252,357)   (2,407,980)     
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 1,208,122   264,984     29,845       -                   216,816         37,000           (1,625,352)     131,415      (226,978)      (95,563)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561 1,208,122   264,984     29,845       -                   216,816         37,000           (1,625,352)     131,415      (226,978)      (95,563)          
การเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 -              -             -             -                   (211,323)        -                 -                 (211,323)     211,323       -                 
การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียท่ีไมม่อี านาจควบคุม 12 -              -             -             -                   -                 -                 -                 -              2,406           2,406             
เพิม่ทุนระหว่างปี 27 1,208,142   (564,062)    -             -                   -                 -                 -                 644,080      -               644,080         
รายการกับผู้ถือหุน้ 1,208,142   (564,062)    -             -                   (211,323)        -                 -                 432,757      213,729       646,486         
ขาดทุนส าหรับปี -              -             -             -                   -                 -                 (166,308)        (166,308)     (178,411)      (344,719)        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี -              -             -             42,195             -                 -                 2,401             44,596        25,917         70,513           
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี -              -             -             42,195             -                 -                 (163,907)        (121,712)     (152,494)      (274,206)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 2,416,264   (299,078)    29,845       42,195             5,493             37,000           (1,789,259)     442,460      (165,743)      276,717         

ส่วนของผู้ถือหุน้ของบรษัิท

 ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
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บรษัิท อี ฟอร ์แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้

ส าหรบัปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

ทนุทีอ่อก ส่วนเกิน (ต่ า) ส่วนเกินทนุ ส ารองตาม  ยงัไม่ได้

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุน้ จากการลดทนุ  กฎหมาย  จัดสรร รวม

งบการเงนิเฉพาะของบรษัิท

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2560 1,034,307             114,518                29,845                  37,000                  95,863                  1,311,533             

เพิม่ทุนระหว่างปี 27 173,815                150,466                -                        -                        -                        324,281                

รายการกับผู้ถือหุน้ 173,815                150,466                -                        -                        -                        324,281                

ขาดทุนส าหรับปี -                        -                        -                        -                        (1,261,212)            (1,261,212)            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี -                        -                        -                        -                        (656)                      (656)                      

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี -                        -                        -                        -                        (1,261,868)            (1,261,868)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 1,208,122             264,984                29,845                  37,000                  (1,166,005)            373,946                

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

เพิม่ทุนระหว่างปี 27 1,208,142             (564,062)               -                        -                        -                        644,080                

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

ขาดทุนส าหรับปี -                        -                        -                        -                        (621,089)               (621,089)               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี -                        -                        -                        -                        498                       498                       

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี -                        -                        -                        -                        (620,591)               (620,591)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 2,416,264             (299,078)               29,845                  37,000                  (1,786,596)            397,435                

 ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
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บรษัิท อี ฟอร ์แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบกระแสเงินสด
ส าหรบัปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
ขาดทุนกอ่นภาษีเงินได้

ส่วนที่ยังด าเนินงานต่อเนื่อง (355,940)             (2,372,683)          (571,854)             (1,229,823)          
ส่วนด าเนินงานที่ยกเลิก (2,704)                 (51,421)               -                      -                      

(358,644)             (2,424,104)          (571,854)             (1,229,823)          
รายการปรบัปรงุเพ่ือกระทบขาดทนุก่อนภาษีเงินไดเ้ปน็
    เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน ) กิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 112,404              226,095              57,350                50,738                
ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 7,893                  14,929                7,893                  14,929                
ตัดจ าหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 1,153                  2,644                  -                      -                      
ตัดจ าหน่ายรายได้รับล่วงหน้า -                      -                      -                      
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 7,756                  28,734                441                     -                      
ก าไรจากการขายทรัพย์สิน (308,107)             (1,598)                 (663)                    (3)                        
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                      -                      436,500              1,375,606           
ค่าเผ่ือด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแกบ่ริษัทย่อย -                      -                      264,719              -                      
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์และสินทรัพย์ไมม่ตัีวตน 531,966              1,823,425           -                      -                      
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 3,261                  4,362                  1,576                  1,547                  
ค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมคุณภาพ 16,841                423                     7,774                  3,576                  
ก าไรที่ยังไมเ่กดิขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว (2)                        (2)                        -                      -                      
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนที่ยังไมเ่กดิขึ้นจริง (922)                    281                     (982)                    (203)                    
ขาดทุนจากการเลิกกจิการบริษัทย่อย -                      -                      -                      83                       
กลับรายการประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายกบัลูกค้า (467)                    (422)                    -                      -                      
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 4,674                  5,893                  3,339                  2,722                  
เงินปันผลรับ -                      -                      (15,000)               (35,000)               
ดอกเบี้ยรับ (2,302)                 (1,045)                 (679)                    (36,148)               
ดอกเบี้ยจ่าย 126,299              155,401              63,521                80,269                

เงินสดสุทธิ  (ใช้ไปใน ) ไดม้าจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 141,803              (164,984)             253,935              228,293              
   สินทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป (28,502)               182,712              (24,542)               169,574              
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 9,512                  (7,825)                 9,171                  (7,656)                 
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง -                      -                      (715)                    (20,227)               
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป (70,461)               -                      -                      -                      
สินค้าคงเหลือ 63,701                155,534              15,487                64,985                
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (9,613)                 (2,078)                 (9,621)                 (2,105)                 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 2,886                  13,669                2,688                  1,313                  
เงินประกนัสัญญาเช่า (488)                    (952)                    -                      -                      
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 246                     (744)                    (90)                      40                       

   หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป 176,870              (148,190)             (49,605)               (65,046)               
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง (22,421)               12,799                (24,305)               8,713                  
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง 40,464                36,258                37,321                36,238                
รายได้รับล่วงหน้า (110,404)             (4,810)                 991                     152                     
ค่านายหน้าค้างจ่าย (30,433)               8,159                  1,381                  1,388                  
หนี้สินหมนุเวียนอื่น (178,546)             532,501              (3,014)                 (5,862)                 
หนี้สินไมห่มนุเวียนอื่น (1,798)                 1,593                  -                      -                      

เงินสดไดม้าจาก (ใช้ไปใน) การด าเนินงาน (17,184)               613,642              209,082              409,800              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษัิท
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บรษัิท อี ฟอร ์แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบกระแสเงินสด (ตอ่)
ส าหรบัปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

2561 2560 2561 2560
เงินสดไดม้าจาก (ใช้ไปใน) การด าเนินงาน (ตอ่)

จ่ายดอกเบี้ย (72,792)               (152,104)             (63,600)               (77,625)               
จ่ายภาษีเงินได้ (38,219)               (52,852)               (34,687)               (44,137)               

เงินสดไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (128,195)             408,686              110,795              288,038              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินฝากธนาคารที่มขี้อจ ากดัในการใช้เพิ่มขึ้น (58)                      (14,846)               (58)                      (14,846)               
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ (18,915)               (148,632)             (9,787)                 (107,748)             
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไมม่ตัีวตน (3,900)                 (7,771)                 (3,900)                 (35)                      
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 87,145                2,942                  993                     12                       
รับดอกเบี้ย 735                     795                     679                     6,796                  
รับเงินปันผล -                      -                      15,000                35,000                
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันกบับริษัทย่อยเพิ่มขึ้น -                      -                      (20,391)               (16,677)               
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันกบับริษัทอื่น (100,000)             -                      -                      -                      
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                      -                      -                      167                     
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                      -                      (436,500)             -                      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (34,993)               (167,512)             (453,964)             (97,331)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง (83,773)               (201,497)             (54,097)               (119,965)             
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและบริษัทอื่นๆลดลง (2,242)                 (447,758)             (33,770)               -                      
จ่ายช าระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (1,808)                 (2,854)                 (1,493)                 (1,921)                 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง) (96,900)               127,900              87,060                54,200                
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น -                      965                     -                      -                      
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง (282,326)             (537,556)             (278,725)             (520,801)             
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไมม่อี านาจควบคุม 2,406                  -                      -                      -                      
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 644,080              324,281              644,080              324,281              

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 179,437              (736,519)             363,055              (264,206)             

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 16,249                (495,345)             19,886                (73,499)               
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันตน้ปี 62,868                558,213              35,504                109,003              
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นปี 79,117                62,868                55,390                35,504                

รายการทีไ่ม่กระทบกระแสเงินสด
เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์ - ผู้ค้าทั่วไป -                      1,961                  -                      -                      
                            - บริษัทที่เกี่ยวข้อง -                      28,695                -                      5,210                  
เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์ไมม่ตัีวตน - ผู้ค้าทั่วไป 10,000                -                      10,000                -                      
คืนสินทรัพย์ให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง (21,819)               -                      -                      -                      
ซ้ือทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 8,745                  -                      -                      -                      
หักกลบเงินประกนัสัญญาเช่ากบัเจ้าหนี้ (78,879)               -                      -                      -                      
ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ดิน (82,800)               -                      -                      -                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษัิท
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

1. ข๎อมูลทั่วไป 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทยํอยประกอบธุรกิจจําหนําย
เครื่องมือแพทย์และให๎บริการด๎านความงาม ที่อยูํของบริษัทตั้งอยูํเลขที่ 184 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร   

 
ในระหวํางปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุํมบริษัทมีผลขาดทุนจํานวน 344.72 ล๎านบาท และ 2,415.47 ล๎าน
บาท ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนจากการด๎อยคําของสินทรัพย์ในธุรกิจบริการด๎านความงาม จํานวน 505.14 
ล๎านบาท และ 1,858.59 ล๎านบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดอยูํในหมายเหตุ 12 และ 18  อนึ่ง บริษัทอยูํระหวํางการ
พิจารณาปรับแผนธุรกิจของยํอยให๎มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น และมีกระแสเงินสดในการดําเนินงานที่ดตีํอไปในอนาคต 
 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและการนําเสนองบการเงินรวม 
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินนี้ได๎จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ  .ศ .  2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
ภายใต๎พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ  .ศ .  2547 และตามข๎อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ             
ตลาดหลักทรัพย์วําด๎วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต๎พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ            ตลาด
หลักทรัพย์ พ .ศ.  2535 โดยจัดทําเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่น            ให๎ยึดถือ
งบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์  

 
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 
งบการเงินรวมนี้ได๎รวมงบการเงินของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยํอยที่บริษัทมีอํานาจควบคุม
หรือถือหุ๎นเกินกวําร๎อยละ 50 ของหุ๎นท่ีมีสิทธิออกเสียง ดังตํอไปนี้ 

  ประเทศที ่  สัดสํวนการลงทุน (ร๎อยละ)   

บริษัทยํอย  จดทะเบียน  2561  2560  ลักษณะธรุกจิ 

         

บริษัท สเปซเมด จํากัด        ไทย  100.00  100.00    ตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณท์างการแพทย์ 
บริษัท สยามสเนล จํากัด  ไทย  51.00  51.00    ผลิตและจําหนํายเมือกหอยทากและผลิตภัณฑ์ด๎าน 

     ความงามที่มีเมือกหอยทาก 
บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิง้ จํากัด  
         (มหาชน)  

 ไทย  63.70  50.17    ลงทนุในบริษัท วุฒิศกัดิ์ คลนิิก อนิเตอรก์รุ๏ป จํากดั 
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ประเทศที ่

 สัดสํวนการลงทุน 
โดยบริษัทยํอย (ร๎อยละ) 

  

บริษัทยํอยทางอ๎อม  จดทะเบียน  2561  2560  ลักษณะธรุกจิ 

         
บริษัท วุฒิศกัดิ์ คลนิิก  
         อินเตอรก์รุ๏ป จํากดั 

       ไทย  99.99  99.99  บริการด๎านความงามและธรุกจิแฟรนไชส์ 

บริษัท วุฒิศกัดิ์ คอสเมติก  
         อินเตอร ์จํากัด 

 ไทย  99.97  99.97  ซ้ือมาขายไปเครื่องสําอางและอาหารเสริม 

บริษัท วุฒิศกัดิ์ ฟาร์มาซี  
         อินเตอร ์จํากัด 

 ไทย  99.99  99.99  ซ้ือมาขายไปผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม  
       (หยุดดําเนินงาน) 

บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์    
         จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท  
         วุฒิศักดิ์ แกรนด ์อนิเตอร์    
         จํากัด”) 

 ไทย  99.97  99.97  สถาบันฝึกอบรม 

บริษัท ดับบลิว. เอส. เซอร์จรีี่                    
         2014 จํากัด 

 ไทย  99.98  99.98  ซ้ือมาขายไปและให๎บริการเสริมความงามโดยการทาํ                                 
       ศัลยกรรมพลาสตกิและตกแตํง (หยุดดําเนนิงาน) 

 
รายการบัญชีระหวํางบริษัทกับบริษัทยํอยและบริษัทยํอยทางอ๎อมที่มีสาระสําคัญได๎ถูกตัดรายการในการทํา             
งบการเงินรวมแล๎ว 

 
งบการเงินรวมนี้ได๎จัดทําขึ้นโดยใช๎นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์              
ทางบัญชีท่ีคล๎ายคลึงกันสําหรับการจัดทํางบการเงินของบริษัท 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีประกาศใช๎ใหมํและมีการเปลี่ยนแปลง 
 

2.3.1 การเปลี่ยนแปลงและการตีความมาตรฐานท่ีมีผลบังคับใช๎สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง      
วันท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต๎นไป  
สภาวิชาชีพบัญชีได๎ปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่มีผลบังคับใช๎
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต๎นไป การปรับปรุงมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินดังกลําวมีขึ้นเพ่ือให๎มีเนื้อหาเทําเทียมกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหวํางประเทศ ซึ่งสํวนใหญํ
เป็นการปรับปรุงถ๎อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให๎แนวปฏิบัติทางการบัญช ี
การนํามาตรฐานที่ปรับปรุงข๎างต๎นมาถือปฏิบัติ ไมํมีผลกระทบตํองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทอยํางเป็นสาระสําคัญ ยกเว๎นการเปิดเผยข๎อมูลเพิ่มเติมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ตามหมายเหตุ 
39) 

2.3.2 มาตรฐานใหมํที่มีผลบังคับใช๎สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นต๎น 
ไป 
 
ในระหวํางปี สภาวิชาชีพบัญชีได๎เผยแพรํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง “รายได๎จากสัญญา
ที่ทํากับลูกค๎า” (TFRS 15) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มีผลบังคับใช๎สําหรับรอบระยะเวลา
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บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 ซึ่งมีการกําหนดหลักในการรรับรู๎รายได๎ใหมํ แทนการใช๎มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง “รายได๎” มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 “สัญญากํอสร๎าง” รวมถึงการตีความ
มาตรฐานที่เกี่ยวข๎องกับรายได๎อีกหลายฉบับ มาตรฐานฉบับใหมํได๎มีการกําหนดหลัก เกณฑ์ให๎ผู๎ขายหรือผู๎
ให๎บริการต๎องคํานึงถึงภาระที่ต๎องปฎิบัติในการรับรู๎รายได๎และให๎แนวปฏิบัติทางบัญชีเพิ่มเติมในหลายเรื่อง ซึ่งมี
ข๎อจํากัดในรายละเอียดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีใช๎ในปัจจุบัน 
ผู๎บริหารของกลุํมบริษัทอยูํในระหวํางการทบทวนผลกระทบขั้นสุดท๎ายจากการใช๎มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหมํ 

 

2.3.3 มาตรฐานใหมํที่ผลบังคับใช๎สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต๎น        
ไป 
ในระหวํางปี สภาวิชาชีพบัญชีได๎เผยแพรํมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่ง
ประกอบด๎วย TFRS 9 “เครื่องมือทางการเงิน” TAS 32 “การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” 
TFRS 7 “การเปิดเผยข๎อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” TFRIC 16 “การปูองกันความเสี่ยงของเงินลงทุน
สุทธิในหนํวยงานตํางประเทศ” และ TFRIC 19 “การชําระหนี้สินทางการเงินด๎วยตราสารทุน” มีผลบังคับใช๎
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งมีข๎อกําหนดใหมํเกี่ยวกับนิยาม การรับรู๎
รายการ การจัดประเภทรายการ การวัดมูลคํา และการด๎อยคําของสินทรัพย์ทางการเงิน รวมถึงให๎แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีปูองกันความเสี่ยง 
 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

3.1 การรับรู๎รายได๎ 

รายได้จากการขายสินค้า 

บริษัทและบริษัทยํอยรับรู๎รายได๎จากการขายสินค๎าเมื่อได๎โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสําคัญของความ
เป็นเจ๎าของของสินค๎าให๎กับผู๎ซื้อแล๎ว  

รายได้จากการให้บริการ 

รายได๎จากการให๎บริการแกํลูกค๎ารับรู๎โดยอ๎างอิงตามขั้นความสําเร็จของงานท่ีทําเสร็จ โดยใช๎วิธีอัตราสํวนของบริการที่
ให๎จนถึงปัจจุบันเทียบกับบริการทั้งสิ้นท่ีต๎องให๎แกํลูกค๎า  

รายได๎จากการให๎บริการประเภทเรียกเก็บเงินลํวงหน๎าจากลูกค๎าจะถูกบันทึกเป็นรายได๎รับลํวงหน๎าและรับรู๎เป็นรายได๎
ในงวดที่ให๎บริการ 

รายได๎จากแฟรนไชส์รับรู๎ตามเกณฑ์คงค๎างซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาทางเศรษฐกิจของข๎อตกลงที่เกี่ยวข๎อง 

ดอกเบี้ยรับรู๎ตามเกณฑ์คงค๎างตามสัดสํวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท๎จริงของสินทรัพย์ 

บริษัทรับรู๎รายได๎คําธรรมเนียมแรกเข๎าสําหรับสัญญาแฟรนไชส์ เมื่อได๎ให๎บริการแกํผู๎รับสิทธิเสร็จสิ้นแล๎ว   

เงินปันผลรับถือเป็นรายได๎เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

รายได๎อื่นรับรู๎ตามเกณฑ์คงค๎าง 
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3.2 เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคลํองสูง (ซึ่งไมํมี
ข๎อจํากัดในการใช๎) และพร๎อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดที่แนํนอนเมื่อครบกําหนด ซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง
มูลคําน๎อย  
 

3.3 เงินลงทุนช่ัวคราว 
เงินลงทุนช่ัวคราวถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค๎าซึ่งแสดงด๎วยมูลคํายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลคําหลักทรัพย์
รับรู๎ในงบกําไรขาดทุน 

 

3.4 ลูกหนีก้ารค๎าและคําเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้การค๎า แสดงในราคาตามใบแจ๎งหนี้สุทธิจากคําเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถ๎ามี) บริษัทและบริษัทยํอยบันทึกคําเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตามจํานวนหนี้ท่ีคาดวําจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมํได๎ ทั้งนี้โดยการประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บ
หนี้ในอดีตควบคูํกับการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของลูกหนี้ 

 

3.5 สินค๎าคงเหลือ 
บริษัทและบริษัทยํอยตีราคาสินค๎าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลคําสุทธิที่จะได๎รับแล๎วแตํราคาใดจะต่ํากวํา ราคาทุน
คํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถํวงน้ําหนัก ต๎นทุนของการซื้อประกอบด๎วยราคาซื้อ และคําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับการซื้อ
สินค๎านั้น เชํน คําอากรขาเข๎าและคําขนสํงหักด๎วยสํวนลดและอื่นๆ มูลคําสุทธิที่คาดวํา          จะได๎รับ ประมาณจาก
ราคาที่คาดวําจะขายได๎ตามปกติของธุรกิจหักด๎วยคําใช๎จํายที่จําเป็นในการขาย 

 

บริษัทและบริษัทยํอยบันทึกคําเผือ่สินค๎าเคลื่อนไหวช๎าและสินค๎าเสยีหายโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที ่ผํานมาใน
อดีตและข๎อมูลที่มีอยูํในปัจจุบัน 

 
3.6 ลูกหนี้ตามสัญญาเชําการเงิน 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชําการเงิน แสดงด๎วยจํานวนหนี้คงเหลือตามสัญญาหักด๎วยรายได๎ทางการเงินรอรับรู๎และ คําเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ บริษัทตั้งคําเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามระยะเวลาค๎างชําระของลูกหนี้ 

 

3.7 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยํอยในงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงตามวิธีราคาทุน และบริษัทจะบันทึกผลกําไรหรือขาดทุนจาก
การจําหนํายในงบกําไรขาดทุนในปีที่มีการจําหนํายเงินลงทุนนั้น กรณีที่เงินลงทุนดังกลําวเกิดการด๎อยคํา บริษัทจะ
รับรู๎ผลขาดทุนจากการด๎อยคําเป็นคําใช๎จํายในงบกําไรขาดทุน 
 
เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงในราคาทุนหักคําเผื่อการด๎อยคํา (ถ๎ามี) 
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3.8 การรวมธุรกิจ 
 
บริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ บริษัท (ผู๎ซื้อ) วัดมูลคําต๎นทุนการซื้อธุรกิจด๎วยผลรวม
ของสิ่งตอบแทนที่โอนให๎ซึ่งวัดมูลคําด๎วยมูลคํายุติธรรม ณ วันท่ีซื้อ และจํานวนของสํวนของผู๎ที่ไมํมีอํานาจควบคุมใน
ผู๎ถูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแตํละครัง้ บริษัทจะวัดมูลคําสํวนของผู๎ที่ไมมํีอํานาจควบคมุในผู๎ถูกซื้อด๎วยมูลคํายุติธรรมหรือ
มูลคําของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได๎ของผู๎ถูกซื้อตามสัดสํวนของหุ๎นท่ีถือโดยผู๎ที่ไมํมีอํานาจควบคุมนั้น  

