
วันอังคารที่ 22 พฤศจกิายน 2561

ณ โถงหน้าหอประชุมศาสตรจารย์สังเวียนอินทรวชัิย ชัน้ 7

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การชีแ้จงความคืบหน้าการแก้ไขฐานะทางการเงนิแสดงส่วน
ของผู้ถอืหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนช าระแล้ว



เหตุการณ์ถูกขึน้เคร่ืองหมาย “C” (Caution) ของ EFORL

1. ฐานะการเงนิลดลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยพจิารณาจาก
ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนช าระแล้วหลังหกัส่วนต ่ามูลค่าหุ้น (ถ้ามี)  
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ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนช าระแล้ว
หกัด้วยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้น  
หน่วย: ล้านบาท  30 กันยายน 2561 
ทนุเรือนหุ้นท่ีออกและรับช าระแล้ว 2,416
หกั สว่นต ่ากว่ามลูค่าหุ้น (564)
รวม ทนุที่ช าระแล้วหกัสว่นต ่าจากมลูคา่หุ้น 1,852
50% ของทุนช าระแล้วหกัส่วนต ่ามูลค่าหุ้น 926
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 877 
% ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทต่อทุนช าระแล้วหักส่วนต ่า
มูลค่าหุ้น

47.36%

สว่นตา่ง หรือ สว่นของผู้ ถือหุ้นน้อยกวา่ 50% ของทนุช าระแล้ว
หกัด้วยสว่นต ่ากว่ามลูคา่หุ้น

(49)
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แนวทางการแก้ไข

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. เพิ่มรายได้ และ บริการ

 ธุรกจิเคร่ืองมือแพทย์

 ธุรกจิความงาม
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แนวทางการแก้ไข: การเพิ่มทุน 

1. การเพิ่มทุนแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม: ท าให้สว่นของผู้ ถือหุ้นและทนุช าระแล้วของ
บริษัทเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ

หน่วย: ล้านบาท  30 มิถุนายน 2561  30 กันยายน 2561 

ทนุเรือนหุ้นที่ออกและรับช าระแล้ว 1,373 2,416

หกั สว่นต ่ากว่ามลูค่าหุ้น 77 (564)

รวม ทนุที่ช าระแล้วหกัสว่นต ่าจากมลูค่าหุ้น 1,296 1,852

50% ของทุนช าระแล้วหักส่วนต ่ามูลค่าหุ้น 648 926

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 315 877 
% ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทต่อทุนช าระแล้ว
หักส่วนต ่ามูลค่าหุ้น

24% 47%

ส่วนต่าง (333) (49)
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แนวทางการแก้ไข: มุ่งม่ันในการเพิ่มรายได้ และ บริการ

ด าเนินงานโดย EforL และ บริษัท สเปซเมด จ ากดั

 ปรับปรุงและเพ่ิมทีมขายให้มีประสิทธิภาพในการขายเพ่ิมขึน้ มุง่ขยายตลาดในฐานลกูค้า
เดิม และ ฐานลกูค้าใหม่ ทัง้ผลิตภณัฑ์เดิมและผลิตภณัฑ์ใหม่ 

 พฒันาผลิตภณัฑ์เดิม และ เพ่ิมผลิตภณัฑ์ใหม่

 Medical Software (EMR for CIS, LIS, POC)

 Anesthesia Record System (ระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงบัความรู้สกึ)

 Tele-medicine

 ECG Viewer System (ระบบการบริหารจดัการเก็บข้อมลูคลื่นไฟฟ้าหวัใจ)

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

                              (ต่อ)
 แผนร่วมลงทนุผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย์บางรายการกบับริษัทตา่งประเทศชัน้

น าของโลก 
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Anesthesia Record System 
(ระบบอิเลคทรอนิกส์เวช
ระเบียนงานระงบัความรู้สึก)

ECG Viewer System 
(ระบบการบริหารจัดการเกบ็
ข้อมูลคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ)
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GSM Transmit 

