
 

 

 

ที่ EFORL IR046/2563 

20 พฤศจิกายน 2563 

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2563 ของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
และบริษัทย่อย 

ตารางแสดงผลประกอบการไตรมาส 3/63 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3/62, ไตรมาส 2/63 
และไตรมาส 1/63 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวม  
ไตรมาส 

3/63 
ไตรมาส 

3/62 
Δ% 

ไตรมาส 
2/63 

Δ% 
ไตรมาส 

1/63 
Δ% 

รายได้จากการขายและบริการเครือ่งมือ
แพทย ์  450,374   471,226  -4%  431,618  4%  301,848   49% 
รายได้จากการขายและให้บริการดา้น
ความงาม  2,513   37,511  -93%  3,568  -30%  22,202  -89% 
รายได้ดอกเบีย้รับ  116   1,881  -94%  82  41%  298  -61% 
รายได้อื่น  2,835   8,810  -68%  3,852  -26%  4,339  -35% 
รวมรายได้ทั้งหมด  455,838   519,428  -12% 439,120  4%  328,687  39% 
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษี
เงินได้  64,154   (19,757) 425%  27,930  130% (767,358) 108% 
อัตรากำไร 14% -4%  6%  -233%  
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  47,084   (46,724) 201%  11,138  323% (788,443) 106% 
 10% -9%  3%  -240%  

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด  30,937   (59,449) 152%  960  3,123% (649,014) 105% 
อัตรากำไร 7% -11%  0.2%  -197%  
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  54,226   (10,892) 598%  18,494  193% (391,713) 114% 
อัตรากำไร 12% -2%  4%  -119%  
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 ผลประกอบการไตรมาส 3/63 

รายได้รวมสำหรับไตรมาส 3/63 เท่ากับ 456 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 12 และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2/63 ร้อยละ 4 ประกอบด้วยรายได้ตามธุรกิจ ดังนี้ 

- รายได้จากการขายและบริการเครื่องมือแพทย์จำนวน 450 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐประจำปี
งบประมาณ 2563 มีการอนุมัติและการเบิกจ่ายล่าช้ากว่ากำหนด 

- รายได้จากการขายและให้บริการด้านความงามจำนวน 3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 93 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งรายได้ใน Q3/63 มาจากการขายสินค้าผ่านช่อง
ทางการขายออนไลน์ เนื่องจากคลินิกเสริมความงามได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งทำให้บริษัท วุฒิศักดิ์ 
คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จำเป็นต้องปิดสาขาตามคำสั่งภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อฐานะทาง
การเงินบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ   

 

2. สรุปผลประกอบการจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ 
(หน่วย : พันบาท) 

รายได้ตามกลุ่มธุรกจิ  
ไตรมาส 

3/63 
ไตรมาส 
3/62 

Δ% 
ไตรมาส 

2/63 
Δ% 

ไตรมาส 
1/63 

Δ% 

ตัวแทนจำหน่ายเคร่ืองมือ        
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 449,095 452,572 -1% 430,615 4% 301,627 49% 
กำไรขั้นต้น 180,836 168,235 7% 154,098 17% 115,259 57% 
บริการความงาม 3,795 56,165 -93% 4,571 -17% 22,423 -83% 
ขาดทุนขั้นต้น (3,473) (8,358) -58% (14,430) -76% (22,055) -84% 

 
(หน่วย : พันบาท) 

รายได้ตามกลุ่มธุรกจิ งวดเก้าเดือน 63 งวดเก้าเดือน 62 Δ% 

ตัวแทนจำหน่ายเคร่ืองมือ 1,181,337 1,349,593 -12% 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์    

กำไรขั้นต้น 450,193 495,607 -9% 

บริการความงาม 30,789 133,419 -77% 

ขาดทุนขั้นต้น (39,958) (41,951) -5% 
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ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดำเนินการโดยบริษัทและบริษัท    
สเปซเมด จำกัด (บริษัทย่อย) ในไตรมาส 3/63 รายได้จากการขายและบริการในกลุ่มธุรกิจตัวแทน
จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 450 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563 มีการอนุมัติและ
การเบิกจ่ายล่าช้ากว่ากำหนด 

กำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในไตรมาส 3/63 
จำนวน 181 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตรากำไร
ขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 40 โดยสัดส่วนรายได้ของธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อรายได้รวม
เท่ากับร้อยละ 99 

ธุรกิจบริการความงาม 

 ธุรกิจบริการความงาม ดำเนินการโดย บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (“วุฒิศักดิ์ 
คลินิก”) ถือหุ้นโดยบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) และบริษัท สยามสเนล จำกัด 
(บริษัทย่อย) มีรายได้จากการขายและบริการในไตรมาส 3/63 จำนวน 4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 93 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทำให้คลินิกเสริมความงามปิดสถานประกอบการ ซึ่งทำให้บริษัท วุฒิ

ศักดิ์คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (“วุฒิศักดิ์คลินิก” หรือ “WCIG” บริษัทย่อยทางอ้อม ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักของการลงทุนในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัท) ขาดรายได้จาก
การให้บริการ ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง และปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของ วุฒิศักดิ์คลินิก อย่างเป็น สาระสำคัญ หลังจากได้มีการ
ประเมินสถานะของกิจการ คณะกรรมการชุดปัจจุบันจึงยื่นฟ้ืนฟูกิจการของวุฒิศักดิ์คลินิก ต่อศาล
ล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 