 
คําความนิยมถูกวัดมูลคํา ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลคํายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนให๎ซึ่งรวมถึงการรับรู๎จํานวนสํวน
ได๎เสียที่ไมํมีอํานาจควบคุมในผู๎ถูกซื้อหักด๎วยมูลคําสุทธิ (มูลคํายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได๎ที่ได๎มาและหนี้สินที่
รับมาซึ่งวัดมูลคํา ณ วันที่ซื้อ 
 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทท่ีถูกซื้อท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู๎เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้น
จากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลคํายุติธรรมได๎อยํางนําเชื่อถือ 
 
ต๎นทุนท่ีเกี่ยวข๎องกับการซื้อท่ีเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เชํน คําที่ปรึกษากฎหมาย คําธรรมเนียมวิชาชีพ
และคําที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นคําใช๎จํายเมื่อเกิดขึ้น 

 
บริษัทย่อย 
บริษัทยํอยเป็นกิจการที่อยูํภายใต๎การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ
ทางอ๎อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได๎มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของ
บริษัทยํอย งบการเงินของบริษัทยํอยได๎รวมอยูํในงบการเงินรวม นับแตํวันที่มีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสดุ
ลง  
 
นโยบายการบัญชีของบริษัทยํอยได๎ถูกเปลีย่นตามความจําเป็นเพื่อให๎เป็นนโยบายเดียวกันกับของบริษัท            ผล
ขาดทุนในบริษัทยํอยจะถูกปันสํวนไปยังสํวนได๎เสียที่ไมํมีอํานาจควบคุมแม๎วําการปันสํวนดังกลําวจะทําให๎สํวนได๎เสีย
ที่ไมํมีอํานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 
 

3.9 การด๎อยคําของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพย์ที่มีอายุการให๎ประโยชน์ไมํทราบแนํชัด เชํน คําความนิยม เครื่องหมายการค๎าและสิทธิการขยายกิจการใน
ตํางประเทศ ซึ่งไมํมีการตัดจําหนํายจะถูกทดสอบการด๎อยคําเป็นประจําทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจําหนํายจะมี
การทบทวนการด๎อยคํา เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บํงช้ีวํามูลคําตามบัญชีอาจสูงกวํา          มูลคําที่คาดวําจะ
ได๎รับคืน รายการขาดทุนจากการด๎อยคําจะรับรู๎เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกวํามูลคําสุทธิที่คาดวําจะได๎รับ
คืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวําระหวํางมูลคํายุติธรรมหักต๎นทุนในการขายเทียบกับมูลคําจากการใช๎  สินทรัพย์จะถูก
จัดเป็นหนํวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได๎ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด๎อยคํา สินทรัพย์ที่ไมํใชํ
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สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากคําความนิยมซึ่งรับรู๎รายการขาดทุนจากการด๎อยคําไปแล๎ว จะถูกประเมินความ
เป็นไปได๎ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด๎อยคํา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

3.10  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
 
ในระหวํางปี 2561 บริษัทยํอยทางอ๎อมเปลี่ยนนโยบายการบัญชีการแสดงมูลคําของที่ดินจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีราคา
ตีใหมํ 

 
ที่ดินแสดงด๎วยมูลคํายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู๎ประเมินราคาอิสระ การเปลี่ยนแปลงมูลคํายุติธรรมของที่ดินรับรู๎ใน
องค์ประกอบอ่ืนของสํวนผู๎ถือหุ๎น ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสํวนของผู๎ถือหุ๎น ผู๎ประเมินราคาอิสระประเมินมูลคํา
ยุติธรรมของที่ดิน โดยใช๎วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลคําดังกลําวต๎องอาศัยข๎อสมมติฐานและการ
ประมาณบางประการ 
อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลคําตามราคาทุนหักคําเสื่อมราคาสะสมและคําเผื่อการด๎อยคํา (ถ๎ามี) 
คําเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเส๎นตรงตามอายุการใช๎งาน ดังนี้ 

อาคาร 20 ปี 
สํวนปรับปรุงอาคารและสํวนปรับปรุงพ้ืนท่ีเชํา 10 - 20 ปี 
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 5 ปี 
เครื่องมือและอุปกรณ ์ 5 ปี 
เครื่องตกแตํงและเครื่องใช๎สํานักงาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

ไมํมีการคิดคําเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพย์ที่อยูํระหวํางการกํอสร๎าง 
รายจํายเกี่ยวกับการตํอเติม การตํออายุ หรือการปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ สํวนคําซํอมแซมและ          
คําบํารุงรักษารับรู๎เป็นคําใช๎จํายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น 
กําไรและขาดทุนจากการจําหนํายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากมูลคําตามบัญชีกับราคาขาย 
และรับรู๎ในงบกําไรขาดทุน 
 

3.11 สินทรัพย์ไมํมีตัวตน 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และลิขสิทธิ์ 
สินทรัพย์ไมํมีตัวตนซึ่งมีอายุการใช๎งานจํากัดแสดงในราคาทุน หักคําตัดจําหนํายสะสม และคําเผื่อการด๎อยคํา (ถ๎ามี) 
  
คําตัดจําหนํายบันทึกเป็นคําใช๎จํายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส๎นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดวําจะได๎รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไมํมีตัวตน ดังนี ้

 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์       5 ปี 
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เครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายการค๎าของกลุํมบริษัทเป็นเครื่องหมายการค๎าภายใต๎ช่ือ “วุฒิศักดิ์” เครื่องหมายการค๎าที่ได๎มาจากการ
รวมกิจการจะรับรู๎ด๎วยมูลคํายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ กลุํมบริษัทใช๎เครื่องหมายการค๎าอยํางตํอเนื่องในเชิงพาณิชย์ 
และเครื่องหมายการค๎าได๎รับการประเมินวํามีอายุการให๎ประโยชน์ไมํทราบแนํชัด 

 
สิทธิการขยายกิจการในต่างประเทศและสินทรัพย์ทางปัญญา 
สิทธิการขยายกิจการในตํางประเทศและสินทรัพย์ทางปัญญามาจากการรวมธุรกิจที่สามารถรับรู๎แยกเป็นสินทรัพย์ไมํ
มีตัวตนรับรู๎ด๎วยมูลคํายุติธรรม โดยบริษัทจะทดสอบการด๎อยคําทุกปี สิทธิการขยายกิจการในตํางประเทศและ
สินทรัพย์ทางปัญญาได๎รับการประเมินวํามีอายุการให๎ประโยชน์ไมํจํากัด 
 

ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ความสัมพันธ์กับลูกค๎าที่ได๎มาจากการรวมธุรกิจ จะรับรู๎ด๎วยมูลคํายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ ความสัมพันธ์กับลูกค๎าที่
เกี่ยวข๎องมีอายุการให๎ประโยชน์ที่ทราบได๎แนํนอน และวัดมูลคําที่ราคาทุนหักคําตัดจําหนํายสะสม การตัดจําหนําย
คํานวณโดยใช๎วิธีเส๎นตรงตลอดอายุท่ีคาดวําจะให๎ประโยชน์ของความสัมพันธ์กับลูกค๎าภายในระยะเวลา 3 ปี 

 

3.12 กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานท่ียกเลิก 
 

การดําเนินงานที่ยกเลิกเป็นสํวนประกอบของกลุํมที่ถูกขายหรือจัดประเภทไว๎เพื่อขาย กําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงานท่ียกเลิกซึ่งประกอบด๎วยจากการวัดมูลคําของกําไรขาดทุนกํอนและหลังภาษีของการดําเนินงานที่ยกเลิก
และการขายสินทรัพย์ที่จัดประเภทไว๎เพื่อขาย 
 

3.13 เงินก๎ูยืม 
 

เงินก๎ูยืมรับรู๎เริ่มแรกด๎วยมูลคํายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีได๎รับหักด๎วยต๎นทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น 
 

คําธรรมเนียมที่จํายไปเพื่อให๎ได๎เงินกู๎มาจะรับรู๎เป็นต๎นทุนการจัดทํารายการเงินกู๎ในกรณีที่มีความเป็นไปได๎ที่จะใช๎
วงเงินกู๎บางสํวนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้คําธรรมเนียมจะรอการรับรู๎จนกระทั่ งมีการถอนเงิน หากไมํมีหลักฐานที่มี
ความเป็นไปได๎ที่จะใช๎วงเงินบางสํวนหรือท้ังหมดคําธรรมเนียมจะรับรู๎เป็นคําใช๎จํายจํายลวํงหน๎าสําหรับการให๎บริการ
สภาพคลํองและจะตัดจําหนํายตามระยะเวลาของวงเงินก๎ูที่เกี่ยวข๎อง 
 
เงินก๎ูยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุํมบริษัทไมํมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให๎เลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเป็น
เวลาไมํน๎อยกวํา 12 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากเงินกู๎ยืมนั้นไมํเข๎าเงื่อนไขดังกลําวข๎างต๎น จะจัด
ประเภทเป็นหน้ีสินไมํหมุนเวียน  
 
ต๎นทุนการกู๎ยืมของเงินก๎ูยืมรับรู๎ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท๎จริง 
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3.14 สัญญาเชําระยะยาว - กรณีที่บริษัทเป็นผู๎เชํา 
สัญญาเชําอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ๎าของสํวนใหญํได๎โอนไปให๎กับผู๎เชําถือเป็นสัญญาเชํา
การเงิน สัญญาเชําการเงินจะบันทึกเป็นรายจํายฝุายทุนตามมูลคําปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ต๎องจํายตามสัญญา
เชํา โดยจํานวนเงินที่ต๎องจํายจะปันสํวนระหวํางหนี้สิน และคําใช๎จํายทางการเงินเพื่อให๎ได๎อัตราดอกเบี้ยคงที่ตํอ
หนี้สินคงค๎างอยูํ ภาระผูกพันตามสัญญาเชําหักคําใช๎จํายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว สํวนคําใช๎จําย
ทางการเงินจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชํา สินทรัพย์ภายใต๎สัญญาเชําการเงินจะคิดคําเสื่อม
ราคาตลอดอายุการใช๎งานของสินทรัพย์นั้น 
 
สัญญาเชําสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยง และผลตอบแทนของความเป็นเจ๎าของสํวนใหญํตกอยูํกับผู๎ให๎เชําจะจัดเป็น
สัญญาเชําดําเนินงาน เงินที่ต๎องจํายภายใต๎สัญญาเชําดําเนินงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใช๎วิธีเส๎นตรงตลอด
อายุของสัญญาเชํานั้น คําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชําดําเนินงานกํอนหมดอายุการเชํา เชํน เบี้ยปรับที่
ต๎องจํายให๎แกํผู๎ให๎เชํา จะบันทึกเป็นคําใช๎จํายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น  
 

3.15 ประมาณการหนี้สินภายใต๎โปรแกรมสํงเสริมการขายกับลูกค๎า 
 

บริษัทยํอยให๎สิทธิพิเศษสําหรับลูกค๎าที่เป็นสมาชิกบัตร โดยถือเป็นสํวนหน่ึงของรายการขายหรือบริการโดยลูกค๎าจะ
ได๎รับคะแนนสะสมเพื่อสามารถนําไปใช๎สิทธิได๎ในอนาคตเพื่อรับสินค๎าหรือบริการเป็นสํวนลดหรือเงินสด โดยไมํต๎อง
จํายคาํตอบแทนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในบัตร 

 
ภายใต๎การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 การวัดมูลคําภาระผูกพันท่ีกิจการต๎องจัดหาสินค๎าหรือ
บริการในอนาคตพิจารณาจากสิ่งตอบแทนท่ีได๎รับจากการขายซึ่งปันสํวนระหวําง รายการขายและให๎บริการเริ่มแรก
ซึ่งรับรู๎เป็นรายได๎และประมาณการตน๎ทุนในอนาคตของการจัดหารางวัลให๎แกํลูกค๎าซึ่งจะรับรู๎เป็นรายได๎เมื่อลูกค๎ามา
ใช๎สิทธิและบริษัทยํอยได๎ปฏิบัติตามสัญญาภาระผูกพันท่ีจะจัดหารางวัลนั้น 
 
บริษัทยํอยจะรับรู๎มูลคําสิ่งตอบแทนของคะแนนสะสมเป็นรายได๎รอตัดบัญชีและเมื่อลูกค๎ามาใช๎สิทธิและเมื่ อกลุํม
บริษัทได๎ปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีจะจัดหารางวัลนั้นจึงจะรับรู๎รายได๎รอตัดบัญชีเป็นรายได๎ 
 

3.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
เงินเดือน คําจ๎าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู๎เป็นคําใช๎จํายเมื่อเกิดรายการ 

 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและบริษัทยํอย และพนักงานของบริษัทได๎รํวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด๎วยเงินที่พนักงาน

จํายสะสมและเงินท่ีบริษัทและบริษัทยํอยจํายสมทบให๎เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได๎แยกออก
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จากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทยํอย เงินที่บริษัทและบริษัทยํอยจํายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น

คําใช๎จํายในปีท่ีเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  
บริษัทและบริษัทยํอยมีภาระต๎องจํายเงินชดเชยให๎แกํพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทและ
บริษัทยํอยบันทึกหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช๎วิธีคิดลดแตํละหนํวยที่ประมาณการไว๎   
 

หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด๎วย มูลคําปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ และกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงานจะรับรู๎ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

3.17 ภาษีเงินได๎ 
 

คําใช๎จํายภาษีเงินได๎สําหรับปี ประกอบด๎วย ภาษีเงินได๎ปัจจุบันและภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได๎ปัจจุบันและ
ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีรับรู๎ในกําไรหรือขาดทุน เว๎นแตํในสํวนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู๎โดยตรงในสํวนของผู๎ถือหุ๎น
หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ภาษีเงินได๎ปัจจุบัน ได๎แกํ ภาษีที่คาดวําจะจํายชําระหรือจะได๎รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปีที่
ต๎องเสียภาษี ซึ่งแตกตํางจากกําไรขาดทุนที่ปรากฏในงบการเงิน คูณด๎วยอัตราภาษีที่ประกาศใช๎หรือที่คาดวํามีบังคับ
ใช๎ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีกํอนๆ 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตํางช่ัวคราวที่เกิดขึ้นระหวํางมูลคําตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สินและจํานวนที่ใช๎เพื่อการคาํนวณทางภาษี ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีวัดมูลคําโดยใช๎อัตราภาษีที่คาดวําจะ
ใช๎กับผลแตกตํางช่ัวคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช๎อัตราภาษีที่ประกาศใช๎หรือที่คาดวํา     มีผลบังคับใช๎ ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีจะบันทึกตํอเมื่อมีความเป็นไปได๎คํอนข๎างแนํวํากําไรเพื่อเสียภาษี  ในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช๎ประโยชน์จากผลแตกตํางชั่วคราวดังกลําว สินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทําที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช๎จริง  
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3.18 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราตํางประเทศ 
 
รายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวํางปีที่มีคําเป็นเงินตราตํางประเทศแปลงคําเป็นเงินบาท โดยใช๎อัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินท่ีมีคําเป็นเงินตราตํางประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงคําเป็นเงิน
บาท โดยใช๎อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคําเงินตราตํางประเทศบันทึกเป็นรายได๎หรือ
คําใช๎จํายของรอบระยะเวลาบัญชี 
 

3.19 สัญญาซื้อขายเงินตราตํางประเทศลํวงหน๎า 
 

เจ๎าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตํางประเทศลํวงหน๎า แปลงคําเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในรายงาน 
กําไรขาดทุนที่ยังไมํเกิดขึ้นจากการแปลงคําเงินตราตํางประเทศดังกลําวจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน  

3.20 การจํายเงินปันผล 
 
เงินปันผลจําย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นหรือคณะกรรมการได๎อนุมัติการจํายเงิน
ปันผล 
 

3.21 กําไรตํอหุ๎นขั้นพื้นฐาน 
 
กําไรตํอหุ๎นขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) ด๎วยจํานวนหุ๎นสามัญถัวเฉลี่ยถํวงน้ําหนักที่ออกจําหนําย
และชําระแล๎วในระหวํางปี 

 
3.22 กําไรตํอหุ๎นปรับลด 

 
กําไรตํอหุ๎นปรับลด คํานวณโดยกําไร (ขาดทุน) สําหรับปีหารด๎วยจํานวนหุ๎นสามัญ บวกจํานวนหุ๎นสามัญเทียบเทํา
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยถัวเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในระหวํางงวด  

 
3.23 สํวนงานดําเนินงาน 

 
ผลการดําเนินงานของสํวนงานท่ีรายงานตํอผู๎มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด๎านการดําเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้น
จากสํวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได๎รับการปันสํวนอยํางสมเหตุสมผล 

3.24 ประมาณการหนี้สินและคําใช๎จําย และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
บริษัทและบริษัทยํอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินและคําใช๎จํายไว๎ในงบการเงิน เมื่อบริษัทและบริษัทยํอย มีภาระ
ผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพันที่คํอนข๎างแนํนอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจทําให๎บริษัท
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ต๎องชําระหรือชดใช๎ตามภาระผูกพันนั้น และจํานวนที่ต๎องชดใช๎ดังกลําวสามารถประมาณได๎อยํางสมเหตุสมผล 
สนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู๎เป็นสินทรัพย์แยกตํางหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนวําจะได๎รับคืนแนํนอน 
 

4. ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ข๎อสมมติฐาน และการใช๎ดุลยพินิจ  
 
ในการจัดทํางบการเงิน ผู๎บริหารต๎องใช๎การประมาณการและข๎อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตํอจํานวนเงินที่
เกี่ยวกับรายได๎ คําใช๎จําย สินทรัพย์ หนี้สิน และการเปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น  ซึ่งผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกตํางจากจํานวนที่ได๎ประมาณการไว๎ 

 

ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ข๎อสมมติฐาน และการใช๎ดุลยพินิจ มีดังนี ้
 

4.1 การด๎อยคําของลูกหนี ้
 

บริษัทและบริษัทยํอยได๎บันทึกคําเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให๎สะท๎อนถึงการด๎อยคําของลูกหนี้อันเกิดมาจากการที่  ไมํมี
ความสามารถในการชําระหนี้ คําเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินบนพ้ืนฐานจากความไมํแนํนอนในการรับชําระ
หนี้และพิจารณาโดยผู๎บริหาร 

 

4.2 การด๎อยคําเงินลงทุน 
 

บริษัทและบริษัทยํอยพิจารณาคําเผื่อการด๎อยคําของเงินลงทุน เมื่อพบวํามูลคํายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลําวลดลง
อยํางมีสาระสําคัญและเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของฝุายบริหาร 

 

4.3 คําเผื่อสําหรับสินค๎าเกํา และเสื่อมคุณภาพ 
 

บริษัทและบริษัทยํอยได๎ประมาณการคําเผื่อสําหรับสินค๎าเกํา และเสื่อมคุณภาพเพื่อให๎สะท๎อนถึงการด๎อยคําของสินค๎า
คงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่อมสภาพของสินค๎าคงเหลือประเภทตํางๆ 
 

4.4 อาคารและอุปกรณ์  
 

ฝุายบริหารเป็นผู๎ประมาณการของอายุการใช๎งานและมูลคําซากของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทยํอย โดย
จะทบทวนคําเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช๎งานและมูลคําซากมีความแตกตํางไปจากการประมาณการในงวดกํอน หรือมี
การตัดจําหนํายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไมํได๎ใช๎งานอีกตํอไป 

 

4.5 คําความนิยม และสินทรัพย์ไมํมีตัวตน     
 

ในการบันทึกและวัดมูลคําของคําความนิยมและสินทรัพย์ไมํมีตัวตน ณ วันที่ได๎มา ตลอดจนการทดสอบการ          
ด๎อยคําในภายหลัง ฝุายบริหารจําเป็นต๎องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวําจะได๎รับในอนาคตของสินทรัพย์ หรือ 
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หนํวยของสินทรัพย์ที่กํอให๎เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคําปัจจุบันของ
กระแสเงินสดนั้นๆ 
 

4.6 การด๎อยคําของสินทรัพย์ 
 

บริษัทและบริษัทยํอยพิจารณาคําเผื่อการด๎อยคําของสินทรัพย์ เมื่อพบวํามูลคํายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกลําวลดลงต่ํา
กวําทุนอยํางมีสาระสําคัญ หรือเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของฝุาย
บริหาร 

4.7 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 
 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย           
ซึ่งข๎อสมมติฐานในการประมาณการดังกลําวประกอบด๎วย อัตราคิดลด จํานวนเงินเดือนที่คาดวําจะเพิ่มขึ้นในอนาคต 
อัตรามรณะและปัจจัยที่เกี่ยวข๎องในเชิงประชากรศาสตร์ อยํางไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการเลิกจ๎างงานที่เกิดขึ้นจริง
นั้นอาจแตกตํางไปจากท่ีประมาณไว๎ 

 
4.8 การรับรู๎รายได๎ 

 

