
 
Syneron ตอกยํานวตักรรมผลติภัณฑก์ระชบัสดัสว่น กอ่นเปิดงาน BODY Conference and Exhibition 
ที5ลอนดอน 
 
 ลอนดอน - - 5 พ.ย. 2555 - - พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์
 

Syneron Medical Ltd. (NASDAQ: ELOS) (http://www.syneron.com) 
บรษัิทผลติอปุกรณ์เสรมิความงามชั นนําของโลก 
แถลงตอ่สื5อมวลชนนานาชาตเิกี5ยวกบักจิกรรมใหม่ๆของบรษัิทและการยกระดับความมุง่มั5นในการพัฒนาต
ลาดผลติภัณฑก์ระชับสดัสว่นแบบไมต่อ้งผา่ตัด 
ซึ5งเป็นภาคสว่นหนึ5งที5เตบิโตเร็วที5สดุในตลาดอปุกรณ์เสรมิความงามโลก โดยการแถลงขา่วจัดขึนที5 
Academy of Medical Sciences ในลอนดอน กอ่นเปิดงาน BODY Conference and Exhibition 
(http://www.bodyconference.co.uk) ที5ลอนดอนระหวา่งวันที5 3-4 พฤศจกิายน 2555 ซึ5ง Syneron 
เป็นผูส้นับสนุนหลักของงานนี 
 
 สามารถชมขา่วประชาสมัพันธใ์นรปูแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี5 

http://www.multivu.com/mnr/58631-body-shaping-by-syneron 
 
ในการแถลงขา่ว ดร.ชมิอน เอ็คเฮาส ์(Shimon Eckhouse, Ph.D.) 

ผูก้อ่ตั งและประธานคณะกรรมการบรหิารบรษัิท Syneron และหลยุส ์สคาฟรู ิ(Louis Scafuri) 
ประธานเจา้หนา้ที5บรหิารของ Syneron ไดอ้ธบิายเกี5ยวกับเทคโนโลยอัีนทันสมัยของ Syneron 
ที5ชว่ยจัดการปัญหาในตลาดผลติภัณฑก์ระชบัสดัสว่น 
ตลอดจนนําเสนอขอ้มลูเกี5ยวกับขนาดและแนวโนม้ของตลาด 
เทคโนโลยทีี5บรษัิทนําเสนอประกอบดว้ยกลุม่ผลติภัณฑช์ั นนําในตลาดอยา่ง UltraShape(R) และ 
VelaShape(R) โดย UltraShape 
เป็นเครื5องขจัดไขมันที5ทําใหเ้กดิแผลนอ้ยที5สดุเครื5องแรกและใชเ้ทคโนโลยคีลื5นอัลตราซาวดเ์ฉพาะจดุซึ5ง
เป็นกรรมสทิธิqของบรษัิท สว่น VelaShape 
เป็นเครื5องกระชับสดัสว่นแบบไมต่อ้งผา่ตัดเครื5องแรกและใชเ้ทคโนโลย ีelos 
อันเป็นกรรมสทิธิqของบรษัิทเชน่กนั ปัจจบัุนเครื5องนีถกูนําไปใชแ้ลว้กวา่ 7,000 เครื5องทั5วโลก 
กลุม่ผลติภัณฑดั์งกลา่วเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งที5ทําให ้Syneron 
เป็นผูนํ้าของโลกและเป็นผูเ้ชี5ยวชาญดา้นการกระชบัสดัสว่นแบบไมต่อ้งผา่ตัด 

 
ในฐานะผูนํ้าที5มปีระสบการณ์กวา่ 10 ปีในการขจัดทั งไขมันและเซลลไูลทใ์ตผ้วิหนัง Syneron 

ไดร้วบรวมขอ้มูลทางคลนิกิมากมายเพื5อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่างปลอดภัยและมปีระสทิ
ธภิาพ ในระหวา่งการแถลงขา่ว Syneron 
ไดนํ้าเสนอกจิกรรมการวจัิยและการทดลองทางคลนิกิที5กําลังดําเนนิอยูใ่นศนูยห์ลายแหง่ซึ5งเนน้ไปที5เทคโ
นโลยกีระชบัสดัสว่น การลงทนุดา้นการวจิัยและทดลองตอกยําใหเ้ห็นถงึความมุ่งมั5นของบรษัิทในดา้น 
“วทิยาศาสตร-์ผลลัพธ-์ความน่าเชื5อถอื” 
ขณะที5บรษัิทกําลังพยายามพัฒนาเทคโนโลยทีี5อยูเ่บืองหลังผลติภัณฑท์ั งหมด 