ขาดทุนขั้นต้นสำหรับธุรกิจบริการความงามในไตรมาส 3/63 จำนวน 3 ล้านบาท ขาดทุนลดลง
ร้อยละ 58 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ -109 สัดส่วน
รายได้ของธุรกิจบริการความงามต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 1 
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3. รายการหลักในงบกำไรขาดทุนสำหรับไตรมาส 3/63 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3/62 และงวด
เก้าเดือนของปี 2563 เทียบกับงวดเก้าเดือนปี 2562 

(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวม 
ไตรมาส 

3/63 
ไตรมาส 

3/62 
Δ% 

งวดเก้าเดือน 
ปี 63 

งวดเก้าเดือน 
ปี 62 

Δ% 
 

รายได้จากการขายและบริการเครือ่งมือแพทย์  450,374   471,226  -4%  1,183,840   1,397,200  -15%  
รายได้จากการขายและให้บริการดา้นความงาม  2,513   37,511  -93%  28,283   85,812  -67%  
รวมรายได้จากการขายและบริการ  452,887   508,737  -11%  1,212,123   1,483,012  -18%  
ต้นทุนขายและบริการเครื่องมือแพทย์ (271,205)  (314,062) -14%  (724,054)  (884,141) -18%  
ต้นทุนขายและให้บริการด้านความงาม  (6,797)  (34,062) -80%  (77,436)  (145,536) -47%  
รวมต้นทุนขายและบริการ (278,002) (348,124) -20%  (801,490) (1,029,677) -22%  
กำไรขั้นต้น  174,885   160,613  9%  410,633   453,335  -9%  
รายได้ดอกเบีย้รับ  116   1,881  -94%  496   6,446  -92%  
รายได้อื่น  2,835   8,810  -68%  11,026   22,732  -51%  
ค่าใช้จ่ายในการขาย  (66,742)  (125,246) -47%  (217,231)  (327,877) -34%  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (47,056)  (65,815) -29%  (170,588)  (215,425) -21%  
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 116   -    N/A  (709,610)  -    N/A  

ต้นทุนทางการเงิน  (17,070)  (26,967) -37%  (54,947)  (83,423) -34%  
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  47,084   (46,724) 201%  (730,221)  (144,212) -406%  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้  (16,147)  (12,725) 27%  (28,720)  (39,665) -28%  
กลับรายการหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับัญชี - -  141,824 - N/A  

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด   30,937   (59,449) 152%  (617,117)  (183,877) -236%  
การแบ่งปันกำไร        
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  54,226   (10,892) 598%  (318,993)  (46,952) -579%  
ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่อยู่ในอำนาจควบคมุ  (23,289)  (48,557) -52%  (298,124)  (136,925) 118%  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ        
อัตรากำไรขั้นต้น 38.6% 31.6% 7.0% 33.9% 30.6% 3.3%  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตอ่รายได้รวม 25.1% 37.6% -12.4% 32.0% 36.6% -4.6%  
อัตรากำไรสุทธิ 6.8% -11.7% 18.5% -50.9% -12.4% -38.5%  
อัตรากำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 12.0% -2.1% 14.1% -26.3% -3.2% -23.2%  
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รายได้จากการขายและให้บริการ 

 สำหรับไตรมาส 3/63 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 453 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

กำไรขั้นต้น  

 สำหรับไตรมาส 3/63 กำไรขั้นต้นเท่ากับ 175 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นของไตรมาส 3/63 เท่ากับร้อยละ 39 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ไตรมาส 3/63 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 114 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายใน
การขาย 67 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 47 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตร
มาส 3/63 ลดลงร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อ
รายได้รวมในไตรมาส 3/63 เท่ากับร้อยละ 25 ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากบริษัทย่อยทางอ้อมปิดสาขาชั่วคราว ทำให้บริษัทย่อยทางอ้อมไม่ต้องแบกค่าใช้จ่ายที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได ้

ต้นทุนทางการเงิน 

 สำหรับไตรมาส 3/63 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 17 ล้านบาทลดลงร้อยละ 37 เมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อน  

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 สำหรับไตรมาส 3/63 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 31 ล้านบาท กำไรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 152 
จากงวดเดียวกันของปีก่อน อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 7 และกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
เท่ากับ 54 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทเท่ากับร้อยละ 12 

 ทั้งนี้งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท มีจำนวน 719 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นอย่างมีสาระสำคัญจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการลดสัดส่วนการลงทุนของ 
WCIH ใน WCIG จากเดิมร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 20 (สัดส่วนของบริษัทคงเหลือร้อยละ 11.20 ) 
อย่างไรก็ตาม WCIH ยังคงต้องรวมงบการเงินของ WCIG ในงบการเงินรวมของ WCIH เนื่องจากกรรมการ
ที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท WCIH และ WCIG เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน ผลกระทบจากการลดสัดส่วน
การลงทุนใน WCIG มีจำนวน 685 ล้านบาท ถูกแสดงรวมอยู่ใน “ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงิน
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ลงทุนในบริษัทย่อย” จำนวน 860 ล้านบาท โดยประกอบด้วย ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 175 ล้านบาท และบริษัทย่อยทางอ้อม จำนวน 685 ล้านบาท   

นอกจากนี้บริษัทขอรายงานความคืบหน้ากรณีบริษัท วุฒิศักดิ์คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ให้เงินกู้
ยืมแก่บริษัท ทีพีเอ็น 2018 จำกัด (“TPN”) เป็นเงินจำนวน 100 ล้านบาท ปัจจุบัน วุฒิศักดิ์คลินิก 
ดำเนินการแต่งตั้งทนายเพ่ือดำเนินคดีตามข้ันตอนทางกฎหมาย เพื่อบังคับให้ TPN ชำระหนี้ตามกฎหมาย
ให้วุฒิศักดิ์คลินิก   
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