
 

 

 

ที่ EFORL IR037/2563 

11 กันยายน 2563 

เรื่อง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2563 ของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
และบริษัทย่อย 

ตารางแสดงผลประกอบการไตรมาส 2/63 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2/62 และไตรมาส 1/63 
สรุปได้ดังนี้ 

หน่วย: พันบาท 
ไตรมาส 
2/63 

ไตรมาส 
2/62 

อัตราการ 
เปลี่ยนแปลง 

ไตรมาส 
1/63 

อัตราการ 
เปลี่ยนแปลง 

รายได้จากการขายและบริการเครือ่งมือ
แพทย ์

 431,618   440,596  -2%  301,848  43% 

รายได้จากการขายและให้บริการดา้น
ความงาม 

 3,568   43,985  -92%  22,202  -84% 

รายได้ดอกเบีย้รับ  82   2,381  -97%  298  -72% 
รายได้อื่น  3,852   7,251  -47%  4,339  -11% 
    รวมรายได้ทั้งหมด  439,120   494,213  -11%  328,687  34% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษ ี  27,930   (44,109) 163% (767,358) 104% 
    อัตราก าไร 6% -9%  -233%  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด  960   (84,511) 101% (649,014) 100% 
    อัตราก าไร 0.2% -17%  -197%  
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  18,494   (26,632) 169% (391,713) 105% 
    อัตราก าไร 4% -5% 

 
-119%  
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 ผลประกอบการไตรมาส 2/63 

รายได้รวมส าหรับไตรมาส 2/63 เท่ากับ 439 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2/62 ร้อยละ 11 และ
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1/63 ร้อยละ 34 ซึ่งแบ่งออกเป็น 

- รายได้จากการขายและบริการเครื่องมือแพทย์จ านวน 432 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐประจ าปี
งบประมาณ 2563 มีการอนุมัติและการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าก าหนด 

- รายได้จากการขายและให้บริการด้านความงามจ านวน 4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 92 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) คลินิกเสริมความงามจึงจ าเป็นต้องหยุดและปิดที่ท า
การคลินิกเสริมความงามทุกสาขาตามค าสั่งของภาครัฐ  

ไตรมาสที่ 2/63 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิส าหรับงวดจ านวน 0.96 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 101 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายของธุรกิจความงามลดลง  

 

2. สรุปผลประกอบการจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

รายได้ตามกลุ่มธุรกจิ งบการเงินรวม 
หน่วย : พันบาท  ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 2/62 ∆%  

ตัวแทนจำหน่ายเคร่ืองมือ 430,615 451,157 -5% 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์    
กำไรขั้นต้น 154,098 163,818 -6% 

บริการความงาม 4,571 33,424 -86% 

ขาดทุนขั้นต้น (14,430) (23,976) -40% 

 
รายได้ตามกลุ่มธุรกจิ งบการเงินรวม 

หน่วย : พันบาท  งวดหกเดือน 63 งวดหกเดือน 62 ∆%  
ตัวแทนจำหน่ายเคร่ืองมือ 732,242 897,021 -18% 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์    
กำไรขั้นต้น 269,357 327,372 -18% 

บริการความงาม 26,994 77,254 -65% 

ขาดทุนขั้นต้น (36,485) (33,593) 9% 
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ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด าเนินการโดยบริษัทและบริษั ท    
สเปซเมด จ ากัด (บริษัทย่อย) ในไตรมาส 2/63 รายได้จากการขายและบริการในกลุ่มธุรกิจตัวแทน
จ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จ านวน 431 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2563 มีการอนุมัติและ
การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าก าหนด 

ก าไรขั้นต้นส าหรับธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในไตรมาส 2/63 
จ านวน 154 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราก าไรขั้นต้น
คิดเป็นร้อยละ 36 โดยสัดส่วนรายได้ของธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อรายได้รวมเท่ากับ
ร้อยละ 98 

ธุรกิจบริการความงาม 

 ธุรกิจบริการความงาม ด าเนินการโดย บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากั ด (“วุฒิศักดิ์ 
คลินิก”) ถือหุ้นโดยบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) และบริษัท สยามสเนล จ ากัด 
(บริษัทย่อย) มีรายได้จากการขายและบริการในไตรมาส 2/63 จ านวน 5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 86 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (“COVID-19”) รัฐบาลจ าเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดย
ประกาศปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงซึ่งรวมถึงคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศ ท าให้บริษัท วุฒิ

ศักดิ์คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด (“วุฒิศักดิ์คลินิก” หรือ “WCIG” บริษัทย่อยทางอ้อม ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักของการลงทุนในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัท) ซึ่งประกอบธุรกิจ
คลินิก เสริมความงามจึงจ าเป็นต้องหยุดและปิดที่ท าการคลินิกเสริมความงามทุกสาขาตามค าสั่งของ
ภาครัฐ ท าให้ขาดรายได้จากการให้บริการ ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง และ
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการด าเนินธุรกิจของ วุฒิศักดิ์คลินิก อย่างเป็น 
สาระส าคัญ หลังจากได้มีการประเมินสถานะของกิจการ คณะกรรมการชุดปัจจุบันจึงยื่นฟ้ืนฟูกิจการของ
วุฒิศักดิ์คลินิก ต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 