บริษัทยํอยรับรู๎รายได๎จากการให๎บริการตามขัน้ความสําเร็จของงานที่ทําเสร็จโดยใช๎วิธีอัตราสํวนของบริการที่ให๎จนถึง
ปัจจุบันเทียบกับบริการทั้งสิ้นท่ีต๎องให๎แกํลูกค๎า ฝุายบริหารเป็นผู๎จัดทําอัตราสํวนดังกลําวแยกตามจํานวนครั้งของการ
ให๎บริการในแตํละประเภทโดยอาศัยประสบการณ์ในการประมาณราคาทุนและปริมาณการใช๎ตามหลั กการต๎นทุน
มาตรฐานอ๎างอิงจากลักษณะของการให๎บริการซึ่งรวมไปถึง ประมาณการเวลาที่ใช๎ในการให๎บริการของแพทย์และ
ผู๎เช่ียวชาญ ประมาณการปริมาณยาและผลิตภัณฑ์ตํางๆ ที่ใช๎ตลอดจนราคาต๎นทุนมาตรฐานที่เกี่ยวข๎องซึ่งต๎นทุนที่
เกิดขึ้นเมื่อลูกค๎าซื้อบริการและรับบริการแตํละครั้งจะสัมพันธ์กับลักษณะของการให๎บริการ 

 

4.9 สินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีรับรู๎โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํากําไรทางภาษีใน
อนาคตของบริษัทท่ีนํามาหักกับผลแตกตํางช่ัวคราวที่สามารถใช๎ประโยชน์ได๎ นอกจากนั้น ผู๎บริหารต๎องใช๎ดุลยพินิจใน
การประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข๎อจํากัดทางด๎านเศรษฐกิจหรือความไมํแนํนอนของกฏหมายภาษีอากร  
 

4.10 คดีฟูองร๎อง 
 
บริษัทและบริษัทยํอยมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากข๎อพิพาททางกฎหมายและการถูกฟูองร๎องเรียกคําเสียหายตามปกติ
ธุรกิจ ซึ่งฝุายบริหารได๎ใช๎ดุลยพินิจในการประเมินผลของข๎อพิพาทและคดีที่ถูกฟูองร๎องแล๎วผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกตํางไปจากที่ได๎มีการประมาณการไว๎ 
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4.11 มูลคํายุติธรรมและหนี้สินทางการเงิน 
 

มูลคํายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สนิทางการเงินท่ีไมํไดอ๎ยูํในความตอ๎งการของตลาดซื้องํายขายคลอํงจะวัดมูลคําโดย
ใช๎เทคนิคการประเมินมูลคําตํางๆ ผู๎บริหารของกลุํมบริษัทมีการใช๎ดุลยพินิจในการเลือกเทคนิคการประเมินมูลคําและ
สมมติฐานที่มาจากประสบการณ์และข๎อมูลในอดีตในชํวงวันสิ้นปีบัญชี 

 
5. รายการกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข๎องกัน 
 

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข๎องกัน บริษัทเหลํานี้เกี่ยวข๎องกันโดยการมีผู๎ถือหุ๎นและหรือ
กรรมการรํวมกัน ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการเหลํานี้ตามมูลฐานที่พิจารณารํวมกันระหวํางบริษัทกับ
บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข๎องกัน ซึ่งมูลฐานที่ใช๎บางกรณีอาจแตกตํางจากมูลฐานที่ใช๎สําหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือ
บริษัทท่ีไมํเกี่ยวข๎องกัน 
 

 

ชื่อ ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ ์

   
บริษัท เค แอนด์ ดับบลิว (ประเทศไทย) จํากัด  ตัวแทนจําหนํายเครือ่งมอืและอุปกรณท์างการแพทย์ ถือห๎ุนโดยญาตกิรรมการบริษัท 
บริษัท แดทโซ เอเชีย คอร์ปอรเ์รชัน่ จํากัด บริการด๎านความงาม ถือห๎ุนโดยบริษัท 
บริษัท วเีอสเอ โฮลดิ้ง จํากัด บริหารจัดการแฟรนไชส ์ กรรมการและผู๎ถอืห๎ุนรํวมกันกับบริษัทยํอย 

(สิ้นสุดเดือนมนีาคม 2561)  
บริษัท บอน - ซอง จํากัด จําหนํายสินค๎าเภสชัภัณฑ์ กรรมการบริษัทยํอย 
บริษัท ดี ดรีม จํากดั ให๎คําปรึกษาด๎านการบริหารจัดการ กรรมการและผู๎ถอืห๎ุนรํวมกันกับบริษัทยํอย 
นายสันติ สาทิพย์พงษ์ - กรรมการบริษัทยํอย (สิ้นสุดเดือนมีนาคม 

2561) 
คุณณกรณ์ กรณ์หริัญ - กรรมการบริษัทยํอย  (สิ้นสุดเดือนมกราคม 

2562) 
คุณจักรกริสน ์โลหะเจรญิทรัพย์ - กรรมการ 
คุณปรีชา นันทน์ฤมิต - กรรมการ 
คุณสุชาณี วรฤทธินภา - ญาติกรรมการ 
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รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข๎องกันสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  มีดังนี ้
 

  (หนํวย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 นโยบายการกําหนดราคา 2561 2560 2561 2560 

      

รายได๎จากการขาย      
   บริษัทยํอย ต๎นทุนบวกกาํไรสํวนเพิ่ม            -      - 550        3,660 
   บริษัทที่เกี่ยวข๎องกัน ต๎นทุนบวกกาํไรสํวนเพิ่ม 15,021 46,401 15,021   46,401 
   กรรมการ ต๎นทุนบวกกาํไรสํวนเพิ่ม 2,439 3,197 -               - 

รวม  17,460 49,598 15,571 50,061 

      
รายได๎คําบริการ      
   บริษัทยํอย ราคาตลาด -      - 949 330 

      
รายได๎เงินปันผล      
   บริษัทยํอย ตามที่ประกาศจาํย -      - 15,000 35,000 

      
รายได๎อื่น      
   บริษัทยํอย ราคาตามที่ตกลงกัน -      - 1,773 998 

      
ดอกเบี้ยรับ      
   บริษัทยํอย ร๎อยละ 5.25 – 6.15 ตํอปี -     - 89 35,364 

      
ซ้ือสินค๎า      
   บริษัทยํอย ต๎นทุนบวกกาํไรสํวนเพิ่ม - - 21,140 14,488 
   บริษัทที่เกี่ยวข๎องกัน ต๎นทุนบวกกาํไรสํวนเพิ่ม 26,019 50,110 19,795 42,463 
   กรรมการบริษัทยอํย ต๎นทุนบวกกาํไรสํวนเพิ่ม - 7,583 - - 

รวม  26,019 57,693 40,935 56,951 

      
ต๎นทุนอื่น      
   บริษัทที่เกี่ยวข๎องกัน ราคาตามที่ตกลงกัน 33,538 55,126 33,191 54,611 

      
ซ้ือสินทรัพย์      
   บริษัทที่เกี่ยวข๎องกัน ต๎นทุนบวกกาํไรสํวนเพิ่ม/ 

ราคาตามที่ตกลงกัน 5 41,127 - 3,000 
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  (หนํวย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 นโยบายการกําหนดราคา 2561 2560 2561 2560 

คําเชํา 
   บริษัทยํอย เดือนละ 50,000 บาท - - 600 600 
   ญาติกรรมการ เดือนละ 278,947 บาท 3,348 3,348 3,348        3,348 

รวม  3,348 3,348 3,948        3,948 

       
ดอกเบี้ยจาํย      
   บริษัทยํอย ร๎อยละ 4.00 ตํอปี -  - 121 776 
   กรรมการ ร๎อยละ 4.00 – 15.00 ตํอปี 4,775 5,682 2,721 3,229 

รวม  4,775 5,682 2,842 4,005 

   
คําใช๎จํายอื่น      
   บริษัทยํอย ราคาตลาด -   - 438       - 
   บริษัทยํอยทางอ๎อม ราคาตลาด -   - 46       - 
   บริษัทที่เกี่ยวข๎องกัน ราคาตามที่ตกลงกัน 2,274 2,661 2,274 2,661 

รวม  2,274 2,661 2,758 2,661 

      
คําตอบแทนผู๎บริหาร      
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน  17,952 33,295      10,540 16,240 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  1,516 1,499       1,138 981 

รวม  19,468 34,794      11,678 17,221 

 
ยอดคงเหลือกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข๎องกันท่ีมีสาระสําคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 
 

 (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 

ลูกหนี้การค๎า – บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข๎อง        
บริษัทยํอย -        -  69  135 
บริษัทที่เกี่ยวขอ๎งกัน 158  9,263  158  9,263 
กรรมการ -  407  -            - 

รวม 158  9,670  227  9,398 

        
ลูกหนี้อื่น – บริษัทยํอย        

บริษัทยํอย -  -  55  64,654 
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 (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 

เงินให๎กู๎ยืม – บริษัทยํอยที่กําหนดชําระ        
   ภายในหนึ่งปี        
   บริษัทยํอย -         -  48,000  - 

        
เงินให๎กู๎ยืม – บริษัทยํอย        

บริษัทยํอย -         -  699,961  1,014,714 

         

ในระหวํางปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รายการเคลือ่นไหวของเงินให๎กู๎ยืมบริษัทยํอย มีดังตํอไปนี ้
 

 (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 

        
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม  -  -  1,014,714  591,763 
จัดประเภทเงินทดรองจําย -  -  64,635  137,335 
บวก  ให๎กู๎เพิ่ม -  -  19,000  334,474 
หัก    รับชําระ -  -  (87,060)  (28,650) 
หัก    คําธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี -  -  -  (20,208) 
บวก  ตัดจําหนํายคําธรรมเนียมทางการเงิน 
           รอตัดบัญชี 

 
-  

  
- 

 
1,391 

 
- 

หัก    คําเผื่อการด๎อยคํา -  -  (264,719)  - 

 -  -  747,961  1,014,714 
สํวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี -  -  (48,000)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  -  -  699,961  1,014,714 
 

บริษัทยังไมํได๎รับรู๎รายได๎ดอกเบี้ยของเงินให๎กู๎ยืมแกํบริษัทยํอยบางสํวนในงบการเงิน เนื่องจากยังมีความไมํแนํนอนในการรับ
ชําระ  
บริษัทบันทึกคําเผื่อการด๎อยคําเงินให๎กู๎ยืมบริษัทยํอยจํานวน 264.72 ล๎านบาท เนื่องจากมูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืนต่ํากวํา
มูลคําตามบัญชี (มูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืนตามที่ได๎เปิดเผยไว๎ในหมายเหตุ 18) 
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เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2561 บริษัทได๎ปรับปรุงโครงสร๎างสัญญาเงินก๎ูยืมกับบริษัทยํอยแหํงหน่ึง โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังน้ี 
 

เงื่อนไขในสัญญา เดิม (ปี 2560) ใหม ํ(ปี 2561) 

จํานวนสัญญาเงินกู๎ยืม 4 ฉบับ 3 ฉบับ 
จํานวนเงินก๎ูตามสัญญา (ล๎านบาท) 1,034 1,157 
ดอกเบี้ยและอื่นๆ (ล๎านบาท) 123 - 
การชําระคืน แบํงชําระเป็น 62 - 65 งวด แบํงชําระเป็น 12 - 47 งวด 
อัตราดอกเบีย้ 
 

MLR ลบด๎วยอัตราร๎อยละ 0.10          
ตอํปี (เทํากับร๎อยละ 6.15 ตํอปี)  

MLR ลบด๎วยอัตราร๎อยละ 0.10            
ตํอปี (เทํากับร๎อยละ 6.15 ตํอปี) 

เริ่มชําระงวดแรก เดือนกันยายน 2560 เดือนกันยายน 2561 
หลักประกัน 
 

ที่ดินพร๎อมสิ่งปลูกสรา๎งของบริษัท 
ยํอยทางอ๎อมและบริษัทยํอยยินยอม
ให๎จํานําหุ๎นสามัญของบริษัทยํอย
ทางอ๎อมไว๎กับสถาบันการเงินสองแหํง 

ที่ดินพร๎อมสิ่งปลูกสรา๎งของบริษัทยํอย
ทางอ๎อมและบริษัทยํอยยินยอมให๎
จํานําหุ๎นสามัญของบริษัทยํอย
ทางอ๎อมไว๎กับสถาบันการเงินสองแหํง 

 

บริษัทได๎รับชําระหนี้เงินกู๎ยืมงวดแรกจํานวน 50 ล๎านบาท (รวมดอกเบี้ย) ในเดือนกันยายน 2561 

 

 (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 

เจ๎าหนี้การคา๎ – บริษัทท่ีเกี่ยวข๎อง        
บริษัทยํอย -         -  12,655  13,305 
บริษัทท่ีเกี่ยวข๎องกัน 90,405  112,826  85,978  109,633 

รวม 90,405  112,826  98,633  122,938 

        

เจ๎าหนีค้ําซื้อสินทรัพย์ – บริษัทท่ีเกี่ยวข๎อง        
บริษัทท่ีเกี่ยวข๎องกัน -  28,695  -  5,210 

        

เจ๎าหนี้อ่ืน – บุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข๎อง        
บริษัทยํอย -  -  36  - 
บริษัทท่ีเกี่ยวข๎องกัน   92,880  54,910  92,837  54,889 
บริษัทยํอยทางอ๎อม             -             -  49  712 
กรรมการ       2,494             -  -  - 

รวม 95,374  54,910  92,922  55,601 
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 (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 
หนี้สินหมุนเวียนอืน่ – บุคคลที่เกีย่วข๎อง        
   กรรมการและผู๎ถือหุ๎น - บริษัทยํอย -  835  -  - 
   กรรมการบริษัทยํอย -  1,500  -  - 
รวม -  2,335  -  - 
        

เงินก๎ูยืมและดอกเบี้ยคา๎งจํายจากบุคคลและ 
   บริษัทท่ีเกี่ยวข๎อง  

 
 

 
 

 
 

บริษัทยํอย -     -  -  6,882 
กรรมการ 44,494  142,725  42,993  69,881 

รวม 44,494  142,725  42,993  76,763 

 
ในระหวํางปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รายการเคลื่อนไหวของเงินก๎ูยืม (ไมํรวมดอกเบี้ย) มีดังตํอไปนี ้
 
 (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 
        

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม  137,900  10,000  74,200  20,000 
บวก  กู๎เพิ่ม 12,000  186,200  12,000  147,000 
หัก    จํายชําระ (108,900)  (58,300)  (46,700)  (92,800) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  41,000  137,900  39,500  74,200 

 
เงินกู๎ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข๎องดังกลําวอยูํในรูปแบบตั๋วสัญญาใช๎เงิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 4.00 – 
6.00 ตํอปี (2560 : ร๎อยละ 4.00 – 15.00 ตํอปี) และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม โดยไมํมีหลักประกัน 

 

 (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน        
ผู๎บริหารสําคัญ        
   - ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 6,841  4,464  5,084  3,273 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด 
 
 (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 

        
เงินสด  1,294    4,074  318  331 
เงินฝากธนาคาร        

เงินฝากกระแสรายวัน 34,073  15,362  29,594  7,339 
เงินฝากออมทรัพย์ 43,659  43,342  25,478  27,834 

เงินฝากประจํา 91  90  -      - 

รวม 79,117  62,868  55,390  35,504 
 
 

7. ลูกหนีก้ารค๎า 
 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายุหนี้ท่ีค๎างชําระไดด๎ังนี้ 

 
 (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 
        

ยังไมํครบกาํหนดชําระ 246,112  308,995  221,035  283,765 
เกินกําหนดชําระ        

น๎อยกวํา 3 เดือน 285,987  187,242  262,864  170,660 
3 – 6 เดือน 55,108  51,959  53,945  49,105 
6 – 12 เดือน 31,350  43,692  31,109  37,546 
มากกวํา 12 เดือน 99,420  97,587  8,367  11,701 

รวม 717,977  689,475  577,320  552,777 
หัก คําเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู (93,595)  (90,334)  (2,876)  (1,300) 
สุทธิ 624,382  599,141  574,444  551,477 

   
ในระหวํางปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รายการเคลื่อนไหวของคําเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ มีดังตํอไปนี้ 

 
 (หนํวย : พันบาท) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 

        
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม  90,334  86,466  1,300  248 
บวก คําเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 4,141  4,619  1,786  1,052 
หัก กลับรายการคําเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (880)  (751)  (210)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  93,595  90,334  2,876  1,300 

 
8.  สินทรัพย์ที่ถือไว๎เพื่อขาย 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยํอยทางอ๎อมทําสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรัพย์ ธุรกิจ “ร๎านวุฒิศักดิ์ คลินิก” 
(“สาขา”) จํานวน 55 สาขา สัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์มีระยะเวลาประมาณ 8 ปี และสามารถตํออายุได๎อีก 4 ปี บริษัทยํอย
ทางอ๎อมได๎รับคําสิทธิร๎อยละ 6 และคําการตลาดร๎อยละ 4 ของรายได๎ตํอเดือน โดยมีเง่ือนไข สําหรับ 34 สาขา จะเริ่มจําย
ชําระคําสิทธิหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2563 และ สําหรับ 21 สาขา บริษัทยํอยทางอ๎อมรับประกันผลตอบแทนกําไรจากการ
ดําเนินงานของสาขาจํานวนไมํต่ํากวํา 17 ล๎านบาทตํอปี เป็นเวลา 10 ปี 
 
 

สัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรัพย์และหนี้สินของสาขามีมูลคําทั้งสิ้น 449 ล๎านบาท ไมํรวมภาษีมูลคําเพิ่ม (480 
ล๎านบาท รวมภาษีมูลคําเพิ่ม) ในจํานวนนี้เป็นการขายสินทรัพย์และหนี้สินจํานวน 357 ล๎านบาท และอีก 92 ล๎านบาท
เกี่ยวข๎องกับการบริการที่บริษัทยํอยทางอ๎อมต๎องจัดให๎ผู๎รับสทิธิในอนาคต จํานวนดังกลําวรวมอยูํในรายได๎รับลวํงหน๎า โดยจะ
รับรู๎ตามระยะเวลาของสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และเมื่อได๎ให๎บริการแล๎ว อยํางไรก็ตาม บริษัทยํอยทางอ๎อมไมํสามารถปัน
สํวนของราคาให๎แกํภาระดังกลําวได๎อยํางเหมาะสม รวมถึงอยูํระหวํางการโต๎แย๎งตามสัญญา ทําให๎ไมํสามารถระบุได๎วําการ
บริการได๎เกิดขึ้นแล๎ว ดังนั้นจึงยังไมํมีการรับรู๎รายได๎ในระหวํางปี 2561 
 
รายละเอียดของเงินรับลํวงหน๎า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี ้

 
   (หนํวย : พันบาท) 
   เงินรับลํวงหน๎า 

แฟรนไชส์ซี มูลคําตามสัญญา วันที่ทําสัญญา 31 ธันวาคม 2560 

    
บริษัท ดับบลิว เวลเนส เวิลด์ จาํกัด 260,000 30 ตุลาคม 2560 260,000 
บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด 220,000 12 กุมภาพันธ์ 2561 125,000 

     รวม 480,000  385,000 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได๎จัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินที่ขายตามสัญญาข๎างต๎นในงบการเงินรวมเป็น 
“สินทรัพย์ที่ถือไว๎เพื่อขาย” ดังตํอไปนี้ 
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  (หนํวย : พันบาท) 

  งบการเงินรวม 

  31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพย ์   
คําเชําจํายลํวงหน๎าสํวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี  1,490 
คําเชําจํายลํวงหน๎าระยะยาว  4,471 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  132,013 

สินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย  137,974 
 

  (หนํวย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม 

  31 ธันวาคม 2560 

หนี้สิน   
รายได๎รับลํวงหน๎า  85,898 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

 
793 

หนี้สินไมํหมุนเวียนอ่ืน  2,113 

หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ท่ีจัดประเภท 
        เป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

 
88,804 

ในระหวํางปี 2561 บริษัทยํอยทางอ๎อมได๎ตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของสาขาและรับรู๎กําไรจากการขายสินทรัพย์ ดังนี ้
 

  (หนํวย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม 

   
คําเชําจํายลํวงหน๎าระยะยาว  5,961 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ  150,312 
รายได๎รับลํวงหน๎า  (113,041) 
หนี้สินไมํหมุนเวียนอ่ืน  (2,599) 

มูลค่าตามบัญชสีุทธิของสินทรัพย์และหนี้สนิที่โอน  40,633 

   
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย ์  357,009 
หัก มูลคําตามบัญชีสุทธิของสินทรพัย์และหนีส้ินท่ีโอน  (40,633) 
หัก คําธรรมเนียมการโอน  (9,179) 

ก าไรจากการขายสินทรัพย์  307,197 
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บริษัทยํอยทางอ๎อมอยูํระหวํางการตรวจสอบรายการขายและรายการโอนสินทรัพย์และหนี้สินเนื่องจากมีความแตกตํางที่
เกิดขึ้นระหวํางรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่โอน กับจํานวนที่ระบุ ไว๎ในสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และขายสินทรัพย์ 
นอกจากน้ี มีรายการที่เกิดขึ้นหลังจากการโอนสินทรัพย์ที่อยูํระหวํางการเจรจาของผู๎บริหารของบริษัทยํอยทางอ๎อมกับผู๎รับ
สิทธิให๎ชําระเงินคืน ได๎แกํ สินค๎าที่โอนไปยังแฟรนไชส์และเงินมัดจํา รายการดังกลําวถูกบันทึกเป็น ลูกหนี้อื่น จํานวน 98.12 
ล๎านบาท  
ผลการดําเนินงานของการดําเนินงานท่ียกเลิก มรีายละเอียดดังตํอไปนี้  

 (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

ผลการด าเนินงานของการด าเนินงานที่ยกเลิก    
รายได๎จากการให๎บริการ 68,075  634,677 
ต๎นทุนการให๎บริการ (67,376)  (623,811) 

กําไรขั้นต๎น 699  10,866 
รายได๎อื่น 25  2,097 
คําใช๎จํายในการขาย (999)  (41,227) 
คําใช๎จํายในการบริหาร (2,429)  (23,157) 