Camera & Voice 
HD DVR x2

Transport Monitorx2

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



Ceiling Pendant
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ผลิตภณัฑ์ใหม่ส าหรับ Q4 2561 และ ปี 2562
1) Early Warning Score Program (EWS) เป็นโปรแกรมระบบเตือนและเฝา้ระวงัปอ้งกนัการติด
เชือ้ในกระแสโลหิตล่วงหน้า  

2) ระบบเชื่อมตอ่อปุกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ กบัระบบอิเลก็ทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงบั
ความรู้สกึ (Anesthesia Record System) เป็นโครงการระยะที่สองร่วมกบัคณะแพทย์ศาสตร์    
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล

3) โปรแกรมระบบการด ูสง่ตอ่และเก็บข้อมลูคลื่นไฟฟ้าหวัใจ (ECG) ร่วมกบัระบบเวชระเบียน
ของโรงพยาบาล (HIS) แบบอตัโนมตัิ

4) โปรแกรมระบบส่งตอ่ข้อมลูของเคร่ืองวดัความดนัโลหิต ร่วมกบั ระบบเวชระเบียนของ
โรงพยาบาล (HIS) แบบอตัโนมตัิ

5) สร้างและพฒันาระบบควบคมุและติดตามสถานะของเคร่ืองกระตุ้นหวัใจแบบ AED  

(AED Networking Control System)
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แนวทางการแก้ไข ธุรกิจความงาม



แผนธุรกิจและความคืบหน้าของธุรกิจความงาม

ด าเนินงานโดย กลุ่มบริษัท WCI Holding PCL. / Wuttisak Group

 Surgery Center: อยู่ระหว่างการเจรจากบัพนัธมิตรเกาหลี

 Wuttisak Clinic: พฒันาและปรับปรุง Course ใหม่ จดัหาเคร่ืองมือและอปุกรณ์ให้
ครบถ้วนสมบรูณ์ รวมถึงด้านบคุลากร และมีการพิจารณาเปิดสาขาใหม่ท่ีมีศกัยภาพ

 Cosmetic, Supplement, Anti-Aging: พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ จดัหา และ น าสินค้าท่ีมี
อยู่มาศกึษาและจดัช่องทางการจ าหน่ายให้เหมาะสม

 Beauty Center: อยู่ระหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม ส าหรับ
สาขาต้นแบบ เพ่ือทดลองและเตรียมขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ในอนาคต 

 Academy and Training: หน่วยงานด้านการพฒันาบคุลากร รวมถึงคณะกรรมการ
ด้านการแพทย์ เพื่อควบคมุและให้ค าปรึกษาส าหรับธุรกิจในองค์กร



ตัวอย่างผลิตภณัฑ์ที่พัฒนาขึน้ใหม่
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ตัวอย่างผลิตภณัฑ์ที่ได้รับ Exclusive Right
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เป้าหมายการแก้ไข

 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจากธุรกิจเคร่ืองมือแพทย์เพ่ิมมากขึน้และมีก าไร
ตามเปา้หมาย

 ธรุกิจของกลุม่ Wuttisak มีรายได้จากการขายและบริการเพ่ิมมากขึน้ มีก าไรตาม
เปา้หมาย

 ธรุกิจกลุม่ Cosmetic, Supplement และ Anti-Aging เป็นธรุกิจและเร่ิมต้นได้ใน
ระยะเวลาอนัสัน้ และสร้างรายได้ให้เพ่ิมขึน้

 สามารถกลบัรายการส ารองทางบญัชีบางรายการ ซึง่จะสง่ผลในเชิงบวกกบับริษัทอีก
ครัง้
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Thank You
ติดต่อสอบถามขอข้อมลูเพิ่มเติม

ส ำนกัเลขำนุกำรบรษิทั 
คุณ มทัธณำ หนูปลอด

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

ฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ์
คุณ ชลธชิำ พุม่พฤกษ์

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


