
วนัองัคารท่ี 28 สิงหาคม 2561

ณ ห้องรบัรองวีไอพี
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

การช้ีแจงแนวทางการแก้ไขฐานะทางการเงินแสดงส่วน
ของผูถื้อหุ้นมีค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของทุนช าระแล้ว



เหตุการขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) 

1. ฐานะการเงินลดลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนช าระแล้ว
หลังหักส่วนต  ามูลค่าหุ้น (ถ้าม)ี  

2. หน่วยงานก ากับการเงิน บล. หรือ บ.ประกัน มีค าสั งที เปิดเผยเป็นการทั วไป บจ. แก้ไขฐานะการเงิน
หรือการด าเนินงาน โดยระงับการด าเนินการบางส่วนหรือไม่ให้ขยายธุรกิจเป็นการชั วคราว อันส่งผล
กระทบอย่างมีนัยส าคัญ

3. ก.ล.ต. สั งแก้ไขงบการเงิน หรือ สั งให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit)

4. ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเนื องจากถูกจ ากัดขอบเขตโดยบจ. หรือกรรมการหรือผู้บริหารของบจ.

5. ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

6. ศาลล้มละลายฯ รับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ หรือ รับค าฟ้องล้มละลาย

7. เป็น Cash Company (บจ. มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของเงินสด/หลักทรัพย์
ระยะสั้น)
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เหตุการขึ้นเครื่องหมาย “C” ของ EFORL

1. ฐานะการเงินลดลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุน
ช าระแล้วหลังหักส่วนต่ ามูลค่าหุ้น (ถ้าม)ี  

2. หน่วยงานก ากับการเงิน บล. หรือ บ.ประกัน มีค าสั งที เปิดเผยเป็นการทั วไป บจ. แก้ไขฐานะการเงิน
หรือการด าเนินงาน โดยระงับการด าเนินการบางส่วนหรือไม่ให้ขยายธุรกิจเป็นการชั วคราว อันส่งผล
กระทบอย่างมีนัยส าคัญ

3. ก.ล.ต. สั งแก้ไขงบการเงิน หรือ สั งให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit)

4. ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเนื องจากถูกจ ากัดขอบเขตโดยบจ. หรือกรรมการหรือผู้บริหารของบจ.

5. ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

6. ศาลล้มละลายฯ รับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ หรือ รับค าฟ้องล้มละลาย

7. เป็น Cash Company (บจ. มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของเงินสด/หลกัทรัพย์
ระยะสั้น)
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ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนช าระแล้ว
หักด้วยส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้น  

หน่วย: ล้านบาท 30 มิถุนายน 2561 
ทุนเรือนหุ้นที ออกและรับช าระแล้ว 1,373 
หัก ส่วนต  ากว่ามูลค่าหุ้น (77) 
รวม ทุนที ช าระแล้วหักส่วนต  าจากมูลค่าหุ้น 1,296 
50% ของทุนช าระแล้วหักส่วนต่ ามูลค่าหุ้น 648 
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 315 
% ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทต่อทุนช าระแล้วหักส่วนต่ ามูลค่าหุ้น 24%
ส่วนต่าง (333)
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สาเหตุหลักท่ีท าให้บริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C”

 บริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานขาดทุนต่อเนื อง

 การตั้งส ารองทางบัญชีในงบการเงินรวม ซึ งเป็น Non Cash แต่ส่งผลกระทบกับส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Equity)

– การตั้งส ารองด้อยค่าค่าความนิยม จ านวน 1,335 ล้านบาท

– การตั้งส ารองในส่วนของสิทธิการขยายกิจการในต่างประเทศบริษัทย่อย 
จ านวน 524 ล้านบาท
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แนวทางการแก้ไข

1. การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. เพ่ิมรายได้ และ บริการ

 ธุรกิจเครื่องมือแพทย์

 ธุรกิจความงาม
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แนวทางการแก้ไข: การเพิ่มทุน

1. การเพิ่มทุน: บริษัทเริ มด าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนและเพิ งแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือน
สิงหาคม ท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นและทุนช าระแล้วของบริษัทเพิ มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ

หน่วย: ล้านบาท 30 มิถุนายน 2561 
ประมาณการ

ตัวเลขหลังเพิ่มทุน 
ทุนเรือนหุ้นที ออกและรับช าระแลว้ 1,373 2,416 

หัก ส่วนต  ากว่ามูลค่าหุ้น 77 564 

รวม ทุนที ช าระแล้วหักส่วนต  าจากมูลค่าหุ้น 1,296 1,852 

50% ของทุนช าระแล้วหักส่วนต่ ามูลค่าหุ้น 648 926 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 315 872 

% ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทต่อทุนช าระแล้วหักส่วนต่ ามูลค่าหุ้น 24% 47%

ส่วนต่าง (333) (54)
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แนวทางการแก้ไข: มุ่งมั่นในการเพิ่มรายได้ และ บริการ

ด าเนินงานโดย EforL และ บริษัท สเปซเมด จ ากัด

 ปรับปรุงและเพิ มทีมขายให้มปีระสิทธิภาพในการขายเพิ มขึ้น มุ่งขยายตลาดในฐานลูกค้า
เดิม และ ฐานลูกค้าใหม่ ทั้งผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และ เพิ มผลิตภัณฑ์ใหม่

 Medical Software (EMR for CIS, LIS, POC)

 Anesthesia Record System (ระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับความรู้สึก)

 Tele-medicine

 ECG Viewer System (ระบบการบริหารจัดการเก็บข้อมูลคลื นไฟฟ้าหัวใจ)

 Clean Room, OR, Ceiling Pendant
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แนวทางการแก้ไข: มุ่งมั่นในการเพิ่มรายได้ และ บริการ

(ต่อ)