ขาดทุนส าหรับปจีากการด าเนินงานที่ยกเลิก (2,704)  (51,421) 

คณะกรรมการบริษัทมีหนังสือลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 แจ๎งไปยังกรรมการของบริษัทยํอย ให๎ระงับการทํานิติกรรม
เกี่ยวกับการจําหนํายสินทรัพย์ของบริษัทยํอยทางอ๎อม อยํางไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยํอยทางอ๎อม เมื่อวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2561 ยังดําเนินการให๎สัตยาบันการลงนามสัญญาจําหนํายสิทธิแฟรนไชส์ 21 สาขา 
หลังจากบริษัทยํอยดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสมในการทํานิติกรรมเกี่ยวกับการจําหนํายสินทรัพย์ของบริษัทยํอย
ทางอ๎อมแล๎ว จึงดําเนินการทางกฎหมาย ปัจจุบันคดีดังกลําวอยูํในกระบวนการพิจารณาของศาลช้ันต๎น 
 

9. สินค๎าคงเหลือ 
 (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 
        

สินค๎าสาํเร็จรูป 618,594  703,644  479,933  502,364 
งานระหวํางทํา 38,495  20,231  3,860        - 
วัสดุบรรจุภัณฑ์ 594  593  -        - 
รวม 657,683  724,468  483,793  502,364 
หัก คําเผื่อสินค๎าเสื่อมคุณภาพ (28,562)  (11,721)  (13,553)  (5,779) 
สุทธิ 629,121  712,747  470,240  496,585 
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ในระหวํางปี รายการเคลื่อนไหวของคําเผื่อสินค๎าเสื่อมคุณภาพ มีดังตํอไปนี ้
 
 (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 

  
 

 
 

   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม  11,721  11,298  5,779  2,203 
บวก  คําเผื่อสินค๎าเสื่อมคุณภาพ 17,203  9,862  7,774  3,576 
หัก    กลับรายการคาํเผื่อสินค๎าเสือ่มคุณภาพ (362)  (9,439)  -      - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  28,562  11,721  13,553  5,779 
 

10. ลูกหนี้ตามสัญญาเชําการเงิน 
 

 (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 
        

ลูกหนี้ตามสญัญาเชา่การเงิน        
ไมํเกิน 1 ปี 12,537  6,334  12,537  6,326 
เกิน 1 ปี แตํไมํเกิน 5 ปี 10,099  5,124  10,099  5,124 

รวม 22,636  11,458  22,636  11,450 
หัก คําเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (495)  (495)  (495)  (495) 
หัก รายได๎ทางการเงินรอรับรู๎ (2,397)  (832)  (2,397)  (832) 

รวม 19,744  10,131  19,744  10,123 
หัก สํวนทีถ่ึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งป ี (10,266)  (5,305)  (10,266)  (5,297) 

สุทธิ 9,478  4,826  9,478  4,826 
 

บริษัทได๎ทําสัญญาให๎เชําเครื่องมือแพทย์กับลูกค๎า มีระยะเวลา 6 เดือน - 4 ปี 
 

11. เงินฝากธนาคารที่มีข๎อจํากัดในการใช๎ 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีเงินฝากออมทรัพย์จํานวน 15.69 ล๎านบาท และ 15.63 ล๎านบาท ตามลําดับ 
ซึ่งมีข๎อจํากัดในการใช๎เนื่องจากนําไปค้ําประกันตามสัญญาเงินก๎ู  

  



 

  

 

 196 

12. เงินลงทุนในบริษัทยํอย 
 

     (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

 ทุนชําระแล๎ว สัดสํวนร๎อยละการลงทุน วิธีราคาทุน เงินปันผลรับ 

 31 ธ.ค.  
2561 

31 ธ.ค.  
2560 

31 ธ.ค.  
2561 

31 ธ.ค.  
2560 

31 ธ.ค.  
2561 

31 ธ.ค.  
2560 

31 ธ.ค.  
2561 

31 ธ.ค.  
2560 

         
บริษัท สเปซเมด จํากัด 50,000 50,000 100.00 100.00 59,391 59,391 15,000 35,000 
บริษัท สยามสเนล จํากัด 20,000 20,000 51.00 51.00 10,200 10,200     -     - 

บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิง้ จํากัด  
    (มหาชน) 1,596,500 1,160,000 63.70 50.17 

 
2,212,004 

 
1,775,504 

 
    - 

 
    - 

รวม     2,281,595 1,845,095 15,000 35,000 

หัก คําเผือ่การด๎อยคํา     (2,212,004) (1,775,504)   

สุทธ ิ     69,591 69,591   

 
เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน 2561 บริษัทยํอยแหํงหนึ่งมีมติจัดสรรหุ๎นเพิ่มทุนให๎แกํผู๎ถือหุ๎นเดิมตามสัดสํวนการถือหุ๎นในอัตราสํวน 4  
หุ๎นเดิมตํอ  3 หุ๎นใหมํ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2561 มีมติจองซื้อหุ๎นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทยํอยดังกลําว จํานวน 43.65 ล๎านหุ๎น มูลคําที่ตราไว๎หุ๎นละ 10 บาท บริษัทชําระคําหุ๎นเพิ่มทุนในบริษัทยํอยจํานวน 
236.50 ล๎านบาท และจํานวน 200.00 ล๎านบาท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 และวันที่ 17 กันยายน 2561 ตามลําดับ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยํอยดังกลําวได๎รับชําระคําหุ๎นเพิ่มทุนจากผู๎ถือหุ๎นรายอื่นเพียงบางสํวน ทําให๎สัดสํวนการลงทุน
ในบริษัทยํอยเพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 50.17 เป็นร๎อยละ 63.70 และบันทึกสํวนตํางจากการเปลี่ยนแปลงสัดสํวนเงินลงทุนในบริษัท
ยํอย จํานวน 211.32 ล๎านบาท ในงบการเงินรวม และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู๎ถือหุ๎นบริษัทยํอยดังกลําว 
มีมติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ๎นเพิ่มทุนสํวนที่เหลือและเรียกชําระเงินคําหุ๎นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริษัทยํอยแหํงหนึ่งจํานวน 2,212 ล๎านบาท และ 1,776 ล๎านบาท 
ตามลําดับ นําไปวางเป็นหลักประกัน เพื่อค้ําประกันวงเงินก๎ูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินให๎กับบริษัท (หมายเหตุ 24) 
 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริษัทยํอยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 

 (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560 

    
มูลคําสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม  69,591  1,445,447 
บวก เงินลงทุนเพิ่ม 436,500  - 
หัก   จําหนํายเงินลงทุน -  (250) 
หัก   คําเผื่อการด๎อยคํา (436,500)  (1,375,606) 
มูลคําสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  69,591  69,591 
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บริษัทบันทึกคําเผื่อการด๎อยคําเงินลงทุนในบริษัทยํอยจํานวน 436.50 ล๎านบาท เนื่องจากวํามูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืนต่ํา
กวํามูลคําตามบัญชีของเงินลงทุน (มูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืนตามที่ได๎เปิดเผยไว๎ในหมายเหตุ 18) 
 
บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มีผลขาดทุนสะสมเป็นจํานวนเงิน 4,307 ล๎านบาท รวมถึงมีหนี้สินหมุนเวียน
มากกวําสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 590 ล๎านบาท บริษัทยํอยอยูํระหวํางการพิจารณาปรับ
โครงสร๎างธุรกิจให๎มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานตํอเนื่องนั้นขึ้นอยูํกับความสําเร็จของแผน
ดังกลําวในอนาคต และการบริหารกระแสเงินสดเพื่อชําระหนี้สินท่ีมีอยูํ 

 

ในการประชุมวิสามัญผู๎ถือหุ๎น ของบริษัทดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมมี
มติอนุมัติตามรายละเอียดดังนี้ 

 

- แปรสภาพบริษัทจากบริษัทจํากัด เป็นบริษัทมหาชนจํากัด (ดําเนินการแล๎วเมื่อวันที ่23 กรกฎาคม  2561)  
 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 870,000,020 บาท จากเดิม 1,160,000,000 บาท เป็น  
2,030,000,020 บาท โดยการออกหุ๎นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 87,000,002 หุ๎น มูลคําหุ๎นที่ตราไว๎หุ๎นละ 10 บาท 
(ดําเนินการแล๎วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561)  

โดยวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนนั้นเพื่อปรับโครงสร๎างธุรกิจ โครงสร๎างทุน และโครงสร๎างหนี้ ซึ่งจะนําเงินเพิ่มทุนบางสํวนไป
ชําระหนี้ให๎กับบริษัทใหญํตามแผนการชําระหนี้ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยํอยได๎รับชําระเงินเพิ่มทุนแล๎วจํานวน 438.91 ล๎านบาท และได๎มีการขยายระยะเวลา
ชําระสํวนท่ีเหลือจนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมกรรมการบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (มหาชน) มีมติพิจารณาปรับ
โครงสร๎างการถือหุ๎นในบริษัทยํอย และ บริษัทยํอยทางอ๎อม โดยซื้อหุ๎นสามัญทั้งหมด ของบริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกอินเตอร์ 
จํากัด บริษัท ดับบลิว เวลเนส จํากัด และ บริษัท ดับบลิว. เอส. เซอร์จีรี่ 2014 จํากัด จาก บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์
กรุ๏ป จํากัด ในราคาตามมูลคํา (par value) เพื่อให๎ธุรกิจมีความเหมาะสมในการดําเนินงาน 
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13. สํวนได๎เสียที่ไมํมีอํานาจควบคุม  
 

บริษัทยํอยทีม่ีสํวนได๎เสียทีไ่มํมีอํานาจควบคุมท่ีเป็นสาระสําคญั 
 

   (หนํวย : พันบาท) 
 สัดสํวนการถือของ             

สํวนได๎เสียที่ไมํมีอํานาจ
ควบคุม (ร๎อยละ) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจัดสรร
ให๎สํวนได๎เสียที่ไมํมีอํานาจ

ควบคุม 
สํวนได๎เสียที่ไมํมีอํานาจ

ควบคุมสะสม 

บริษัท 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
       

บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จาํกัด (มหาชน) 36.30 49.83 (148,807) (1,249,620) (167,452) (232,373) 
บริษัท สยามสเนล จํากัด 49.00 49.00 (3,687) (2,737) 1,709 5,395 

   รวม   (152,494) (1,252,357) (165,743) (226,978) 
 

สรุปข๎อมูลทางการเงินของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามสเนล จํากัด กํอนการตัดรายการ
ระหวํางกันและรายการปรับปรุงอ่ืนในการจัดทํางบการเงินรวม มีดังนี้ 

 

 (หนํวย : พันบาท) 
 บริษัท ดับบลิวซไีอ โฮลดิ้ง จํากัด 

(มหาชน) 
 บริษัท สยามสเนล จํากัด 

 2561  2560  2561  2560 
        

สินทรัพย์หมุนเวียน 267,959  279,263  10,902  21,098 
สินทรัพย์ไมํหมุนเวียน 1,448,659  1,967,541  18,512  21,816 
    รวมสินทรัพย ์ 1,716,618  2,246,804  29,414  42,914 
  

 
 

 
   

หนี้สินหมุนเวียน 858,193  1,761,454  27,025  28,167 
หนี้สินไมํหมุนเวยีน 1,360,526  1,122,459  2,285  7,119 
    รวมหนี้สิน 2,218,719  2,883,913  29,310  35,286 
        

สํวนของผู๎ถือหุ๎นของบริษัท (319,838)  (319,638)  53  3,890 
        

สํวนไดเ๎สียทีไ่มมํีอํานาจควบคุม (182,263)  (317,471)  51  3,738 

 (หนํวย : พันบาท) 
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 บริษัท ดับบลิวซไีอ โฮลดิ้ง  
จํากัด (มหาชน) 

  
บริษัท สยามสเนล จํากัด 

 2561  2560  2561  2560 
รายได ๎ 211,090  657,968  21,975  41,782 

ขาดทุนสํวนท่ีเป็นของผู๎ถือหุ๎นของบริษัท (238,467)  (1,461,332)  (3,837)  (2,848) 
ขาดทุนสํวนท่ีเป็นของสํวนได๎เสียทีไ่มํมีอํานาจ

ควบคุม (135,892) 
 

(1,451,429) 
 

(3,687)  (2,737) 
ขาดทุนสําหรับป ี (374,359)  (2,912,761)  (7,524)  (5,585) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมของผู๎ถือหุ๎นของ
บริษัท (246,327) 

 
(1,457,267) 

 
(3,837)  (2,848) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมของสํวนได๎เสียที่ไมํมี
อํานาจควบคุม (140,371) 

 
(1,447,391) 

 
(3,687)  (2,737) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมสําหรับปี (386,698)  (2,904,658)  (7,524)  (5,585) 

 
 (หนํวย : พันบาท) 
 บริษัท ดับบลิวซไีอ โฮลดิ้ง จํากัด 

(มหาชน) 
  

บริษัท สยามสเนล จํากัด 
 2561  2560  2561  2560 

เงินสดสุทธิจาก (ใช๎ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (289,045)  (271,680)  2,092  7,521 
เงินสดสุทธิจาก (ใช๎ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (12,134)  (40,927)  -  (1,737) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช๎ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 298,492  (98,426)  (3,412)  (7,685) 
เงินสดรับ (จําย) สุทธิ (2,687)  (411,033)  (1,320)  (1,901) 

    
14. เงินลงทุนในบริษัทอื่น 

 
     (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ทุนชําระแล๎ว สัดสํวนร๎อยละการลงทุน วิธีราคาทุน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

       

บริษัท แดทโซ เอเชีย คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด 300,000 300,000 12.00 12.00 36,000 36,000 

บริษัท อิเมจิแมกซ์ จํากัด 108,000 108,000 7.40 7.40 8,000 8,000 

รวม 38     44,000 44,000 

หัก คําเผ่ือการด๎อยคํา 39     (44,000) (44,000) 

สุทธิ 1.  2.  3.  4.  - - 
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บริษัทบันทึกคําเผื่อการด๎อยคําเงินลงทุนในบริษัทอื่นทั้งจํานวน เนื่องจากผู๎บริหารพิจารณาวํามูลคําที่คาดวําจะ   ได๎รับคืนต่ํา
กวํามูลคําตามบัญชีของเงินลงทุน 
 
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู๎ถือหุ๎นบริษัท แดทโซ เอเชีย คอร์ปอเรช่ัน จํากัด มีมติอนุมัติให๎เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจํานวน 100 ล๎านบาท จากเดิมจํานวน 200 ล๎านบาท เป็นจํานวน 300 ล๎านบาท โดยออกหุ๎นสามัญจํานวน 
1,000,000 หุ๎น มูลคําที่ตราไว๎ หุ๎นละ 100 บาท ให๎แกํผู๎ถือหุ๎นเดิมในอัตราสํวน 2 หุ๎นเดิมตํอ 1 หุ๎นสามัญใหมํ  
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการมีมติสละสิทธิจองซื้อหุ๎น
เพิ่มทุนของบริษัท แดทโซ เอเชีย คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด ทําให๎สัดสํวนในการถือหุ๎นของบริษัทลดลงเหลือร๎อยละ 12  
 

15. เงินให๎กู๎ยืม - บริษัทอ่ืน 
 

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 บริษัทยํอยทางอ๎อมแหํงหนึ่งทําสัญญาให๎กู๎ยืมเงินแกํบริษัทแหํงหนึ่งจํานวน 100 ล๎านบาท ในรูปตั๋ว
สัญญาใช๎เงิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 6.50 ตํอปี มีกําหนดชําระคืนเงินต๎นและดอกเบี้ยในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์การให๎กู๎เพื่อให๎ได๎รับผลประโยชน์ตอบแทนจากดอกเบี้ยและได๎รับสิทธิประโยชน์เป็นกรณีพิเศษในการเป็น
ผู๎สนับสนุนการจัดประกวด Miss Universe 2018 
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16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
    (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 
ที่ดิน 

อาคารและ             
สํวนปรับปรุงอาคาร 

สํวนปรับปรุง
พื้นที่เชํา 

อุปกรณ์และ
เครื่องมือแพทย์ 

เครื่องมือและ
อุปกรณ ์

เครื่องตกแตํงและ
เครื่องใช๎สาํนกังาน 

 
ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหวําง 
กํอสร๎าง 

 
รวม 

ราคาทุน          
1 มกราคม 2560 83,200 183,883 478,031 177,975 423,943 184,435 32,566 122 1,564,155 
ซ้ือเพิ่ม  - 2,716 6,718 12,369 24,258 3,336 334 28,832 78,563 
จําหนําย - - (55,955) (9) - (3,307) (5,684) - (64,955) 
โอนเข๎า / (โอนออก) - - 6,053 16,866 25,288 134 - (28,943) 19,398 
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไวเ๎พื่อขาย - - (196,796) - (185,202) (38,538) - -      (420,536) 

31 ธันวาคม 2560 83,200 186,599 238,051 207,201 288,287 146,060 27,216 11 1,176,625 
ซ้ือเพิ่ม - - 5,090 3,505 262 1,264 8,702 - 18,823 
ปรับมูลคํา 82,800 - - - - - -  82,800 
จําหนําย - - - (1,233) (55) (21,730) - - (23,018) 
ตัดจําหนํายสินทรัพย์ - - (85,120) - (29,700) (2,065) - - (116,885) 
โอนเข๎า / (โอนออก) - - - 3,084 - - - - 3,084 
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไวเ๎พื่อขาย - - (53,038) - (47,089) (14,357) -  (114,484) 

31 ธันวาคม 2561 166,000 186,599 104,983 212,557 211,705 109,172 35,918 11 1,026,945 
          

1. ค่าเสื่อมราคาสะสม          
1 มกราคม 2560          - 42,395 209,288 34,204 301,891 135,612 8,936          - 732,326 
คําเสื่อมราคาสําหรับปี          - 11,429 57,258 37,878 74,576 25,701 4,463 - 211,305 
คําเสื่อมราคาสําหรับสํวนทีจ่ําหนําย          - - (27,488) - - (2,981) (4,408) - (34,877) 
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไวเ๎พื่อขาย          - - (110,289) - (145,781) (32,452) - - (288,522) 

31 ธันวาคม 2560 - 53,824 128,769 72,082 230,686 125,880 8,991 - 620,232 
คําเสื่อมราคาสําหรับปี - 11,070 11,354 43,002 20,330 10,603 4,271 - 100,630 
คําเสื่อมราคาสําหรับสํวนทีจ่ําหนําย - - (26) (462) (7,881) (21,651) - - (30,020) 
คําเสื่อมราคาสําหรับสํวนทีต่ัดจําย - - (53,824) - (51) (1,932) - - (55,807) 
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไวเ๎พื่อขาย - - (39,057) - (44,010) (13,095) - - (96,162) 
31 ธันวาคม 2561 - 64,894 47,216 114,622 199,074 99,805 13,262 - 538,873 
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    (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 
ที่ดิน 

อาคารและ             
สํวนปรับปรุงอาคาร 

สํวนปรับปรุง
พื้นที่เชํา 

อุปกรณ์และ
เครื่องมือแพทย์ 

เครื่องมือและ
อุปกรณ ์

เครื่องตกแตํงและ
เครื่องใช๎สาํนกังาน 

 
ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหวําง 
กํอสร๎าง 

 
รวม 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิทรัพย ์          
1 มกราคม 2560         -         - 64,430         -        1,949 1,070         -         - 67,449 
เพิ่มขึน้ - - 2,489 - - - - - 2,489 
ลดลง - - (34,631) - (1,949) (1,070) - - (37,650) 

31 ธันวาคม 2560 - - 32,288 - - - - - 32,288 
เพิ่มขึน้ - 54,284 27,137 - - - - - 81,421 
ลดลง - - (24,087) - - - - - (24,087) 

31 ธันวาคม 2561 - 54,284 35,338 - - - - - 89,622 

          
มูลค่าสุทธิตามบัญช ี          
31 ธันวาคม 2560 83,200 132,775 76,994 135,119 57,601 20,180 18,225 11 524,105 

31 ธันวาคม 2561 166,000 67,421 22,429 97,935 12,631 9,367 22,656 11 398,450 

          
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี2560          
ต๎นทนุขาย         192,835 
คําใช๎จํายในการบริหาร         18,470 

    รวม         211,305 

          
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี2561          
ต๎นทนุขาย         81,728 
คําใช๎จํายในการบริหาร         18,902 

    รวม         100,630 
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    (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

 
ที่ดิน 

อาคารและ             
สํวนปรับปรุงอาคาร 

สํวนปรับปรุง
พื้นที่เชํา 

อุปกรณ์และ
เครื่องมือแพทย์ 

เครื่องมือและ
อุปกรณ ์

เครื่องตกแตํงและ
เครื่องใช๎สาํนกังาน 

 
ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหวําง
กํอสร๎าง 

 
รวม 

ราคาทุน          
1 มกราคม 2560          -          -          - 177,975 1,620 2,906 23,103          - 205,604 
ซ้ือเพิ่ม  - - - 12,369 94 86 333 - 12,882 
จําหนําย - - - (9) - - - - (9) 
โอนเข๎า / (โอนออก) - - - 16,866 2,550 - - - 19,416 

31 ธันวาคม 2560 - - - 207,201 4,264 2,992 23,436 - 237,893 
ซ้ือเพิ่ม           -          -          - 3,505 263 809 - - 4,577 
จําหนําย          -          -          - (1,233) - - - - (1,233) 
โอนเข๎า / (โอนออก)          -          -          - 3,084 - - - - 3,084 

31 ธันวาคม 2561          -          -          - 212,557 4,527 3,801 23,436 - 244,321 

          
2. ค่าเสื่อมราคาสะสม          
1 มกราคม 2560          -          -          - 34,204 408 952           4,473          - 40,037 
คําเสื่อมราคาสําหรับปี - - - 37,878 629 593 3,463 - 42,563 

