
 
 

 

ที่ EFORL IR 017/2562 

16 พฤษภาคม 2562 

เรื่อง คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สําหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. ผลประกอบการไตรมาส 1 ป ี2562 ของ บริษัท อี ฟอร ์แอล เอม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
และบริษทัย่อย 

ตารางแสดงผลประกอบการไตรมาส 1/62 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1/61 สรุปได้ดังนี ้
 

หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม ∆% งบการเงินเฉพาะของบริษัท ∆% 
 ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 1/61  ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 1/61  
รายได้จากการขายและบริการ
เครื่องมือแพทย์  460,711   366,698  26%  382,283   320,648  19% 
รายได้จากการขายให้บริการด้าน
ความงาม 

  
28,983  

  
162,816  -82% - -  

รายได้ดอกเบี้ยรับ 2,184  121  1,705% 591  121  388% 
กําไรจากการขายสินทรัพย์ 2,119  309,034  -99% -  -   
รายได้จากการขายแฟรนไซส์  -   1,836  -100%  -   -   -  

รายได้อื่น 4,552  13,328  -66% 4,187  5,055  -17% 

รวมรายได้ท้ังหมด  498,549  853,833 -42%  387,061  325,824 19% 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและ
ภาษี  (25,492)  200,062 -113%  25,757  (7,853) -428% 
อัตรากําไร -5% 38%  7% -2%  

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (39,917) 191,233 -121% 13,472 (12,024) -212% 
อัตรากําไร -8% 36%  4% -4%  

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิทั (9,428) 101,512 -109% 13,472 (12,024) -212% 
อัตรากําไร -2% 19%  4% -4%  
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 ผลประกอบการไตรมาส 1/62 

รายได้จากการขายและบริการสําหรับไตรมาส 1/62 เท่ากับ 490 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 
1/61 ร้อยละ 8  แบ่งเป็น 

- รายได้จากการขายและบริการเคร่ืองมือแพทย์จํานวน 461 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (รายได้จากการขายและบริการเคร่ืองมือแพทย์
ประกอบด้วย รายได้จากการขายเคร่ืองมือแพทย์ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ความงาม
และรายได้จากบริการเครื่องมือแพทย์)  

- รายได้จากการให้บริการด้านความงามจํานวน 29 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 82 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากในไตรมาสที่ 1/61 บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก 
อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด “วุฒิ ศักดิ์ คลินิก” มีการเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างธุรกิจจากการ
บริหารงานโดยบริษัทเอง เป็นรูปแบบการขายสิทธิแฟรนไชส์ โดยได้ทําสัญญาขายสิทธิแฟรน
ไซส์และขายสินทรัพย์ จํานวน 55 สาขา และได้ปิดบางสาขาที่ผลการดําเนินงานไม่เป็นไป
ตามคาด ทําให้ปัจจุบันวุฒิศักดิ์ คลินิก คงเหลือสาขาที่บริหารงานโดยบริษัทเองจํานวน 19 
สาขา เป็นเหตุให้รายได้จากการให้บริการด้านความงามลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 

ในไตรมาสท่ี 1/62 บริษัทขาดทุนสําหรับงวดจํานวน 40 ล้านบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 121 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากในไตรมาสที่ 1/61 วุฒิศักดิ์ คลินิก รับรู้กําไรจากการ
ขายสินทรัพย์จากการทําสัญญาแฟรนไชส์ จํานวน 309 ล้านบาท ทําให้ไตรมาสที่ 1/61 บริษัทมีกําไร
สําหรับงวดจํานวน 191 ล้านบาท  

 

 

2. สรุปผลประกอบการจําแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

รายได้ตามกลุม่ธุรกิจ งบการเงินรวม 
หน่วย : ล้านบาท  ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 1/61 ∆%  

ตัวแทนจําหน่ายเครื่องมือ 445,864 359,348 24% 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

กําไรข้ันต้น 163,554 127,930 28% 

บริการความงาม 43,830 170,166 -74% 
ขาดทุนข้ันต้น (9,617) (16,225) -41% 
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ธุรกิจตัวแทนจําหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

ธุรกิจตัวแทนจําหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดําเนินการโดยบริษัทและบริษัท    
สเปซเมด จํากัด (บริษัทย่อย) ในไตรมาส 1/62 รายได้จากการขายและบริการในกลุ่มธุรกิจตัวแทน
จําหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จํานวน 446 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากธุรกิจตัวแทนจําหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีแผนปรับปรุง
และเพ่ิมทีมขายให้มีประสิทธิภาพในการขายเพ่ิมข้ึน มุ่งขยายตลาดในฐานลูกค้าเดิม และฐานลูกค้าใหม่ 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ 

กําไรข้ันต้นสําหรับธุรกิจตัวแทนจําหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในไตรมาส 1/62 
จํานวน 164 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตรากําไร
ข้ันต้นคิดเป็นร้อยละ 37 โดยสัดส่วนรายได้ของธุรกิจเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อรายได้รวม
เท่ากับร้อยละ 91 