ขาดทุนขั้นต้นส าหรับธุรกิจบริการความงามในไตรมาส 2/63 จ านวน 14 ล้านบาท ขาดทุนลดลง
ร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราก าไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ -316 สัดส่วน
รายได้ของธุรกิจบริการความงามต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 1 
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3. รายการหลักในงบก าไรขาดทุนส าหรับไตรมาส 2/63 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2/62 และงวด
หกเดือนของปี 2563 เทียบกับงวดหกเดือนปี 2562 

หน่วย: พันบาท ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 2/62 ∆% 
งวดหกเดือน 

ปี 63 
งวดหกเดือน 

ปี 62 
∆%  

รายได้จากการขายและบริการเครือ่งมือแพทย์  431,618   440,596  -2%  733,466   901,307  -19%  
รายได้จากการขายและให้บริการดา้นความงาม  3,568   43,985  -92%  25,770   72,968  -65%  
รวมรายได้จากการขายและบริการ  435,186   484,581  -10%  759,236   974,275  -22%  
ตน้ทุนขายและบริการเครื่องมือแพทย์  (259,732)  (279,108) -7%  (452,849)  (570,079) -21%  
ต้นทุนขายและให้บริการด้านความงาม  (32,995)  (66,592) -50%  (70,639)  (111,474) -37%  
รวมต้นทุนขายและบริการ  (292,727)  (345,700) -15%  (523,488) (681,553) -23%  
กำไรขั้นต้น  142,459   138,881  3%  235,748   292,722  -19%  
รายได้ดอกเบีย้รับ  82   2,381  -97%  380   4,565  -92%  
รายได้อื่น  3,852   7,251  -47%  8,191   13,922  -41%  
ค่าใช้จ่ายในการขาย  (72,837)  (114,508) -36%  (150,489)  (202,631) -26%  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (45,019)  (78,114) -42%  (123,532)  (149,610) -17%  
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (607) -    100%  (709,726)  -    100%  

ต้นทุนทางการเงิน  (16,792)  (27,887) -40%  (37,877)  (56,456) -33%  
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  11,138   (71,996) 115%  (777,305)  (97,488) 697%  
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได ้  (10,178)  (12,515) -19%  129,251   (26,940) 580%  
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด  960   (84,511) 101%  (648,054) (124,428) 421%  
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรบังวด        
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  18,494   (26,632) 169%  (373,219)  (36,060) 935%  
ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่อยู่ในอำนาจควบคมุ  (17,534)  (57,879) -70%  (274,835)  (88,368) 211%  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ        
อัตรากำไรขั้นต้น 32.7% 28.7% 4.1% 31.1% 30.0% 1.0%  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตอ่รายได้รวม 27.1% 39.8% -12.7% 36.1% 36.2% -0.1%  
อัตรากำไรสุทธิ 0.2% -17.4% 17.7% -85.4% -12.8% -72.6%  
อัตรากำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 4.2% -5.5% 9.7% -49.2% -3.7% -45.5%  

รายได้จากการขายและให้บริการ 

 ส าหรับไตรมาส 2/63 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจ านวน 435 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
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ก าไรขั้นต้น  

 ส าหรับไตรมาส 2/63 ก าไรขั้นต้นเท่ากับ 142 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน อัตราก าไรขั้นต้นของไตรมาส 2/63 เท่ากับร้อยละ 33 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ไตรมาส 2/63 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 118 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายใน
การขาย 73 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 45 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตร
มาส 2/63 ลดลงร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อ
รายได้รวมในไตรมาส 2/63 เท่ากับร้อยละ 27 ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

ต้นทุนทางการเงิน 

 ส าหรับไตรมาส 2/63 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 17 ล้านบาทลดลงร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อน  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 ส าหรับไตรมาส 2/63 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 0.96 ล้านบาท ก าไรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 101 
จากงวดเดียวกันของปีก่อน อัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 0.2 และก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
เท่ากับ 18 ล้านบาท อัตราก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทเท่ากับร้อยละ 4.2 

นอกจากนี้บริษัทขอรายงานความคืบหน้ากรณีบริษัท วุฒิศักดิ์คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด ให้เงินกู้
ยืมแก่บริษัท ทีพีเอ็น 2018 จ ากัด (“TPN”) เป็นเงินจ านวน 100 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างไตรมาสที่  
4/2562 วุฒิศักดิ์คลินิก ด าเนินการส่งหนังสือติดตามทวงถามให้TPN ช าระหนี้และมีนโยบายจะด าเนินการ
ตามขั้นตอนทางกฎหมาย และปัจจุบัน วุฒิศักดิ์คลินิก อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนแผนการด าเนินการ
เพ่ือให้วุฒิศักดิ์คลินิก มีโอกาสได้รับหนี้คืนหนี้ดังกล่าว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 
      ปรีชา นันท์นฤมิต 
             
            (นายปรีชา นันท์นฤมิต) 
                                                   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