31 ธันวาคม 2560 - - - 72,082 1,037 1,545 7,936 - 82,600 
คําเสื่อมราคาสําหรับปี - - - 42,259 876 698 3,487 - 47,320 
คําเสื่อมราคาสําหรับสํวนทีจ่ําหนําย - - - (462) - - - - (462) 

31 ธันวาคม 2561 - - - 113,879 1,913 2,243 11,423 - 129,458 

3.           
4. มูลค่าสุทธิตามบัญช ี          
31 ธันวาคม 2560 - - - 135,119 3,227 1,447 15,500                   - 155,293 

31 ธันวาคม 2561 - - - 98,678 2,614 1,558 12,013 - 114,863 
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         (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

 
ที่ดิน 

อาคารและ             
สํวนปรับปรุงอาคาร 

สํวนปรับปรุง
พื้นที่เชํา 

อุปกรณ์และ
เครื่องมือแพทย์ 

เครื่องมือและ
อุปกรณ ์

เครื่องตกแตํงและ
เครื่องใช๎สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหวําง
กํอสร๎าง รวม 

          
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี2560          
ต๎นทนุขาย         37,878 
คําใช๎จํายในการบริหาร         4,685 

    รวม         42,563 

          
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี2561          
ต๎นทนุขาย         42,259 
คําใช๎จํายในการบริหาร         5,061 

    รวม         47,320 

 

ในระหวํางปี 2561 บริษัทยํอยทางอ๎อมเปลี่ยนแปลงการแสดงมูลคําของที่ดินเป็นวิธีตีราคาใหมํ โดยใช๎ผู๎เชี่ยวชาญอิสระภายใต๎หลักเกณฑ์ที่ระบุไว๎ในนโยบายบัญชีของบริษัท มูลคํา
ที่ดิน ที่ตีใหมํใช๎วิธีการประเมินราคาแบบวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยบันทึกสํวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน ไว๎ในสํวนผู๎ถือหุ๎นในงบแสดงฐานะการเงิน จํานวนรวม 82.80 ล๎าน
บาท (สุทธิจากภาษีจํานวน 66.24 ล๎านบาท) 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยํอย  
 
1) มีอุปกรณ์ตามสัญญาเชําการเงินโดยมีมูลคําสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกลําว จํานวนเงินประมาณ 14.81 ล๎านบาท (2560 : 1.53 ล๎านบาท)  
 
2) มีอุปกรณ์สํวนหน่ึง ทีค่ิดคําเสื่อมราคาเต็มมูลคํา และยังใช๎งานอยูํ โดยมีราคาทุนประมาณ 313.86 ล๎านบาท (2560 : 145.59 ล๎านบาท) 
 

3) บริษัทยํอยบันทึกคําเผื่อการด๎อยคําของอาคารและสํวนปรับปรุงอาคาร และสํวนปรับปรุงพื้นที่เชํา จํานวน 54.28 ล๎านบาท และ 23.14 ล๎านบาท อันเป็นผลเนื่องมาจากการประเมิน

มูลคําธรุกิจ ตามหมายเหตุข๎อ 18
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17. ไมํมีตัวตน 
 

  (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงนิรวมของบริษัท 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
เครื่องหมาย

การค๎า 
ความสัมพนัธ์

กับลูกค๎า 

สิทธกิารขยาย 
กิจการใน

ตํางประเทศ 
สินทรัพย์ทาง

ปัญญา รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2560 72,638 1,506,461 12,185 523,704 4,230 2,119,218 
ซ้ือเพิ่ม 10,771            -            -            -            - 10,771 

โอนเข๎า (โอนออก) (2,550)            -            -          -        - (2,550) 

31 ธันวาคม 2560 80,859 1,506,461 12,185 523,704 4,230 2,127,439 

ซ้ือเพิ่ม 13,900            -            -            -            - 13,900 

31 ธันวาคม 2561 94,759 1,506,461 12,185 523,704 4,230 2,141,339 

       
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2560 28,138            - 8,122          -        - 36,260 

คําตัดจําหนํายสําหรับปี 10,727 - 4,063 - - 14,790 

31 ธันวาคม 2560 38,865 - 12,185 - - 51,050 

คําตัดจําหนํายสําหรับปี 11,774 - - - - 11,774 

31 ธันวาคม 2561 50,639 - 12,185 - - 62,824 

       
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า       
1 มกราคม 2560 - - - - - - 
เพิ่มขึน้ - - - 523,704 - 523,704 

31 ธันวาคม 2560 - - - 523,704 - 523,704 
เพิ่มขึน้ 9,227 341,780 - - - 351,007 
31 ธันวาคม 2561 9,227 341,780 - 523,704 - 874,711 

       
5. มูลค่าสุทธิตามบัญช ี       
31 ธันวาคม 2560 41,994 1,506,461 - - 4,230 1,552,685 

31 ธันวาคม 2561 34,893 1,164,681 - - 4,230 1,203,804 

       
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 2560       
ต๎นทนุขาย      2,284 
คําใช๎จํายในการบริหาร      12,506 

    รวม      14,790 

       
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 2561       
ต๎นทนุขาย      1,531 
คําใช๎จํายในการบริหาร      10,243 
    รวม      11,774 
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  (หนํวย : พันบาท) 
  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ราคาทุน   
1 มกราคม 2560  47,624                                      
ซื้อเพิ่ม   3,035 
โอนเข๎า (โอนออก)  (2,550) 
31 ธันวาคม 2560  48,109 
ซื้อเพิ่ม   13,900 
31 ธันวาคม 2561  62,009 

6.    
7. ค่าตัดจ าหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2560  11,742 
คําตัดจําหนํายสาํหรับป ี  8,175 
31 ธันวาคม 2560  19,917 
คําตัดจําหนํายสาํหรับป ี  10,030 
31 ธันวาคม 2561  29,947 

   
8. มูลค่าสุทธิตามบัญช ี   
31 ธันวาคม 2560  28,192 

31 ธันวาคม 2561  32,062 

   
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 2560   
คําใช๎จํายในการบริหาร  8,175 
   

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 2561   
คําใช๎จํายในการบริหาร  10,030 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยํอยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สํวนหนึ่งที่ตัดจําหนํายเต็มมูลคํา และ
ยังใช๎งานอยูํ โดยมีราคาทุนประมาณ 18.46 ล๎านบาท และ 12.15 ล๎านบาท ตามลําดับ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยํอยบันทึกคําเผื่อการด๎อยคําของสิทธิการขยายกิจการในตํางประเทศจํานวน 523.70 ล๎าน

บาท เนื่องจากผู๎บริหารพิจารณาวํายังไมํมีแผนการขยายกิจการในตํางประเทศในอนาคตอันใกล๎ 
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บริษัทบันทึกคําเผื่อการด๎อยคําของเครื่องหมายการค๎าจํานวน 341.78 ล๎านบาท อันเป็นผลเนื่องมาจากการประเมินมูลคํา
ธุรกิจตามหมายเหตุข๎อ 18 

18. คําความนิยม 
 
คําความนิยมเกิดจากการซื้อธุรกิจเสริมความงาม ในระหวํางปี 2557  
 

รายการเคลื่อนไหวสําหรับมูลคําของคําความนิยม มีดังนี้ 
 

         (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

  
 

 

มูลคําตามบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 85,929   1,420,811 
หัก ด๎อยคํา (85,929)  (1,334,882)             

มูลคําตามบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  85,929 
 

การทดสอบการด้อยค่า 
การทดสอบการด๎อยคําประจําปี ผู๎บริหารคํานวณมูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืนของธุรกิจเสริมความงาม โดยได๎วําจ๎างบริษัทที่
ปรึกษาทางการเงินแหํงหนึ่งเพื่อทําการประเมินมูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืน ที่ปรึกษาทางการเงินได๎ประมาณการกระแสเงินสด
อ๎างอิงจากการประมาณการทางการเงิน อ๎างอิงจากแผนการเงินและการดําเนินงานของธุรกิจเสริมความงาม ซึ่งได๎รับการ
อนุมัติจากผู๎บริหาร ผู๎บริหารกําหนดมูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืนโดยประเมินจากมูลคํายุติธรรมหักต๎นทุนในการจําหนํายของ
สินทรัพย์นั้น การประเมินมูลคํานี้พิจารณาจากข๎อมูลระดับ 3 เนื่องจากมีการใช๎ข๎อมูลที่ไมํสามารถสังเกตได๎นํามาใช๎ในการ
ประเมินมูลคํา  
 

ข๎อสมมติฐานที่ใช๎ในการคํานวณมูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืนมีดังตํอไปนี้ 
 

อัตราการเติบโต (ร๎อยละ) 2 

อัตราคิดลด (ร๎อยละ) 12.30 
 

สมมติฐานของกระแสเงินสด 
ผู๎บริหารประมาณการกําไรขั้นต๎นเทียบเคียงกับอัตรากําไรขั้นต๎นของบริษัทในกลุํมอุตสาหกรรมเดียวกัน และคาดการณ์การ
เติบโตของตลาด ผู๎บริหารเชื่อวําเป็นข๎อมูลที่ดีที่สุดที่สามารถหาได๎ในการประมาณการนี้  
 

อัตราการเติบโต 
อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถํวงน้ําหนักที่ใช๎อ๎างอิงจากอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยใช๎ในการ
คาดการณ์กระแสเงินสดหลังจากการประมาณการ 
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ต๎นทุนในการจําหนําย 
ประมาณการมาจากประสบการณ์ในอดีตของบริษัทในการขายสินทรัพย์ 
 

อัตราคิดลด 
อัตราคิดลดได๎สะท๎อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลคําเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงของ
สนิทรัพย์  
ในระหวํางปี 2561 และ 2560 บริษัทรับรู๎ขาดทุนจากการด๎อยคําของคําความนิยม จํานวน 86 ล๎านบาท และ 1,335 ล๎าน
บาท ซึ่งปัจจัยหลักท่ีมีผลตํอการขาดทุนดังกลําวเกิดจากการลดลงของรายได๎ที่เคยคาดการณ์ไว๎อยํางมีสาระสําคัญ แผนธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยภายนอกตําง ๆ ตลอดจนภาวะการณ์โดยรวม 
 
ในระหวํางปี 2561 บริษัทรับรู๎ผลจากการด๎อยคําของกลุํมธุรกิจความงามจํานวน 505 ล๎านบาท โดยนําไปลดคําความนิยม
จากการซื้อธุรกิจความงามจํานวน 86 ล๎านบาท ผลขาดทุนจากการด๎อยคําท่ีเหลืออยูํนําไปลดมูลคําตามบัญชีของสินทรัพย์ที่
เกี่ยวข๎องตามสัดสํวน ได๎แกํ เครื่องหมายการค๎า 342 ล๎านบาท อาคารและสํวนปรับปรุงอาคาร 54 ล๎านบาท และ สํวน
ปรับปรุงพื้นที่เชํา 23 ล๎านบาท 
 
ผู๎บริหารไมํได๎พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นที่อาจเกิดขึ้นและอาจจําเป็นต๎องเปลี่ยนแปลงประมาณการที่สําคัญ อยํางไรก็
ตาม มูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืนมีความอํอนไหวจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด ซึ่งหากอัตราการคิดลดเพิ่มขึ้น/ลดลง 
ร๎อยละ 0.25 มีผลทําให๎มูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืนลดลง/เพิ่มขึ้น จํานวน 61 ล๎านบาท และ 65 ล๎านบาท ตามลําดับ  

 

19. เงินประกันสัญญาเชํา  
 

         (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

  
 

 

  เงินประกันสัญญาเชํา  35,053  141,099 
5. หัก คําเผื่อเงินประกันสญัญาเชํา (9,929)  - 

6. สุทธิ  25,124  141,099 
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20. เงินก๎ูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 
             (หนํวย : พันบาท) 
 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ร๎อยละตํอป ี  2561  2560  2561  2560 

    
 

 
 

   

เงินเบิกเกินบัญช ี 7.12  1,505  -   -  - 

ตั๋วสัญญาใช๎เงิน 6.50  10,000  10,000  -  - 
หนี้สินภายใต๎สญัญาทรสัตร์ีซีท 2 - 4  463,798  522,994  400,706  454,985 
ตั๋วแลกเงิน 7.50 - 15.00  355,000  381,000  -  - 

9.  รวม   830,303  913,994  400,706  454,985 

 
 
ตั๋วแลกเงิน ที่ออกโดยบริษัทยํอยจํานวน 255 ล๎านบาท ค้ําประกันโดยบริษัท 
 
ในระหวํางปี 2560 บริษัทยํอยแหํงหน่ึงผิดนัดชําระหนี้ตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแหํง
หนึ่งจํานวน 355 ล๎านบาท และถูกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดังกลําวฟูองร๎องให๎ชําระหนี้ และบริษัทถูกฟูองในฐานะผู๎
ค้ําประกันตั๋วแลกเงินที่ผิดนัดชําระจํานวน 255 ล๎านบาท บริษัทยํอยได๎บันทึกอัตราดอกเบี้ยโดยใช๎อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระ
ร๎อยละ 7.5 ถึงร๎อยละ 15 ตํอปี จนกวําจะชําระหนี้เรียบร๎อย ในเดือนกรกฏาคม 2561 ศาลช้ันต๎นพิพากษาให๎บริษัทยํอย
ชําระหนี้จํานวน 355 ล๎านบาท พร๎อมดอกเบี้ยจนกวําจะชําระหนี้เรียบร๎อย ซึ่งขณะนี้บริษัทยํอยอยูํในระหวํางยื่นอุทธรณ์ 
 

21. รายได๎รับลํวงหน๎า 
           (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 

  
 

 
 

   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 161,981  252,689  4,010  3,858 
บวก  เพิ่มขึ้นระหวํางปี 143,100  1,086,032  17,809  29,353 
หัก    รับรู๎เป็นรายได๎ระหวํางปี (253,504)  (1,090,842)  (16,818)  (29,201) 
หัก    จัดประเภทเป็นหนี้สินที่เกี่ยวข๎องโดยตรง 
           กับสินทรัพย์ท่ีถือไว๎เพื่อขาย (27,143)  (85,898)  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 24,434  161,981  5,001  4,010 
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22. หนี้สินตามสัญญาเชําการเงิน  
 

           (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 

หนี้สินตามสัญญาเชําการเงิน        
ไมํเกิน 1 ปี 4,186  2,332  2,332  2,332 
เกินกวํา 1 ปี แตํไมํเกิน 5 ปี 15,297  10,810  8,478  10,810 

รวม 19,483  13,142  10,810  13,142 
หัก ดอกเบี้ยจํายรอตัดบัญชี (1,339)  (1,935)  (1,096)  (1,935) 

 18,144  11,207  9,714  11,207 
หัก สํวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี (3,382)  (1,493)  (1,626)  (1,493) 
สุทธิ 14,762  9,714  8,088  9,714 

 
บริษัทและบริษัทยํอยได๎ทําสัญญาเชําการเงินกับบริษัทในประเทศหลายแหํงเพื่อเชําซื้อรถยนต์ โดยมีระยะเวลา 36  - 60 
เดือน 

 
23. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

       (หนํวย : พันบาท) 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561 2560 2561 2560 

     
ผลประโยชน์พนักงานค๎างจําย 604 38,060 -      - 
คําตอบแทนค๎างจําย   13,134 14,435 12,947 12,979 
คําโฆษณาค๎างจําย 193 21,572 -      - 
ภาษีหัก ณ ท่ีจํายคา๎งจําย 4,949 8,493 -      - 
ภาษีค๎างจําย 44,555 -      -      - 
คําสาธารณูปโภคค๎างจําย 80 823 -      - 
คําใช๎จํายค๎างจําย 105,300 190,728 801 401 
โบนัสค๎างจําย 9,355 19,107 7,996 16,693 
เงินรับลํวงหน๎าคําแฟรนไชส ์ - 385,000 - - 
ประมาณการหนี้สิน 15,077 - - - 
อื่นๆ 52,343 34,070 35,104 20,054 

รวม 245,590 712,288 56,848 50,127 
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24. เงินก๎ูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
 
เงินกู๎ยืมระยะยาวเป็นเงินกู๎ยืมที่มีหลักประกันซึ่งบริษัทและบริษัทยํอยได๎รับจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแหํงโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 (หนํวย : พันบาท) 
 31 ธันวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  
 

เงินกู๎ 

คําธรรมเนียม
ทางการเงิน 
รอตัดบัญชี 

 
 

สุทธิ 

 
 

เงินกู๎ 

คําธรรมเนียม
ทางการเงิน 
รอตัดบัญชี 

 
 

สุทธิ 

       
วงเงินกู๎ 1,400 ล๎านบาท  357,412 (4,614) 352,798 357,412 (4,614) 352,798 
วงเงินกู๎  290 ล๎านบาท 75,382 (840) 74,542 75,382 (840) 74,542 
วงเงินกู๎  494 ล๎านบาท 191,181 (2,553) 188,628 191,181 (2,553) 188,628 
วงเงินกู๎   30 ล๎านบาท 4,833 - 4,833 - - - 

รวม 628,808 (8,007) 620,801 623,975 (8,007) 615,968 
หัก สํวนทีถ่ึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งป ี (212,829) 4,921 (207,908) (207,996) 4,921 (203,075) 

เงินกู๎ยืมระยะยาว – สุทธ ิ 415,979 (3,086) 412,893 415,979 (3,086) 412,893 

 (หนํวย : พันบาท) 
 31 ธันวาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  
 

เงินกู๎ 

คําธรรมเนียม
ทางการเงิน 
รอตัดบัญชี 

 
 

สุทธิ 

 
 

เงินกู๎ 

คําธรรมเนียม
ทางการเงิน 
รอตัดบัญชี 

 
 

สุทธิ 

       
วงเงินกู๎ 1,400 ล๎านบาท  434,811 (7,489) 427,322 434,811 (7,489) 427,322 
วงเงินกู๎   70 ล๎านบาท  20,730    - 20,730 20,730    - 20,730 
วงเงินกู๎  290 ล๎านบาท 139,618 (2,548) 137,070 139,618 (2,548) 137,070 
วงเงินกู๎  494 ล๎านบาท 307,541 (5,863) 301,678 307,541 (5,863) 301,678 
วงเงินกู๎   30 ล๎านบาท    8,434 - 8,434    -    -    - 

รวม 911,134 (15,900) 895,234 902,700 (15,900) 886,800 
หัก สํวนทีถ่ึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งป ี (232,326) 7,324 (225,002) (228,726) 7,324 (221,402) 

เงินกู๎ยืมระยะยาว – สุทธ ิ 678,808 (8,576) 670,232 673,974 (8,576) 665,398 

 
  



 

  

 

 212 

 อัตราดอกเบี้ย
ตํอปี เง่ือนไขการชําระคืนเงินต๎น    หลักประกันเพื่อค้ําประกัน 

วงเงินกู๎ 1,400 ล๎าน
บาท  

MLR ลบ 
ร๎อยละ 1 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัททําสัญญาขยาย
ระยะเวลาการผํอนชําระหนี้เป็นรายเดือนๆละ 5.2 
ล๎านบาทจนถึงเดือนกันยายน 2563 และเดือนละ 
17.32 ล๎านบาทจนถึงเดือนตุลาคม 2564 และชําระ
เงินต๎นพร๎อมดอกเบี้ยสํวนที่เหลือทั้งจํานวนในเดือน
พฤศจิกายน 2564 
(เดิม - จํายชําระคืนเงินกู๎ 400 ล๎านบาทภายในวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เงินกู๎ยืมสํวนที่เหลือผํอนชําระคืน
เป็นรายไตรมาสๆละ 52.63kล๎านบาท เริ่มชําระงวด
แรกในเดือนมีนาคม 2558 จนถึงเดือนกันยายน 
2562)  

- ค้ําประกันรํวมโดยบริษัท เค แอนด์ ดับบลิว (ประเทศไทย)  
จํากัด 

- ห๎ุนของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 
- ค้ําประกันโดยกรรมการสองทําน 

 

วงเงินกู๎ 65 ล๎านบาท  MLR ลบ 
ร๎อยละ 1 

ผํอนชําระคืนเป็นเดือนๆละ 1.85 ล๎านบาท เริ่มชําระ
งวดแรกในเดือนเมษายน  2559  จนถึงเดือนเมษายน 
2562 ซึ่งงวดสุดท๎ายชําระเงินต๎นและดอกเบี้ยที่เหลือ
ทั้งจํานวน 

- จดจํานองที่ดินและอาคารสํานักงานใหญํของบริษัท      วุฒิ
ศักด์ิ คลินิก อินเตอร์ กรุ๏ป จํากัด 

- ห๎ุนของบริษัท วุฒิศักด์ิ คลินิก อินเตอร์ กรุ๏ป จํากัด และ 
ห๎ุนของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) ถือโดย
กรรมการของบริษัท บริษัทยํอย และบริษัทที่เกี่ยวข๎องกัน 

- ค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท บริษัทยํอย และบริษัทที่
เกี่ยวข๎องกัน 

วงเงินกู๎ 70ล๎านบาท  MLR ลบ 
ร๎อยละ 1 

ผํอนชําระคืนเป็นเดือนๆละ 1.95 ล๎านบาท เริ่มชําระ
งวดแรกในเดือนมิถุนายน  2559  จนถึงเดือน
มิ ถุนายน 2562 ซึ่ งงวดสุดท๎ายชําระเงินต๎นและ
ดอกเบี้ยที่เหลือทั้งจํานวน 

- จดจํานองที่ดินและอาคารสํานักงานใหญํของบริษัท      วุฒิ
ศักด์ิ คลินิก อินเตอร์ กรุ๏ป จํากัด 