ธรุกิจบริการความงาม 

 ธุรกิจบริการความงาม ดําเนินการโดย บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด (“วุฒิศักดิ์ 
คลินิก”) ถือหุ้นโดยบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (บริษัทย่อย) และบริษัท สยามสเนล จํากัด (บริษัท
ย่อย) มีรายได้จากการขายและบริการในกลุ่มธุรกิจบริการความงามในไตรมาส 1/62 จํานวน 44 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 74 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากในไตรมาสท่ี 1/61 บริษัท วุฒิศักดิ์ 
คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด “วุฒิศักดิ์ คลินิก” มีการเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างธุรกิจจากการบริหารงานโดย
บริษัทเอง เป็นรูปแบบการขายสิทธิแฟรนไชส์ โดยทําสัญญาขายสิทธิแฟรนไซส์และขายสินทรัพย์ จํานวน 
55 สาขา และในปัจจุบันวุฒิศักดิ์ คลินิก มีสาขาลดลงกว่าปีก่อน เน่ืองจากดําเนินการปิดสาขาที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ ทําให้ปัจจุบันวุฒิศักดิ์ คลินิก คงเหลือสาขาท่ีบริหารงานโดยบริษัทเองจํานวน 19 สาขา 
เป็นเหตุให้รายได้ในไตรมาสท่ี 1/62 ในธุรกิจบริการด้านความงามลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 

ขาดทุนข้ันต้นสําหรับธุรกิจบริการความงามในไตรมาส 1/62 จํานวน 10 ล้านบาท ขาดทุนลดลง
ร้อยละ 41 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการขายสิทธิแฟรนไชส์และการลดลงของ
สาขา ทําให้ธุรกิจความงามไม่ต้องแบกรับต้นทุนคงที่ ขาดทุนข้ันต้นจึงลดลงกว่าปีก่อน สัดส่วนรายได้ของ
ธุรกิจบริการความงามต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 9 
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3. รายการหลักในงบกําไรขาดทุนสําหรับไตรมาส 1/62 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1/61 

หน่วย: พันบาท งบการเงินรวม ∆% งบการเงินเฉพาะของบริษัท ∆%  

 ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 1/61  ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 1/61   
รายได้จากการขายและบริการ  489,694  529,514 -8%  382,283  320,648 19%  
ต้นทุนขายและบริการ  (335,853)  (416,020) -19%  (242,001)  (209,171) 16%  
กําไรขั้นต้น  153,841  113,494 36%  140,282  111,477 26%  
รายได้ดอกเบ้ียรับ  2,184  121 1705%  591  121 388%  
กําไรจากการขายสินทรัพย์  2,119  309,034 -99%  -  -   
รายได้จากการขายแฟรนไซส์  -  1,836 -100%  -  -   
รายได้อื่น  4,552  13,328 -66%  4,187  5,055 -17%  
ค่าใช้จ่ายในการขาย  (88,123)  (106,197) -17%  (72,706)  (72,496) 0%  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (71,496)  (97,838) -27%  (29,136)  (32,536) -10%  
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -   (3,723)  - 100%  
ต้นทุนทางการเงนิ  (28,569)  (33,716) -15%  (13,738)  (19,474) -29%  
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  (25,492)  200,062 -113%  25,757  (7,853) -428%  
ภาษีเงินได ้  (14,425)  (6,125) 136%  (12,285)  (4,171) 195%  
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด - การดําเนินงาน
ต่อเน่ือง 

 (39,917)  193,937 -121%  13,472  (12,024) -212%  

ขาดทุน – การดาํเนินงานที่ยกเลิก  -  (2,704) -100%  -  -   
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  (39,917)  191,233 -121%  13,472  (12,024) -212%  
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 

   
    

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิทั  (9,428)  101,512 -109%  13,472  (12,024) -212%  
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอํานาจควบคุม  (30,490)  89,721 -134%  -  -   
อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ        
อัตรากําไรข้ันต้น 31.4% 21.4% 10.0% 36.7% 34.8% 1.9%  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม 32.6% 38.5% -5.9% 26.6% 32.8% -6.1%  
อัตรากําไรสุทธิ -8.2% 36.1% -44.3% 3.5% -3.7% 7.3%  
อัตรากําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท -1.9% 19.2% -21.1% 3.5% -3.7% 7.3%  

รายได้จากการขายและให้บริการ 

 สําหรับไตรมาส 1/62 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 490 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 8 เมือ่เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากสาขาของธุรกิจความงามลดลง
กว่าไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนจากรูปแบบแฟรนไชสแ์ละการปิดสาขา 
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กําไรขั้นต้น  

 สําหรับไตรมาส 1/62 กําไรข้ันต้นเท่ากับ 154 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 36 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน อตัรากําไรข้ันต้นของไตรมาส 1/62 เท่ากับร้อยละ 31.4 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 

 สําหรับไตรมาส 1/62 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 160 ล้านบาท จําแนกเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขาย 88 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 71 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารในไตรมาส 1/62 ลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมในไตรมาส 1/62 เท่ากับร้อยละ 32.6 ลดลงร้อยละ 
5.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีกอ่น 

ต้นทุนทางการเงิน 

 สําหรับไตรมาส 1/62 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 29 ล้านบาทลดลงร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อน  

ขาดทุนสุทธิ 

 สําหรับไตรมาส 1/62 บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิ 40 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 121 จาก
งวดเดียวกันของปีก่อน อัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ -8.2 และขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
เท่ากับ 9 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 109 จากงวดเดียวกันของปีก่อน อัตรากําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
บริษัทเท่ากับร้อยละ -1.9 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
       

      ปรีชา นันท์นฤมิต 
 

            (นายปรีชา นันท์นฤมติ) 
                                                 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