 แผนร่วมลงทุนผลิตและจ าหน่ายเครื องมือแพทย์บางรายการกับบริษัทต่างประเทศชั้นน า
ของโลก ซึ งการลงทุนดังกล่าว อาจจะไม่ทันในไตรมาสนี้ เพราะอยู่ในช่วงเริ มต้น แต่ใน
ระยะยาวจะส่งผลในเชิงบวกให้กับบริษัท 
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Anesthesia Record System 
(ระบบอิเลคทรอนิกส์เวช
ระเบียนงานระงับความรู้สึก)

ECG Viewer System
(ระบบการบริหารจัดการเก็บ
ข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)
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GSM Transmit 

Camera & Voice 
HD DVR x2

Transport Monitorx2

Vitrac Telemedici
ne system

Physician Review
IPAD Pro x 6 

Central Monitor (ER)

Camera Video
GPS Tracking Monitor

Monitor VS 12 inch. x 6

Internet 

Telemedicine system
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12

Clean Rooms
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Pendant Systems for ICU & OR
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Pendant Systems for ICU & OR
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Pendant Systems for ICU & OR



Ceiling Pendant
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แนวทางการแก้ไข

18



แนวทางการแก้ไข

ด าเนินงานโดย กลุ่ม Wuttisak โดยมีแนวทางในการเพิ่มรายได้ดังต่อไปนี้

1. ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจเดิม หรือ คลินิก ให้ทันสมัยและมีศักยภาพมากขึ้น

2. สร้างแบรนด์ให้แข่งแกร่งมากขึ้น โดยมุ่งเน้นเรื องคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ

3. เพิ มสินค้าและการบริการใหม่ ที ทันสมัยและเหมาะกับ Lifestyle ยุคปัจจุบันมากขึ้น 

4. ขยายธุรกิจสู่โรงพยาบาลศัลยกรรม ในรูปแบบ JV กับพันธมิตรเกาหลี ระดับ Top 5

5. ขยายคลินิกในรูปแบบครบวงจร (One Stop Shop)

6. ขยายธุรกิจในรูปแบบ Beauty Shop กระจายอยู่ทั วประเทศ

7. ขยายธุรกิจในกลุ่ม CLMV 

8. เพิ มช่องทางจัดจ าหน่าย อาทิ MLM Modern Trade หรือ Online เป็นต้น
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แผนการขยายธุรกิจ

20

สร้างภาพลักษณ์ ชื อเสียง และความ
น่าเชื อถือให้แก่แบรนด์ Wuttisakเพิ มสินค้าและบริการที ครบวงจร 

ส าหรับลูกค้าที มีความต้องการใช้
เทคโนโลยีที สูงขึ้น ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้

ดียิ งขึ้น พิจารณาที ตั้งสาขาใหม่ เลือก
ท าเลที มศีักยภาพ

สินค้าและบริการโดยไม่ต้อง
ใช้แพทย์ กระจายสาขาทั ว

ประเทศ ระดับอ าเภอ



สินค้าและบริการในอนาคต

21

Existing Cosmetic Products

Anti-Aging High-End Surgery (Fat Transfer to 
breasts, Stem Cell, Nose, Skin and etc.  

Beauty Treatment

Medical Services

Special Medical Services 

Dietary Supplements

สินค้า บริการ

Surgery Center

One Stop Shops

Clinics

Beauty Shops

สินค้าทุกระดับจะวางขายทุก
สาขาตั้งแต่ Beauty Shop จนถึง

ศูนยศ์ัลยกรรม

Le
ve

l o
f S

er
vic

es
 &

 P
ro

du
ct

s

High-End Cosmetic Products

ศูนย์ศัลยกรรมและคลินิกสามารถให้บริการไดทุ้ก
รูปแบบและครบวงจรตามล าดับ เฉพาะ Beauty 
Shop เท่านั้นที่ไม่มีการให้บริการดา้นการแพทย์
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สถานที่ตั้งใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร

รูปแบบการลงทุน Joint Venture กับพันธมิตรระดับ Top 5 ของเกาหลี

โรงพยาบาลศัลยกรรม (High-End)
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คลินิกครบวงจร (One Stop Shop)

รอบเมืองกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญใ่นต่างจังหวัด

เพิ่มการบริการในระดับที่สูงข้ึนเป็น Specialist มากขึ้น

อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมยัมากขึ้น
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คลินิก (ธุรกิจเดิม)

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการ

ปรับปรุงสาขาให้ทันสมัยและพิจารณาท าเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ
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Beauty Shop

 ขายสินค้าและให้บริการ Treatment โดยไม่ใช้แพทย์

 กระจายสาขา Beauty Shop ทั่วประเทศในรูปแบบแฟรนไชส์

 ใช้ Beauty Shop เป็นช่องทางการแนะน า (Reference) ลูกค้าที่ต้องการใชบ้ริการในส่วน
ของ คลินิก หรือ โรงพยาบาล



เป้าหมายการแก้ไข

 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจากธุรกิจเครื องมือแพทย์เพิ มมากขึ้นและมีก าไร
ตามเป้าหมาย

 ธุรกิจของกลุ่ม Wuttisak มีรายได้จากการขายและบริการเพิ มมากขึ้น มีก าไรตาม
เป้าหมาย

 สามารถกลับรายซึ งมีการส ารองทางบัญชีบางรายการอันจะส่งผลในเชิงบวกกับบริษัทอีก
ครั้ง
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Thank You

ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ มเติม

ส านักเลขานุการบริษัท 
คุณ มัทธณา หนูปลอด

โทร. 02 883 0871 ต่อ 210
mattana@eforl-aim.com

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
คุณ ชลธิชา พุ่มพฤกษ์

โทร. 02 883 0871 ต่อ 212
chonticha@eforl-aim.com