- ห๎ุนของบริษัท วุฒิศักด์ิ คลินิก อินเตอร์ กรุ๏ป จํากัด และ 
ห๎ุนของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) ถือโดย
กรรมการของบริษัท บริษัทยํอย และบริษัทที่เกี่ยวข๎องกัน 

- ค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท บริษัทยํอย และบริษัทที่
เกี่ยวข๎องกัน 

วงเงินกู๎ 290 ล๎านบาท MLR ลบ 
ร๎อยละ 0.6 

ผํอนชําระคืนเป็นเดือนๆละ 4.49 ล๎านบาท เริ่มชําระ
งวดแรกในเดือนเมษายน  2560  จนถึงเดือน
สิงหาคม 2565 ซึ่ งงวดสุดท๎ายชําระเงินต๎นและ
ดอกเบี้ยที่เหลือทั้งจํานวน 

- จดจํานองที่ดินและอาคารสํานักงานใหญํของบริษัท      วุฒิ
ศักด์ิ คลินิก อินเตอร์ กรุ๏ป จํากัด 

- ห๎ุนของบริษัท วุฒิศักด์ิ คลินิก อินเตอร์ กรุ๏ป จํากัด และ 
ห๎ุนของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) ถือโดย
กรรมการของบริษัท บริษัทยํอย และบริษัทที่เกี่ยวข๎องกัน 

- ค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท บริษัทยํอย และบริษัทที่
เกี่ยวข๎องกัน 
 

วงเงินกู๎ 494 ล๎านบาท MLR ลบ 
ร๎อยละ 0.6 

ผํอนชําระคืนเป็นเดือนๆละ 7.64 ล๎านบาท เริ่มชําระ
งวดแรกในเดือนเมษายน  2560  จนถึงเดือน
สิงหาคม 2565 ซึ่ งงวดสุดท๎ายชําระเงินต๎นและ
ดอกเบี้ยที่เหลือทั้งจํานวน 

- จดจํานองที่ดินและอาคารสํานักงานใหญํของบริษัท      วุฒิ
ศักด์ิ คลินิก อินเตอร์ กรุ๏ป จํากัด 

- ห๎ุนของบริษัท วุฒิศักด์ิ คลินิก อินเตอร์ กรุ๏ป จํากัด และ 
ห๎ุนของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) ถือโดย
กรรมการของบริษัท บริษัทยํอย และบริษัทที่เกี่ยวข๎องกัน 

- ค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท บริษัทยํอย และบริษัทที่
เกี่ยวข๎องกัน 
 

วงเงินกู๎ 30  ล๎าน
บาท 

MLR ลบ 
ร๎อยละ 1.75 

ผํอนชําระคืนเป็นเดือนๆละ 0.3 ล๎านบาท เริ่มชําระ
งวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์  2560  จนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งงวดสุดท๎ายชําระเงินต๎นและ
ดอกเบี้ยที่เหลือทั้งจํานวน 

- ค้ําประกันโดยบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 
- สินทรัพย์ของบริษัทยํอย 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินก๎ูยืมระยะยาวสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้
           (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 

  
 

 
 

   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 895,234  922,896  886,800  629,733 
บวก กู๎เพิ่มเติม -  784,439  -  783,474 
หัก   จํายชําระ (282,326)  (806,495)  (278,725)    (520,801) 
หัก คําธรรมเนียมทางการเงินรอตดับัญชี -  (20,535)  -  (20,535) 
ตัดจํายคาํธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี 7,893          14,929  7,893          14,929 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  620,801  895,234  615,968  886,800 
 

คําธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชีเป็นคําธรรมเนียมทางการเงินในการจัดหาเงินกู๎ยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทยํอย  
คําธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชีตัดจําหนํายคํานวณโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท๎จริงตามอายุสัญญาที่เกี่ยวข๎อง 

 

ภายใต๎สัญญาเงินก๎ู บริษัทและบริษัทยํอยต๎องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชํน การดํารง
อัตราสํวนหน้ีสินตํอสํวนของผู๎ถือหุ๎น และอัตราสํวนความสามารถในการชําระหนี้ให๎เป็นไปตามสัญญา เป็นต๎น 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยํอยไมํสามารถดํารงอัตราสํวนทางการเงินตามที่ระบุในสัญญากู๎ยืมเงินกับ
ธนาคารได๎ ซึ่งไมํเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาเงินก๎ูยืม อยํางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยํอยได๎รับหนังสือให๎ความยินยอมจาก
ธนาคารแล๎วภายในรอบระยะเวลารายงาน 
 

25. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
 
      (หนํวย : พันบาท) 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2561 2560 2561 2560 

     
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 16,968 16,128 11,542 8,463 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน - - - - 
    รวม 16,968 16,128 11,542 8,463 
หัก สํวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (4,406) - (4,219) - 

สุทธิ 12,562 16,128 7,323 8,463 
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- รายการเคลื่อนไหวภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560             
มีดังนี ้
 

       (หนํวย : พันบาท) 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561 2560 2561 2560 

     
ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน ณ วนัที่ 1 มกราคม 16,128 20,982 8,463 4,705 
ต๎นทุนบริการปีปัจจบุัน 4,674 5,894 3,339 2,722 
ดอกเบี้ยจาํย 452 587 363 216 
การปรับมูลคํา – ผลขาดทุน (กําไร) ตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภยั (4,286) (10,542) (623)        820 
หนี้สินผลประโยชน์พนกังานที่เกี่ยวข๎องกับสินทรัพย์ที่มีไว๎เพื่อ

ขาย - (793) -        - 

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 16,968 16,128 11,542 8,463 

     
ไมํได๎จัดตั้งเป็นกองทุนทั้งหมด 16,968 16,128 11,542 8,463 

 
 

- ข๎อสมมติหลักที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้

 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

 2561 2560 2561 2560 

  (ร๎อยละ)  (ร๎อยละ)  (ร๎อยละ)  (ร๎อยละ) 
     
อัตราคิดลด (ตํอปี) 2.30 - 3.51 1.87 - 3.08 3.13 3.08 
อัตราการเพิ่มขึน้ของเงนิเดอืน (ตํอปี) 2.79 - 5.83 2.53 - 4.31 5.83 4.31 
อัตรามรณะ 100 ของตารางมรณะ 

ไทยปี  2560 
100 ของตารางมรณะ 

ไทยปี  2560 
100 ของตาราง

มรณะไทยปี 2560 
100 ของตารางมรณะ

ไทยปี 2560 

 
มูลคําปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ถูกวัดโดยใช๎วิธีคิดลดแตํละหนํวยที่ประมาณการระยะเวลาถัวเฉลี่ย
ถํวงน้ําหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว๎ 5 – 24 ปี 
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- คําใช๎จํายในโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 
ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกี่ยวข๎องกับผลประโยชน์ของพนักงานมีดังนี้ 
 

 (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 
        
ต๎นทุนการบริการปีปัจจุบัน       4,674  5,894  3,339  2,722 
ดอกเบี้ยจํายสุทธิ 452  587  363  216 
รวมคําใช๎จํายที่รับรู๎ในกําไรหรือขาดทุน 5,126  6,481  3,702  2,938 
 

ต๎นทุนการให๎บริการในปัจจุบันจะรวมอยูํในคําใช๎จํายผลประโยชน์ของพนักงาน และดอกเบี้ยจํายสุทธิจะรวมอยูํใน
ต๎นทุนทางการเงิน 

 

- ผลประโยชน์ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวข๎องกับผลประโยชน์ของพนักงานมีดังนี้ 

 
 (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 

        
ผลขาดทุน (กําไร) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัจาก

การเปลี่ยนแปลงของข๎อสมมติฐานประสบการณ์ (5,170) 
 

(9,993) 
 

(738) 
 

1,874 
ผลขาดทุน (กําไร) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัจาก

การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด๎าน ประชากรศาสตร์ 
 

175 
  

1,045) 
  

(964) 
  

(1,064) 
ผลขาดทุน (กําไร) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัจาก

การเปลี่ยนแปลงของข๎อสมมติฐานทางการเงิน 709 
 

496 
 

1,079 
 

10 

รวมรับรู๎ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (4,286)  (10,542)  (623)  820 

รายการทั้งหมดข๎างต๎นจะถูกรวมอยูํในรายการที่ไมํต๎องจัดประเภทใหมํเข๎าไปไว๎ในงบกําไรหรือขาดทุนใน ภายหลัง 
 

- การวิเคราะห์ความอํอนไหว 
 
การเปลี่ยนแปลงในแตํละข๎อสมมติฐานที่เกี่ยวข๎องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได๎
อยํางสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือวําข๎อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบตํอภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กําหนดไว๎เป็นจํานวนเงินดังตํอไปนี้ 
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 (หนํวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561 2561 

 

เพิ่มขึ้น     
ร๎อยละ 0.5-1 

ลดลง    
ร๎อยละ 0.5-1 

เพิ่มขึ้น           
ร๎อยละ 0.5 

ลดลง     
ร๎อยละ 0.5 

อัตราคิดลด     
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน (679) 764 (358) 388 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน     
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน 716 (645) 349 (326) 
     

อัตราการหมุนเวยีนพนักงาน     

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน (748) 582 (398) 430 

 
 (หนํวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2560 2560 

 

เพิ่มขึ้น     
ร๎อยละ 0.5-1 

ลดลง    
ร๎อยละ 0.5-1 

เพิ่มขึ้น           
ร๎อยละ 0.5 

ลดลง     
ร๎อยละ 0.5 

อัตราคิดลด     
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน (605) 667 (267) 287 

     

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน     
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน 669 (616) 282 (266) 
     

อัตราการหมุนเวยีนพนักงาน     

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน (692) 578 (293) 314 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลประโยชน์พนักงานท่ีคาดวําจะจํายกํอนคิดลด มีดังนี ้
 

 (หนํวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

    
ภายใน 1 ปี 4,406  4,219 

ระหวําง 2 - 5 ปี 11,202  5,535 

ระหวําง 6 - 10 ปี 12,773  8,653 

ระหวําง 11 - 15 ปี 19,832  11,510 

มากกวํา 15 ปี 92,977  - 

รวม 141,190  29,917 
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26. ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได๎ 
 26.1   ภาษีเงินได๎ 

    

ภาษีเงินได๎รับรู๎สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด๎วย 
           (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 

        
ภาษีเงินได๎งวดปัจจุบัน 43,519  39,731  45,158      34,639 
ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชี (29,594)  (48,365)  4,077  (3,250) 

รวม (13,925)  (8,634)  49,235  31,389 
 

           (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 

ขาดทุนทางบัญชีกํอนภาษี (355,940)  (2,424,104)  (571,854)  (1,229,823) 

อัตราภาษี 20  20  20  20 
ภาษีคํานวณจากอัตราภาษี (71,188)  (484,821)  (114,371)  (245,965) 
ผลกระทบ :        

คําใช๎จํายท่ีไมํสามารถหักภาษี  99,224  15,618  26,652  5,577 
รายได๎ท่ีไมํต๎องเสียภาษีและคําใช๎จําย 
    ท่ีหักเพิ่มได๎ (60,470)  (3,347)  (3,290)  (3,345) 

   สินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอตัดบัญชีท่ีไมํรับรู๎ 18,509  463,915  140,244  275,121 

ภาษีเงินได๎งวดปัจจุบัน (13,925)  (8,635)  49,235  31,388 
ปรับปรุงภาษีเงินได๎งวดบัญชีกํอน -  1  -  1 

ภาษีเงินได๎ (13,925)  (8,634)  49,235  31,389 

26.2   ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได๎ดังนี้ 
 

   (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561 2560 2561       2560 

     

สินทรัพย์ภาษเีงินไดร๎อการตดับัญชี 8,508 12,605 6,754 11,437 
หนี้สินภาษีเงินไดร๎อการตดับัญชี  (251,038) (301,368) (808) (1,290) 

    สุทธิ (242,530) (288,763) 5,946 10,147 
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การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินไดร๎อการตดับัญชี มีรายละเอียดดังนี้ 
  (หนํวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  บันทึกใน  

 

1 มกราคม 
2561 งบกําไรขาดทุน 

สํวนของ 
ผู๎ถือหุ๎น 

31 ธันวาคม 
2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก :      
คําเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 672 (67) - 605 
คําเผ่ือสินค๎าเสียหาย 1,840 2,063 - 3,903 
หนี้สินตามสัญญาเชําการเงิน 434 (24) - 410 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชําการเงิน 265 313 - 578 
หนี้สินผลประโยชน์พนกังาน 2,013 952 (124) 2,841 
คําเผ่ือด๎อยคําของเงินลงทุน 7,200 (7,200) - - 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 181 (10) - 171 

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

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจาก :     
คําธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี 1,290 482 - 808 
สํวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - - 16,560 16,560 

ผลแตกตํางชั่วคราวจากการรวมธุรกิจ 300,078 (66,408) - 233,670 

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

  บันทึกใน  

 

1 มกราคม 
2560 งบกําไรขาดทุน 

สํวนของ 
ผู๎ถือหุ๎น 

31 ธันวาคม 
2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก :      
คําเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 17,094 (16,422) - 672 
คําเผ่ือสินค๎าเสียหาย 1,966 (126) - 1,840 
หนี้สินตามสัญญาเชําการเงิน 181 253 - 434 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชําการเงิน (168) 433 - 265 
หนี้สินผลประโยชน์พนกังาน 3,713 (5,060)       3,360 2,013 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 2,917 (2,917) - - 
ประมาณการหนี้สินภายใต๎โปรแกรม  
     สํงเสริมการขายกับลูกค๎า 204 (204) - - 
ประมาณการคํารื้อถอน 332 (332) - - 
คําเผ่ือด๎อยคําของสินทรัพย ์ 13,490 (13,490) - - 
คําเผื่อด๎อยคําของเงินลงทุน 7,200 - - 7,200 
คําเส่ือมราคาของสํวนปรับปรุงอาคารเชาํ 21,518 (21,518) - - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 685 (685) - - 
กําไรในสินค๎าคงเหลือ 3,354 (3,354) - - 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - 181 - 181 

 72,486 (63,241) 3,360 12,605 

     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจาก :     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 237 (237) - - 
คําธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี 17,798 (16,508) - 1,290 

ผลแตกตํางชั่วคราวจากการรวมธุรกิจ 388,528 (88,450) - 300,078 

 406,563 (105,195) - 301,368 

 

 (หนํวย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บันทึกใน  

 

1 มกราคม 
2561 งบกําไรขาดทุน 

สํวนของ 
ผู๎ถือหุ๎น 

31 ธันวาคม 
2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก :      
   คําเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 508 67 - 575 
   คําเผ่ือสินค๎าเสียหาย 1,155 1,555 - 2,710 
   หนี้สินตามสัญญาเชําการเงิน 434 (24) - 410 
   ลูกหนี้ตามสัญญาเชําการเงิน 265 313  - 578 
   สินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น 181 (10) - 171 
   หนี้สินผลประโยชนพ์นักงาน 1,694 740 (124) 2,310 
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 (หนํวย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บันทึกใน  

 

1 มกราคม 
2561 งบกําไรขาดทุน 

สํวนของ 
ผู๎ถือหุ๎น 

31 ธันวาคม 
2561 

คําเผ่ือการด๎อยคําของเงินลงทุน 7,200 (7,200) - - 

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

 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจาก :     

คําธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี 1,290 (482) - 808 

 1,290 (482) - 808 

 (หนํวย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บันทึกใน  

 

1 มกราคม 
2560 งบกําไรขาดทุน 

สํวนของ 
ผู๎ถือหุ๎น 

31 ธันวาคม 
2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก :      
   คําเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - 508     - 508 
   คําเผ่ือสินค๎าเสียหาย 440 715     - 1,155 
   หนี้สินตามสัญญาเชําการเงิน 378 56 - 434 
   ลูกหนี้ตามสัญญาเชําการเงิน 156 109 - 265 
   สินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น - 181 - 181 
   หนี้สินผลประโยชนพ์นักงาน 793 737 164 1,694 

คําเผ่ือการด๎อยคําของเงินลงทุน 7,200 - - 7,200 

 8,967 2,306 164 11,437 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจาก :     
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 175 (175) - - 

คําธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี 2,059 (769) - 1,290 

 2,234 (944) - 1,290 

     
 (หนํวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

     
ภาษีเงินได้ที่รบัรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น :     

สํวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - 16,560 - - 
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย 13 3,052 (124) (164) 

 13 19,612 (124) (164) 
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27. ทุนเรือนหุ๎น  
 

 ในการประชุมวิสามัญผู๎ถือหุ๎น ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้  
 

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 228,062,767 บาท จากเดิม 1,597,429,866 บาท เป็นจํานวน     1,369,367,099 
บาท โดยวิธีการตัดหุ๎นสามัญที่ยังไมํได๎จําหนํายจํานวน 3,040,836,894 หุ๎น มูลคําที่ตราไว๎ 0.075 บาท 

 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 1,208,121,737 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 1,369,367,099 บาท เป็น 
2,577,488,835 บาท โดยการออกหุ๎นสามัญจํานวน 16,108,289,826 หุ๎น มูลคําที่ตราไว๎หุ๎นละ 0.075 บาท เพื่อเสนอ
ขายแกํบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 5 ราย ในราคาหุ๎นละ 0.040 บาท มูลคํารวม 644,331,593 
บาท  

 

ในระหวํางปี บริษัทได๎รับชําระเงินคําหุ๎นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแกํบุคคลในวงจํากัดจํานวน 5 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จํานวน 644.33 ล๎านบาท คิดเป็นจํานวนหุ๎นสามัญรวม 16,108 ล๎านหุ๎น  
 

ในการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นของบริษัท เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2560 ที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นได๎มีมติอนุมัติ ดังนี้ 
 

- ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 694,412 บาท จากเดิม 1,035,001,519 บาท เป็น 1,034,307,107 บาท โดยวิธีการตัดหุ๎นที่
ยังไมํได๎จําหนํายจํานวน 9,258,820 หุ๎น มูลคําที่ตราไว๎หุ๎นละ 0.075 บาท 

 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 563,122,758 บาท จาก 1,034,307,107 บาท เป็น 1,597,429,866 บาท โดยการออกหุ๎น
สามัญจํานวน 7,508,303,444 หุ๎น มูลคําที่ตราไว๎ 0.075 บาท ดังนี้ 

 

1. จัดสรรหุ๎นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,596,920,476 หุ๎น ให๎กับผู๎ถือหุ๎นเดิม ตามสัดสํวนในอัตรา 3 หุ๎นเดิม             
ตํอ 1 หุ๎นสามัญใหมํ ในราคาเสนอขายหุ๎นละ 0.14 บาท 

 

2. จัดสรรหุ๎นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมํเกิน 1,379,076,143 หุ๎น เพื่อรองรับการใช๎สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
EFORL-W3 ที่เสนอขายให๎กับผู๎ถือหุ๎นเดิมตามสัดสํวนการถือหุ๎น ในอัตรา 10 หุ๎นเดิม ตํอ 1 หนํวยใบสําคัญแสดง
สิทธิ โดยไมํคิดมูลคํา โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับตั้งแตํวันที่ออก 2 มิถุนายน 2560 ราคาใช๎สิทธิหุ๎นละ 
0.60 บาท โดยใช๎สิทธิครั้งแรกวันท่ี 22 ธันวาคม 2560  

3. จัดสรรหุ๎นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมํเกิน 1,532,306,825 หุ๎น เพื่อรองรับการใช๎สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
EFORL-W4 ที่เสนอขายให๎กับผู๎ถือหุ๎นเดิม ที่ใช๎สิทธิซื้อหุ๎นสามัญเพิ่มทุนตามสัดสํวนการถือหุ๎น ในอัตรา 3 หุ๎น
สามัญเพิ่มทุนใหมํตํอใบสําคัญแสดงสิทธิ ตํอ 1 หนํวย โดยไมํคิดมูลคํา โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี 
นับตั้งแตํวันท่ีออก 2 มิถุนายน 2560 ราคาใช๎สิทธิหุ๎นละ 0.50 บาท โดยใช๎สิทธิครั้งแรกวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 
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- การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W3 และ EFORL-W4 ตามจํานวนหุ๎นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรตามที่
กลําวไว๎ข๎างต๎น 

 
รายการเคลื่อนไหวของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแล๎วสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้

 
ทุนจดทะเบียน  จํานวนหุ๎น (พันหุ๎น)   มูลคําหุ๎นละ (บาท)   พันบาท  

    
 ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560  13,800,020 0.075 1,035,002 
 ลดทุน (9,259) 0.075 (694) 

 เพิ่มทุน  7,508,304 0.075 563,122 

 ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  21,299,065 0.075 1,597,430 
 ลดทุน (3,040,837) 0.075 (228,063) 

 เพิ่มทุน  16,108,290 0.075 1,208,122 

 ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  34,366,518  2,577,489 

 

ทุนชําระแล๎ว 
จํานวนหุ๎น 
(พันหุน๎) 

มูลคําหุ๎นละ 
(บาท) พันบาท 

สํวนเกิน (ต่ํา)  
มูลคําหุ๎น (พันบาท) 

     
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560  13,790,761 0.075 1,034,307 114,518 

เพิ่มทุน  2,317,528 0.075 173,815 150,466 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  16,108,289 0.075 1,208,122 264,984 

เพิ่มทุน  16,108,563 0.075 1,208,142 (564,062) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  32,216,852  2,416,264 (299,078) 

 
28. ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

 
ในระหวํางปี 2560 บริษัทออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ๎นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 และ 4 (“ใบสําคัญแสดง
สิทธิ ครั้งท่ี 3 และ 4”)  

ในระหวํางไตรมาส 4/2561 ผู๎ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (EFORL-W3) ได๎มาใช๎สิทธิจํานวน 272,340 หนํวย เพื่อซื้อหุ๎น
สามัญ จํานวน 272,340 หุ๎น ที่ราคา 0.60 บาทตํอสิทธิ และมีสํวนเกินมูลคําหุ๎นจํานวนหุ๎นละ 0.53 บาท บริษัทจึงมีทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแล๎วเพิ่มขึ้นจํานวน 20,425 บาท จากการใช๎สิทธิ 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือดังนี้  

 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ (หนํวย) 

 2561  2560 

EFORL-W3 1,377,156,827  1,377,429,167 
EFORL-W4 772,508,987  772,508,987 

 
29. สํารองตามกฎหมาย 

 
ตามบทบัญญัติแหํงพระราชบัญญตัิบรษิัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต๎องจัดสรรทุนสาํรอง (“สํารองตาม
กฎหมาย”) อยํางน๎อยร๎อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ๎ามี) จนกวําสํารองดังกลําวมีจํานวน
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจํายเป็นเงินปันผลไมํได๎ 

 
30. กําไรตํอหุ๎น 

 
กําไรตํอหุ๎นขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) ด๎วยจํานวนหุ๎นสามัญถัวเฉลี่ยถํวงน้ําหนักที่ออกจําหนํายและชําระ
แล๎วในระหวํางป ี
 
เนื่องจากราคาหุ๎นสามัญถัวเฉลี่ยในระหวํางงวดต่ํากวําราคาใช๎สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุ๎นสามัญ บริษัทจึงไมํได๎
คํานวณการปรับลดในกําไรตํอหุ๎นที่อาจเกิดจากการใช๎สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ๎นสามัญ 

 
31. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 
บริษัทและบริษัทยํอยได๎จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  พ.ศ. 
2530 ตามระเบียบกองทุนบริษัทจํายสมทบเข๎ากองทุนนี้เทํากับสํวนที่พนักงานจํายในอัตราร๎อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน 
บริษัทได๎แตํงตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก๎ จํากัด เป็นผู๎จัดการกองทุน  
 
บริษัทและบริษัทยํอยจํายเงินสมทบเข๎ากองทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจํานวนเงิน 3.34 
ล๎านบาท และ 1.87 ล๎านบาท ตามลําดับ 
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32. คําใช๎จํายตามลักษณะ 
 

 (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

        
ซ้ือสินค๎า 1,101,438  1,300,887  943,524  938,728 
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 349,950  716,194  190,187  186,721 
คําเสื่อมราคาและคําตัดจําหนําย 122,404  226,095  57,350  50,738 
คําเชํา 136,772  312,011  9,358  7,283 
คํานายหน๎า 100,068  291,579  63,253  60,747 
คําเดินทาง 49,538  51,608  41,240  40,099 
การเปลี่ยนแปลงในสินค๎าสําเร็จรูปและงานระหวํางทํา (14,290)   (47,509)  (18,571)  (64,984) 

 
 

33. สํวนงานดําเนินงาน 
 

บริษัทและบริษัทยํอยมีสํวนงานท่ีรายงานทั้งสิ้น 2 สํวนงานหลักคือ (1) สํวนงานธุรกิจตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ (2) ธุรกิจบริการความงาม และดําเนินธุรกิจในสํวนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย บริษัทประเมินผล
การปฏิบัติงานของสํวนงานโดยพิจารณาจากรายได๎และกําไรขั้นต๎นของแตํละสํวนงาน และประเมินกําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงานของทั้งกลุํมโดยใช๎เกณฑ์เดียวกับท่ีใช๎ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน ข๎อมูลรายได๎และ
กําไรขั้นต๎นตามสํวนงานของบริษัทและบริษัทยํอยสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังตํอไปนี้ 
 
    (หนํวย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม 

  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  ตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและ

อุปกรณ์ทางการแพทย ์

บริการด๎าน 

ความงาม 

ตัดรายการ 

ระหวํางกัน 

 

รวม 

  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

          
รายได๎จากการขายและบริการจาก

ลูกค๎าภายนอก  

 

1,828,053 1,782,400 232,061 691,395           -           - 2,060,114 

   

2,473,795 

รายได๎จากการขายและบริการ
ระหวํางสํวนงาน  

 

21,690 18,989 1,004 8,355 (22,694) (27,344)           - - 

รวมรายได๎  1,849,743 1,801,389 233,065 699,750 (22,694) (27,344) 2,060,114 2,473,795 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต๎นตามสํวนงาน  649,877 623,323 (22,995) (178,013) 2,229 (709) 629,111 444,601 
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    (หนํวย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม 

  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  ตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและ

อุปกรณ์ทางการแพทย ์

บริการด๎าน 

ความงาม 

ตัดรายการ 

ระหวํางกัน 

 

รวม 

  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดด๎อกเบี้ยรับ        2,302 1,045 

ต๎นทุนทางการเงิน        (134,192) (170,330) 

คําเส่ือมราคาและคําตัดจําหนําย        (122,404) (226,095) 

กําไร (ขาดทุน) กํอนภาษีเงินได๎  (556,487) (1,208,915) (53,869) (2,919,529) 254,417 1,755,761 (355,940) (2,372,683) 

          

สินทรัพย์รวม  2,291,994 2,641,011 2,132,000 2,289,718 (1,206,651) (1,045,100) 3,217,343 3,885,629 

หนี้สินรวม  1,807,161 2,176,339 2,310,636 2,919,200 (1,177,172) (1,114,347) 2,940,625 3,981,192 

ลูกค๎ารายใหญํ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีรายได๎จากการจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องมือ
การแพทย์จากลูกค๎ารายใหญํ จํานวน 1,180 ล๎านบาท และ 1,138 ล๎านบาท ตามลําดับ  

34. เครื่องมือทางการเงิน 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทยํอยมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตํางประเทศ และจากการไมํปฏิบัติตามข๎อกําหนดตามสัญญาของคูํสัญญา บริษัทและบริษัทยํอยไมํมีการออก หรือถือ
เครื่องมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรือการค๎า 

ความเสีย่งด๎านสภาพคลํอง 

บริษัทและบริษัทยํอยมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลํองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทํา
เงินสดให๎เพียงพอตํอการดําเนินงานของกิจการและเพื่อทําให๎ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 

ความเสีย่งด๎านการใหส๎ินเช่ือ 

บริษัทและบริษัทยํอยไมํมีการกระจุกตัวของลูกหนี้ที่เป็นสาระสําคัญ เนื่องจากบริษัทและบริษัทยํอยมีลูกค๎าเป็นจํานวนมาก
และบริษัทและบริษัทยํอยมีนโยบายที่ดีในการควบคุมการให๎สินเช่ือแกํลูกหนี้ อยํางไรก็ตาม หากมีลูกหนี้ที่บริษัทและบริษัท
ยํอยคาดวําอาจจะมีปัญหาด๎านการชําระเงินแล๎ว ผู๎บริหารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกคําเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให๎เพียงพอ
กับโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียดังกลําว 

ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทและบริษัทยํอยมีรายการบางรายการเป็นเงินตราตํางประเทศ ซึ่งทําให๎เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ  บริษัทได๎ปูองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางสํวนแล๎ว ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 
35 อยํางไรก็ตาม ผู๎บริหารเชื่อวําความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศไมํเป็นสาระสําคัญ 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินที่เป็นเงินตราตํางประเทศดังนี ้
 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2561 

 จํานวนเงิน 
ตราตํางประเทศ 

 อัตราแลกเปลี่ยนที่
บันทึกบัญชี 

 จํานวนเงินเทียบเทํา
เงินบาท 

เจ๎าหนีก้ารคา๎      
ดอลลาร์สหรัฐ 3,697,357  32.6148  120,588,559 
สวิตเซอร์แลนด ์ 676,610  33.2639  22,506,687 
ยูโร 298,074  37.4884  11,174,317 
ดอลลาร์สิงคโปร ์ 568,598  23.9720  13,630,421 

 
 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 31 ธันวาคม 2561 

 จํานวนเงิน 
ตราตํางประเทศ 

 อัตราแลกเปลี่ยนที่
บันทึกบัญชี 

 จํานวนเงินเทียบเทํา
เงินบาท 

เจ๎าหนีก้ารคา๎      
ดอลลาร์สหรัฐ 3,666,240  32.6148  119,573,684 
สวิตเซอร์แลนด ์ 676,610  33.2639  22,506,687 
ยูโร 298,074  37.4884  11,174,317 

 
ความเสีย่งของอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต        ซึ่ง
สํงผลกระทบตํอกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยํอย เนื่องจากเงินกู๎ยืมสํวนใหญํมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว บริษัทและ
บริษัทยํอยมีความเสี่ยงด๎านอัตราดอกเบี้ยของกระแสเงินสดที่เกิดจากเงินกู๎ยืม โดยความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกลําวเกิด
จากความเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีมีความเสีย่งด๎านราคา และด๎านกระแสเงินสด

อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสรุปได๎ดังนี้
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 (หนํวย : พันบาท) 
 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 เงินต๎น อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร๎อยละ) เงินต๎น อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร๎อยละ) 

 อัตราดอกเบี้ย            
ปรับข้ึนลงตาม  

อัตราตลาด 

อัตรา
ดอกเบี้ย

คงที่ 
ไมํมี

ดอกเบี้ย รวม 

อัตราดอกเบี้ย ปรับ
ข้ึนลงตาม อัตรา

ตลาด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 

อัตราดอกเบี้ย            
ปรับข้ึนลงตาม  

อัตราตลาด 

อัตรา
ดอกเบี้ย

คงที่ 
ไมํมี

ดอกเบี้ย รวม 

อัตราดอกเบี้ย            
ปรับข้ึนลงตาม  

อัตราตลาด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 

             
สินทรัพย์             
เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด 43,659 - - 43,659 0.125% - 0.75% - 25,478 - - 25,478 0.125% - 0.75% - 
ลูกหนี้การค๎า - ลูกค๎าทั่วไป - - 624,382 624,382 - - - - 574,444 574,444 - - 
เงินให๎กู๎ยืมบริษัทยํอย - - - - - - 747,961 - - 747,961 MLR – 1.00% - 
เงินให๎กู๎ยืมระยะสั้น – บุคคลและ   
     บริษัทอื่นๆ - 

 
100,000 

 
- 100,000 - 6.50% - - - 

 
- 

 
- - 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชําการเงิน  - 19,744 - 19,744 - 5.00%-10.00% - 19,744 - 19,744 - 5.00 - 10.00% 
             
หนี้สิน             
เงินกู๎ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 475,303 355,000 - 830,303 MOR – 1.00% 7.50% - 15.00% - 400,706 - 400,706 - 2.00% - 4.00% 
เจ๎าหนี้การค๎า - ผู๎ค๎าทั่วไป - - 559,093 559,093 - - - - 331,571 331,571 - - 
เงินกู๎ยืมระยะสั้น – บุคคลและบริษัท

อื่นๆ - 
 

41,000 
 

- 
 

41,000 - 4.00% - 8.00% - 
 

39,500 
 

- 
 

39,500 - 4.00% - 6.00% 
เงินกู๎ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  628,808 - - 628,808 MLR – 1.00% - 623,975 - - 623,975 MLR – 1.00% - 
หนี้สินตามสัญญาเชําการเงิน - - 18,144 18,144 - 5.12% - - 9,714 9,714 - 5.12% 
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(หนํวย : พันบาท) 
 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 เงินต๎น อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร๎อยละ) เงินต๎น อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร๎อยละ) 

 อัตราดอกเบี้ย            
ปรับข้ึนลงตาม  

อัตราตลาด 

อัตรา
ดอกเบี้ย

คงที่ 
ไมํมี

ดอกเบี้ย รวม 
ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด คงที่ 

อัตราดอกเบี้ย            
ปรับข้ึนลงตาม  

อัตราตลาด 

อัตรา
ดอกเบี้ย

คงที่ 
ไมํมี

ดอกเบี้ย รวม 

อัตราดอกเบี้ย            
ปรับข้ึนลงตาม  

อัตราตลาด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 

             
สินทรัพย์             
เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด 43,432     -     - 43,432 0.125%-0.75% - 27,834 - - 27,834 0.125% - 0.75% - 
ลูกหนี้การค๎า - ลูกค๎าทั่วไป     -     - 599,141 599,141 - - - - 551,477 551,477 - - 
เงินให๎กู๎ยืมบริษัทยํอย               -     -     -     - - - 1,014,714 - - 1,014,714 MLR – 1.00% - 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชําการเงิน     - 10,131     - 10,131     - 5.00% - 10,123 - 10,123 - - 
             
หนี้สิน             
เงินกู๎ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 532,994 381,000     - 913,994 MOR-1.00% 2.00% - 15.00% - - - 454,985 - 2.00% - 4.35% 
เจ๎าหนี้การค๎า - ผู๎ค๎าทั่วไป - - 462,157 462,157 - - - - 382,028 382,028 - - 
เงินกู๎ยืมระยะสั้น – บุคคลและบริษัท

อื่นๆ               - 2,242     - 2,242 - 
 

7.50% - 12.00% - 
 

            - 
 

- 
 

- 
 

- - 
เงินกู๎ยืมระยะสั้น – บุคคลและบริษัทที่

เกี่ยวข๎อง               - 135,500     - 135,500 - 4.00% - 23.55% - 74,200 - 74,200 - 4.00% - 6.00% 
เงินกู๎ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

911,234 
 

-     - 911,234 
MLR - 1.00% - 

1.75% - 902,700 - 
 

- 902,700 MLR – 1.00% - 
หนี้สินตามสัญญาเชําการเงิน     -     - 11,207 11,207 -  5.12% - - 11,207 11,207 - 5.12% 
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35. สัญญาซื้อขายเงินตราตํางประเทศลํวงหน๎า 
 

บริษัทและบริษัทยํอยไมํมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อ
การค๎า สัญญาซื้อขายเงินตราตํางประเทศลํวงหน๎าและออปช่ันมีไว๎เพื่อชํวยในการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราตํางประเทศลํวงหน๎า ดังนี ้
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 จํานวนเงินตราตํางประเทศ  อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 

ดอลลาร์สหรัฐ 2,866,101  32.57 - 32.62 
 

36. การวัดมูลคํายุติธรรม  
 

มูลคํายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได๎รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจํายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติ
ระหวํางผู๎รํวมตลาด ณ วันท่ีวัดมูลคํา 
 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินวัดมูลคํายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกําหนดลําดับช้ันของมูลคํายุติธรรมเป็น 3 
ระดับตามประเภทของข๎อมูลที่นํามาใช๎ในการประเมินมูลคํา ดังนี้ 
• ข๎อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไมํต๎องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลํองสําหรับสินทรัพย์   

 หรือหน้ีสินอยํางเดียวกัน 
• ข๎อมูลระดับ 2  เป็นข๎อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูํในระดับ 1 ที่สามารถสังเกต   

 ได๎โดยตรงหรือโดยอ๎อม สําหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินนั้น 
• ข๎อมูลระดับ 3 เป็นข๎อมูลที่ไมํสามารถสังเกตได๎ซึ่งนํามาใช๎กับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 

 
สินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลคําด๎วยมูลคํายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด๎วยรายการดังตํอไปนี้ 
   (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 

 ข๎อมูลระดับ 1 ข๎อมูลระดับ 2 ข๎อมูลระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินลงทุนระยะสั้น – กองทุนรวมตราสารแหํงหนี้ - 146 - 146 

     
หนี้สินทางการเงิน     
สัญญาซ้ือขายเงินตราตํางประเทศลํวงหน๎า     - 854     - 854 
ประมาณการหนี้สินภายใต๎โปรแกรมสํงเสริมการขายกับ

ลูกค๎า - - 131 131 

   รวม     - 854 131 985 
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   (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 

 ข๎อมูลระดับที่ 1 ข๎อมูลระดับที่ 2 ข๎อมูลระดับที่ 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินลงทุนระยะสั้น – กองทุนรวมตราสารแหํงหนี้ - 144 - 144 

     
หนี้สินทางการเงิน     
สัญญาซ้ือขายเงินตราตํางประเทศลํวงหน๎า - 904 - 904 
ประมาณการหนี้สินภายใต๎โปรแกรมสํงเสริมการขายกับ

ลูกค๎า   - - 598 598 

   รวม - 904          598 1,502 

 
   (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561 

 ข๎อมูลระดับที่ 1 ข๎อมูลระดับที่ 2 ข๎อมูลระดับที่ 3 รวม 

     
หนี้สินทางการเงิน     
สัญญาซ้ือขายเงินตราตํางประเทศลํวงหน๎า     - 854     - 854 

 
   (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2560 

 ข๎อมูลระดับที่ 1 ข๎อมูลระดับที่ 2 ข๎อมูลระดับที่ 3 รวม 

     
หนี้สินทางการเงิน     
สัญญาซ้ือขายเงินตราตํางประเทศลํวงหน๎า     -             904     - 904 

 
37. การจัดการความเสี่ยงในสํวนของทุน 

 
วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนนั้นเพื่อดํารงไว๎ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยํางตํอเนื่องของบริษัท เพื่อสร๎าง
ผลตอบแทนตํอผู๎ถือหุ๎นและเป็นประโยชน์ตํอผู๎ที่มีสํวนได๎เสียอื่น เพื่อดํารงไว๎ซึ่งโครงสร๎างของทุนที่เหมาะสม  

 
 ในการดํารงไว๎หรือปรับโครงสร๎างของทุน บริษัทอาจออกหุ๎นใหมํหรือออกหุ๎นกู๎เพื่อปรับโครงสร๎างหนี้ หรือขายสินทรัพย์เพื่อ
ลดภาระหนี้  
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38. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

38.1 วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยํอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชําและบริการที่จะต๎องชําระมีดังนี้ 
 

   (หนํวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
    
ภายใน 1 ปี 55,441  11,473 
เกินกวํา 1 ปี แตํไมํเกิน 5 ปี 27,344  9,060 
     รวม 82,785  20,533 

 
38.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัททําสัญญาวําจ๎างที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีคําตอบแทนจํานวน 1.32 ล๎านบาท 

 
38.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยํอยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันในนาม   ของ

บริษัทและบริษัทยํอย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจจํานวน 153.73 ล๎านบาท 
และ 12.58 ล๎านบาท ตามลําดับ 
 

38.4 บริษัททําสัญญาจ๎างพัฒนาโปรแกรมซอฟท์แวร์โดยมีมูลคําสัญญาและภาระผูกพันจํานวน 13.38 ล๎านบาท  
 

38.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยํอยตกลงทําสัญญาตัวแทนจําหนํายเครื่องมือแพทย์กับบริษัทใน
ตํางประเทศ 17 แหํง และ 9 แหํง ตามลําดับ โดยบริษัทและบริษัทยํอยได๎รับอนุญาตให๎เป็นตัวแทนจําหนําย
เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย สัญญามีผลตั้งแตํวันท่ีลงนามในสัญญา และจะสิ้นสุดเมื่อถูกบอกเลิกโดยฝุายใดฝุาย
หนึ่ง  

38.6 บริษัทยํอยมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาถํายทอดเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยแหํงหนึ่ง โดยมีคําตอบแทนตามอัตรา
ร๎อยละของยอดขายดังนี้ 

 
ยอดขาย  อัตราร๎อยละ 

   
ปี 2557 ถึง 2561  ร๎อยละ 1 ของยอดขาย 
ปี 2562 ถึง 2563  ร๎อยละ 2 ของยอดขาย 
ปี 2564 เป็นต๎นไป  ร๎อยละ 3 ของยอดขาย 
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38.7 บริษัทและบริษัทยํอยมีวงเงินสินเชื่อและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้
 
 
  (หนํวย: พันบาท) 
  งบการเงินรวม  

 สกุลเงิน วงเงิน ใช๎ไป คงเหลือ 

วงเงินสินเชื่อ     
เงินเบิกเกินบัญช ี บาท 17,000         (1,505)       15,495 
เงินก๎ูยืมระยะยาว บาท     1,884,000 (628,808)    1,255,192 
ตั๋วเงินในประเทศ บาท 10,000 (10,000) - 
     
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น     
 เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรสัตร์ีซที  บาท 710,000 (463,798) 246,202 
   
  (หนํวย: พันบาท) 
  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 สกุลเงิน วงเงิน ใช๎ไป คงเหลือ 

วงเงินสินเชื่อ     
เงินเบิกเกินบัญช ี บาท 15,000 - 15,000 
เงินก๎ูยืมระยะยาว บาท 1,854,000 (623,975) 1,230,025 
 
 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

    

เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท  บาท       600,000 (400,706) 199,294 
 

39. การปรับกระทบหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 

การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 ซึ่งมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 2561 กําหนดให๎กลุํมบริษัทต๎อง
เปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน กลุํมบริษัทจัดประเภทการเปลี่ยนแปลงเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสดและการเปลี่ยนแปลงที่ไมํใชํกระแสเงินสดพร๎อมหมวดยํอยเพิ่มเติมตามที่กําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 
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       การเปลี่ยนแปลงตํอหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุํมบริษัทมีดังน้ี  
 

  (หน่วย: พันบาท) 
  งบการเงินรวม 

   
หนี้สินตามสัญญา

เช่าการเงิน 

  
เงินกู้ยืมระยะส้ัน

จากสถาบัน
การเงิน 

  
เงินกู้ยืมระยะส้ัน

จากบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกัน 

 เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจาก
สถาบัน
การเงิน 

  
 
 

รวม 

1 มกราคม 2561  11,207  913,994  137,900  895,234  1,958,335 

           
รายการท่ีเกิดข้ึนจากกระแสเงินสด:           
การจํายคืน  (2,404)  (85,278)  (108,900)  (282,326)  (478,908) 
เงินสดรับ  -  1,505  12,000  -  13,505 
รายการท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:           
การได๎มา  8,745  -  -  -  8,745 
คําธรรมเนียมรอตัดบัญชี  -  -  -  7,893  7,893 
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี  596  -  -  -  596 
อัตราแลกเปลี่ยน  -  82  -  -  82 

31 ธันวาคม 2561  18,144  830,303  41,000  620,801  1,510,248 

           
  (หน่วย: พันบาท) 
   

หนี้สินตามสัญญา
เช่าการเงิน 

  
เงินกู้ยืมระยะส้ัน

จากสถาบัน
การเงิน 

  
เงินกู้ยืมระยะส้ัน

จากบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกัน 

 เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจาก
สถาบัน
การเงิน 

  
 
 

รวม 

1 มกราคม 2560  14,061  1,634,540  10,000  922,896  2,581,497 

           
รายการท่ีเกิดข้ึนจากกระแสเงินสด:           
การจํายคืน  (3,853)  (225,537)  (58,300)  (806,495)  (1,094,185) 
เงินสดรับ  -  -  186,200  290,439  476,639 
รายการท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:           
คําธรรมเนียมรอตัดบัญชี  -  -  -  (5,606)  (5,606) 
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี  969  -  -  -  999 
โอนเข๎า (ออก)  -  (494,000)  -  494,000  - 
อัตราแลกเปลี่ยน  -  (1,009)  -  -  (1,009) 

31 ธันวาคม 2560  11,207  913,994  137,900  895,234  1,958,335 
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  (หน่วย: พันบาท) 
  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  
หนี้สินตามสัญญา

เช่าการเงิน 

 เงินกู้ยืมระยะส้ัน
จากสถาบัน

การเงิน  

เงินกู้ยืมระยะส้ัน
จากบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกัน 

 เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจาก

สถาบันการเงิน 

  
 

รวม 

1 มกราคม 2561  11,207  454,985  74,200  886,800  1,427,192 

           
รายการท่ีเกิดข้ึนจากกระแสเงินสด:           
การจํายคืน  (2,331)  (54,461)  (46,700)  (278,725)  (383,141) 
เงินสดรับ                -                -  12,000                -  12,000 
รายการท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:           
คําธรรมเนียมรอตัดบัญชี                -                -                -  7,893  7,893 
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี  838                -                -                -  838 
อัตราแลกเปลี่ยน                -  182                -                -  1,106 

31 ธันวาคม 2561  9,714  400,706  39,500  615,968  1,065,888 

           
  (หน่วย: พันบาท) 
  

หนี้สินตามสัญญา
เช่าการเงิน  

เงินกู้ยืมระยะส้ัน
จากสถาบัน

การเงิน  

เงินกู้ยืมระยะส้ัน
จากบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกัน  

เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจาก

สถาบันการเงิน  

 
 

รวม 

1 มกราคม 2560  13,127  1,070,118  20,000  640,027  1,743,272 

           
รายการท่ีเกิดข้ึนจากกระแสเงินสด:           
การจํายคืน  (2,889)  (119,965)  (92,800)  (520,801)  (736,455) 
เงินสดรับ                -  (494,000)  147,000  783,474  436,474 
รายการท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:           
คําธรรมเนียมรอตัดบัญชี                -                -                -  (15,900)  (15,900) 
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี  969                -                -                -  969 
อัตราแลกเปลี่ยน                -  (1,168)                -                -  (1,168) 

31 ธันวาคม 2560  11,207  454,985  74,200  886,800  1,427,192 

 
40. คดีฟูองร๎อง     
 

40.1   บริษัทและบริษัทยํอยทางอ๎อมถูกฟูองร๎องเป็นจําเลยรํวมกับผู๎อื่นอีก 12 ราย เพื่อเรียกร๎องคําเสียหายให๎ชําระเงิน
คําบริการโฆษณา โดยให๎ชําระหนี้จํานวน 5.20 ล๎านบาท และ 12.67 ล๎านบาทตามลําดับ ปัจจุบันคดีดังกลําวอยูํ
ระหวํางการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งฝุายบริหารเชื่อวําบริษัทไมํมีภาระหนีแ้ละไมํต๎องรับผิดชอบชําระหนี้ในคดีนี้ 

 

40.2   เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 และ 30 กันยายน 2560 บริษัทและบริษัทยํอยถูกฟูองร๎องในฐานะผู๎ค้ําประกันตั๋วแลก
เงินและจําเลยเนื่องจากการผิดนัดชําระหนี้ตั๋วแลกเงินกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นจํานวนเงิน 255 ล๎าน
บาท(ในฐานะผู๎ค้ําประกัน) และ 355 ล๎านบาท ตามลําดับ (ตามที่กลําวไว๎ในหมายเหตุ 20) ซึ่งปัจจุบันคดีอยูํระหวําง
การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งบริษัทยํอยแหํงหน่ึงได๎บันทึกหนี้สินไว๎ท้ังหมดแล๎ว  

 

40.3   เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2560 บริษัทถูกฟูองร๎องเป็นจําเลยรํวมกับผู๎อื่นอีก 5 ราย โดยโจทย์ขอให๎ศาลมีคําสั่งให๎การซื้อ
ขายหุ๎นเป็นโมฆะและขอให๎บริษัทชําระเงินคืนพร๎อมดอกเบี้ยถึงวันฟูองเป็นเงินจํานวน  275 ล๎านบาท และชําระ
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ดอกเบี้ยอัตราร๎อยละ 7.5 ตํอปี ของต๎นเงินจํานวน 242 ล๎านบาท ให๎แกํโจทก์ ปัจจุบันอยูํระหวํางการพิจารณาของ
ศาลช้ันต๎น 

 
40.4   เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2560 บริษัทยํอยทางอ๎อมและกรรมการถูกฟูองร๎องในคดีอาญาข๎อหายักยอกทรัพย์ จํานวน 

0.9 ล๎านบาท เนื่องจากไมํสํงมอบทรัพย์สินคืนภายในระยะเวลาที่กําหนด ปัจจุบันคดีอยูํระหวํางการพิจารณาของศาล
ช้ันต๎น 

 

40.5   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทยํอยทางอ๎อมถูกฟูองร๎องเพื่อเรียกร๎องคําเสียหายให๎ชําระเงินคําโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และสิทธิในการใช๎งานเป็นเงินจํานวน 2.34 ล๎านบาท และชําระดอกเบี้ยอัตราร๎อยละ 7.5 ตํอปี ของต๎น
เงินจํานวน 2.29 ล๎านบาท ปัจจุบันคดีดังกลําวอยูํระหวํางขั้นตอนพิจารณาของศาลช้ันต๎น 

 

40.6   เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทยํอยทางอ๎อมแหํงหน่ึงถูกฟูองร๎องโดยผู๎รับสิทธิแฟรนไชส์ในตํางประเทศสําหรับ
การผิดสัญญาแฟรนไชส์จํานวน 591 ล๎านบาท และคําความเสียหายอื่น จํานวน 7 ล๎านบาท ซึ่งขณะนี้คดีดังกลําวอยูํ
ในระหวํางขั้นตอนพิจารณาของศาลช้ันต๎น บริษัทยํอยทางอ๎อมยังไมํได๎บันทึกหนี้สินดังกลําวเนื่องจากเช่ือวําการ
เรียกร๎องไมํถูกต๎อง 

 

40.7   ในระหวํางเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2561 บริษัทยํอยทางอ๎อมแหํงหนึ่งและกรรมการผู๎มีอํานาจถูกฟูองร๎องโดย
เจ๎าหนี้จํานวน 60.22 ล๎านบาท ภายใต๎ พ.ร.บ. วําด๎วยความผิดอันเกิดจากการใช๎เช็ค ซึ่งคดีอยูํในกระบวนการ
พิจารณาของศาลช้ันต๎น บริษัทยํอยทางอ๎อมบันทึกหนี้สินดังกลําวไว๎ท้ังหมดแล๎ว 

 

40.8   ในระหวํางเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทยํอยแหํงหนึ่งถูกฟูองร๎องเป็นจําเลยรํวมกับบุคคลอื่นอีก 3 ราย รวมเป็น
จํานวน 173 ล๎านบาท สําหรับการซื้อหุ๎นในบริษัทยํอยทางอ๎อมของโจทก์ท่ียังไมํได๎รับใบหุ๎น บริษัทยํอยยังไมํได๎บันทึก
หนี้สินดังกลําวเนื่องจากเชื่อวําการเรียกร๎องไมํถูกต๎อง 

 

40.9   เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 บริษัทยํอยทางอ๎อมแหํงหนึ่งถูกฟูองขอให๎ศาลมีคําสั่งเพิกถอนนิติกรรมสัญญาให๎สิทธิ 
แฟรนไชส์และขายทรัพย์สินให๎แกํบริษัทเอกชนสองแหํง ซึ่งคดีอยูํในกระบวนการศาลศาลช้ันต๎น  

 

40.10 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 บริษัทยํอยทางอ๎อมแหํงหนึ่งและกรรมการผู๎มีอํานาจถูกฟูองร๎องเรียกคําเสียหาย 
จํานวน 77 ล๎านบาท ซึ่งขณะนี้คดีดังกลําวอยูํในระหวํางขั้นตอนการพิจารณาของศาลช้ันต๎น 

 

40.11 เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 บริษัทยํอยและกรรมการผู๎มีอํานาจคนหนึ่งถูกฟูองเป็นจําเลยรํวมกับบุคคลอื่นอีก 8 ราย 
โดยโจทก์ฟูองในเรื่องของการผิดสัญญา และ เรียกร๎องคําเสียหายจํานวน 606 ล๎านบาท ซึ่งขณะนี้คดีดังกลําวอยูํใน
ระหวํางขั้นตอนพิจารณาทางกฎหมาย ผู๎บริหารบริษัทยํอยเช่ือวําการเรียกร๎องไมํถูกต๎อง 

 
40.12 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 บริษัทยํอยทางอ๎อมแหํงหน่ึงถูกฟูองให๎ปฏิบัติตามสัญญาแฟรนไชส์ ซึ่งขณะนี้คดีดังกลําว

อยูํในระหวํางขั้นตอนการพิจารณาของศาลช้ันต๎น 
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40.13 ในระหวํางไตรมาส 4 ของปี 2561 บริษัทยํอยทางอ๎อมถูกฟูองร๎องเรียกคําเสียหายให๎ชําระหนี้เป็นคดี จํานวน 10 คดี 
จํานวนเงินรวม 9.75 ล๎านบาท ซึ่งขณะนี้คดีดังกลําวทั้งหมด อยูํในระหวํางขั้นตอนการพิจารณาของศาลช้ันต๎น 

 
41. เหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นงวด 

 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 มีมติอนุมัติให๎
บริษัทสละสิทธิการจองซื้อหุ๎นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทยํอยของบริษัทตาม
สัดสํวนการถือหุ๎น จํานวน 42,882,808 หุ๎น โดยยังคงรักษาสัดสํวนการเป็นผู๎ถือหุ๎นใหญํ ในสัดสํวนไมํต่ํากวําร๎อยละ 50.17 

 
42. การอนุมัติงบการเงิน 

 
งบการเงินนี้ได๎รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล๎ว เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2562 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีชําระแล๎วของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดังน้ี :- 
ทุนจดทะเบียน   2,577,488,835.45 บาท 
ทุนที่ชําระแล๎ว  2,416,263,899.40 บาท 
แบํงเป็นหุ๎นสามญั   32,216,851,992 หุ๎น 
มูลคําตราไว ๎  0.075 บาทตํอหุ๎น  

การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (EFORL-W3) 
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ชนิดระบุชื่อผู๎ถือและโอนเปลี่ยนมอืได ๎

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก : 1,377,429,167 หนํวย 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 3 ปี นับตั้งแตํวันที่ออกและเสนอขาย 
วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันท่ี 2 มิถุนายน 2560 
วันท่ีหมดอายุใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
อัตราการใช๎สิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนํวยตํอ 1 หุ๎นสามัญใหม ํ
ราคาการใช๎สิทธิ : ราคาการใช๎สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจะเทํากับ 0.60 บาทตํอหุ๎น 

(มูลคําที่ตราไว๎หุ๎นละ 0.075 บาท) 
จํานวนคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 : 1,377,156,827 หนํวย 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (EFORL-W4) 
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ชนิดระบุชื่อผู๎ถือและโอนเปลี่ยนมอืได ๎

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก : 772,508,987 หนํวย 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 3 ปี นับตั้งแตํวันที่ออกและเสนอขาย 
วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันท่ี 2 มิถุนายน 2560 
วันท่ีหมดอายุใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
อัตราการใช๎สิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนํวยตํอ 1 หุ๎นสามัญใหม ํ
ราคาการใช๎สิทธิ : ราคาการใช๎สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจะเทํากับ 0.50 บาทตํอหุ๎น 

(มูลคําที่ตราไว๎หุ๎นละ 0.075 บาท) 
จํานวนคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 : 772,508,987 หนํวย 
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ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ 10 รายแรก ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2562 จัดทําโดยบริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) 

จํากัด มีดังนี ้

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น % 

1. นายวิชัย ทองแตง 7,308,289,826  22.68 

2. ดร.ชาครติ ศึกษากิจ 4,000,000,000  12.42 

3. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล 2,400,000,000  7.45 

4. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 1,600,000,000  4.97 

5. นายศุภชัย วัฒนาสุวสิุทธ์ิ 1,075,283,733  3.34 

6. นายโกศล วรฤทธินภา 1,025,000,000  3.18 

7. นายเกรียงไกร ฏริะวณิชย์กุล 800,000,000  2.48 

8. นางทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน ์ 729,362,587  2.26 

9. นายจักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย ์ 618,000,000  1.92 

10. นายณัฐพล จุฬางกูร 396,284,800  1.23 

11. อื่น ๆ 12,264,631,046  38.07 

 รวม 32,216,851,992  100.00 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจํายเงินปันผลในอัตราไมํต่ํากวําร๎อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษเีงินได๎นติิบุคคลของงบการเงิน

เฉพาะหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกําหนด ท้ังนี้การจํายเงินปันผลดังกลําวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ขึ้นอยูํกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ  ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทและ/หรือผู๎ถือหุ๎นของบริษัทเห็นสมควร 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ EFORL 
ประเภทธุรกิจ เป็นตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  
เลขทะเบียนบริษัท  0107551000142 
ที่ต้ังส านักงานใหญ ่ 184 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
โทรศัพท์  02-8830871-9   
โทรสาร 02-8835051 
เว็บไซต์ www.eforl-aim.com  
ทุนจดทะเบียน 2,577,488,835.45 บาท 
ทุนช าระแล้ว 2,416,263,899.40 บาทประกอบด๎วย หุ๎นสามัญ 32,216,851,992 หุ๎น  
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.075 บาท 
 

2. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บริษัท สเปซเมด จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ ตัวแทนจําหนํายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์
เลขทะเบียนบริษัท  0105548031031 
ที่ต้ังส านักงาน 402 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 10700 
โทรศัพท์  02-8835081-4 
โทรสาร 02-8835085 
เว็บไซต์ - 
ทุนจดทะเบียน 50,000,000.00 บาท 
ทุนช าระแล้ว 50,000,000.00 บาท ประกอบด๎วย หุ๎นสามญั 500,000 หุ๎น  
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 100.00 บาท 
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัท ร๎อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล๎ว 
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บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จาํกัด 
เลขทะเบียนบริษัท  0107561000331 
ที่ต้ังส านักงาน 160 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์  02-8446600 
โทรสาร 02-8446678 
เว็บไซต์ - 
ทุนจดทะเบียน 2,030,000,020.00 บาท 
ทุนช าระแล้ว 1,598,906,220.00 บาท ประกอบด๎วย หุ๎นสามัญ 159,890,622 หุ๎น  
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10.00 บาท 
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัท ร๎อยละ 63.70 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล๎ว 
หมายเหตุ 1. มีมติพิเศษให๎แปรสภาพจากบรษิัทจํากัดเป็นบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมวสิามัญผู๎ถือหุ๎นครั้งท่ี 2/2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 
 2. มีมติพิเศษให๎เพิ่มทุนของบริษัทฯ อีก 870,000,020.00 บาท โดยการออกหุ๎นใหมํเป็น

หุ๎นสามญัจํานวน 87,000,002 หุ๎น มูลคําหุ๎นละ 10.00 บาท 
 

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ ให๎บริการด๎านความงามและธุรกจิแฟรนไชส ์
เลขทะเบียนบริษัท  0125555004451 
ที่ต้ังส านักงาน 160 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์  02-8346600 
โทรสาร 02-8346678 
เว็บไซต์ - 
ทุนจดทะเบียน 1,533,950.00 บาท 
ทุนช าระแล้ว 1,533,950.00 บาท ประกอบด๎วยหุ๎นสามญั 153,395 หุ๎น 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10.00 บาท 
สัดส่วนการลงทุน ถือหุ๎นโดยบริษัท ดับบลิวซไีอ โฮลดิ้ง จํากัด ร๎อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล๎ว 
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บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกอินเตอร์ จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจัดจําหนาํยผลิตภัณฑ์เครือ่งสําอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิ 
เลขทะเบียนบริษัท  0125555004604 
ที่ต้ังส านักงาน 160 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์  02-8446600 ตํอ 633 
โทรสาร 02-8446667 
เว็บไซต์ - 
ทุนจดทะเบียน 100,000.00 บาท 
ทุนช าระแล้ว 100,000.00 บาท ประกอบด๎วย หุ๎นสามญั 10,000 หุ๎น  
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10.00 บาท 
สัดส่วนการลงทุน ถือหุ๎นโดยบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากดั ร๎อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ชําระแล๎ว 

บริษัท วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซีอินเตอร์ จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจัดจําหนาํยผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เลขทะเบียนบริษัท  0125555004621 
ที่ต้ังส านักงาน 160 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์  02-8446600 
โทรสาร 02-8446678 
เว็บไซต์ - 
ทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท 
ทุนช าระแล้ว 2,000,000.00 บาท ประกอบด๎วย หุ๎นสามัญ 200,000 หุ๎น  
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10.00 บาท 
สัดส่วนการลงทุน ถือหุ๎นโดยบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากดั ร๎อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ชําระแล๎ว 
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บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ ให๎บริการเกี่ยวกับสถาบันฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร 
เลขทะเบียนบริษัท  0125555004612 
ที่ต้ังส านักงาน 160 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์  02-8446600 
โทรสาร 02-8446678 
เว็บไซต์ - 
ทุนจดทะเบียน 100,000.00 บาท 
ทุนช าระแล้ว 100,000.00 บาท ประกอบด๎วย หุ๎นสามญั 10,000 หุ๎น  
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10.00 บาท 
สัดส่วนการลงทุน ถือหุ๎นโดยบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากดั ร๎อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ชําระแล๎ว 

บริษัท ดับบลิว.เอส.เซอร์จีรี่ 2014 จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ ให๎บริการเสรมิความงามโดยการทาํศัลยกรรมตกแตํง 
เลขทะเบียนบริษัท  0105556193621 
ที่ต้ังส านักงาน 4, 4/1-2, 4/4 อาคารศูนย์การค๎าเซ็นทรัลเวลิด์ ห๎องเลขท่ี บี 506/2 ช้ัน 5 ถนนราชดําริห์ 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์  02-8446600 
โทรสาร 02-8446678 
เว็บไซต์ - 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท 
ทุนช าระแล้ว 1,000,000.00 บาท ประกอบด๎วย หุ๎นสามัญ 10,000 หุ๎น  
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 100.00 บาท 
สัดส่วนการลงทุน ถือหุ๎นโดยบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๏ป จํากดั ร๎อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ชําระแล๎ว 
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บริษัท สยามสเนล จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ เป็นผู๎วิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ์จากเมือกหอยทาก 
เลขทะเบียนบริษัท  0105557174752 
ที่ต้ังส านักงาน 942/119 ช4 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ช้ัน 4 ถนนพระราม 4 

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์  02-6328958 
โทรสาร 02-6328958 
เว็บไซต์ www.siamsnail.com 
ทุนจดทะเบียน 20,000,000.00 บาท 
ทุนช าระแล้ว 20,000,000.00 บาท ประกอบด๎วย หุ๎นสามญั 2,000,000 หุ๎น  
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10.00 บาท 
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัท ร๎อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล๎ว 

บริษัท แดทโซ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ เป็นผู๎นําเข๎าสินค๎าเครื่องสําอางและบริการเสริมความงาม, ร๎านขายปลีกเครื่องสําอาง 
เลขทะเบียนบริษัท  0105553045184 
ที่ต้ังส านักงาน 361 ถนนบอนด์สตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทรศัพท์  02-5035023-4 
โทรสาร 02-5035026 
เว็บไซต์ www.thatsoasia.co.th 
ทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 บาท 
ทุนช าระแล้ว 300,000,000.00 บาท ประกอบด๎วย หุ๎นสามัญ 3,000,000 หุ๎น 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 100.00 บาท 
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัท ร๎อยละ 12.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล๎ว  
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3. ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
 เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศัพท์ : 02-0099999 
 เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd 
 
ผู้สอบบัญช ี นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกลุ 
 ผู๎สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 
 บริษัท แกรนท์ธอนตัน จํากัด 
 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอรอ์อล ซีซั่นส์เพลส ช้ัน 18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุม

วัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศัพท์ : 02-2058222 
 โทรสาร :  02-6543339 
 เว็บไซด์ www.grantthornton.co.th 
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