 
ระหวา่งการแถลงขา่วยังมกีารบรรยายโดยนพ.ครสิโตเฟอร ์องิเกลิฟิลด ์(Christopher 

Inglefield, M.D.) ผูอํ้านวยการฝ่ายการแพทยแ์ละเจา้ของ London Bridge Plastic Surgery & 
Aesthetic Clinic 
นพ.องิเกลิฟิลดไ์ดก้ลา่วถงึประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยกีระชบัสดัสว่นที5หลากหลาย 
นอกจากนันยังนําเสนอกรณีศกึษาที5ชว่ยใหผู้ฟั้งมคีวามเขา้ใจมากขึนเกี5ยวกบัผลลัพธต์า่งๆจากการใชเ้ทค
โนโลยแีบบไมต่อ้งผา่ตัดของ Syneron 

 
ดร.ชมิอน เอ็คเฮาส ์ผูก้อ่ตั งและประธานคณะกรรมการบรหิารบรษัิท Syneron Medical กลา่ววา่ 

“Syneron 
อยูใ่นตําแหน่งที5เหมาะสมที5สดุในการตอบสนองความตอ้งการที5เพิ5มขึนทั5วโลกในดา้นการกระชบัสัดสว่นแ
ละการกระชับผวิแบบไรอ้ปุสรรค 
ตอ้งขอขอบคณุเทคโนโลยกีระชบัสัดสว่นที5โดดเดน่และสมบรูณ์แบบของเรา 
ซึ5งใชเ้ทคโนโลยคีลื5นอัลตราซาวดเ์ฉพาะจดุและเทคโนโลย ีelos ซึ5งเป็นกรรมสทิธิqของเราเอง 
เราภมูใิจที5ไดม้อบความปลอดภัย ประสทิธภิาพ และความสะดวกสบายแบบเหนือระดับ 
ตลอดจนฟีเจอรต์า่งๆของผลติภัณฑก์ระชบัสัดสว่นระดับโลกอยา่ง UltraShape และ VelaShape 
ใหแ้กแ่พทยแ์ละผูป่้วยทั5วโลก” 

 



หลยุส ์สคาฟรู ิประธานเจา้หนา้ที5บรหิารบรษัิท Syneron Medical กลา่ววา่ “Syneron 
มุง่มั5นนําเสนอเทคโนโลยทีางวทิยาศาสตรท์ี5ทันสมัยใหแ้กล่กูคา้ 
เพื5อรองรับการเสรมิความงามประเภทตา่งๆที5ขยายตัวอยา่งรวดเร็ว 
และชว่ยพัฒนาการปฏบัิตงิานของเจา้หนา้ที5ทางการแพทย ์
การกระชบัสดัสว่นเป็นการเสรมิความงามแบบหนึ5งที5ไดร้ับความนยิมมากที5สดุในโลก 
เราจงึมุ่งมั5นทําการวจัิยและพัฒนาเพื5อใหมั้5นใจวา่เราจะสามารถรักษาและยกระดับความเป็นผูนํ้าในตลาดที5
มคีวามสําคัญนีได ้เมื5อไมน่านมานีเราไดเ้ร ิ5มจําหน่ายเครื5อง UltraShape โดยตรงในแคนาดา 
และหวังเป็นอยา่งยิ5งวา่จะไดรั้บอนุญาตใหว้างตลาดในสหรัฐอเมรกิาไดใ้นปี 2556” 
 
 เกี5ยวกบั Syneron Medical Ltd. 
           

Syneron Medical Ltd. (NASDAQ: ELOS) 
เป็นบรษัิทผลติอปุกรณ์เสรมิความงามชั นนําของโลกซึ5งมผีลติภัณฑห์ลากหลายครอบคลมุและมเีครอืขา่ย
จัดจําหน่ายที5กระจายอยูท่ั5วโลก 
เทคโนโลยขีองบรษัิทชว่ยใหแ้พทยม์วีธิทีี5ทันสมัยในการเสรมิความงามประเภทตา่งๆ อาท ิ
การขจัดไขมันตามสว่นตา่งๆของรา่งกาย การขจัดขนตามรา่งกาย การลดริวรอย 
การทําใหผ้วิดอูอ่นเยาวด์ว้ยการกําจัดเสน้เลอืดขอดและความผดิปกตขิองเม็ดส ีรวมถงึการกําจัดสวิ 
เสน้เลอืดขอดบรเิวณขา และเซลลไูลท ์บรษัิทจําหน่ายผลติภัณฑภ์ายใตแ้บรนดดั์ง 2 แบรนด ์ไดแ้ก ่
Syneron และ Candela ทั งนี บรษัิทกอ่ตั งขึนในปี 2543 โดยมสํีานักงานใหญ ่ศนูยว์จัิยและพัฒนา 
รวมถงึศนูยก์ลางการผลติในประเทศอสิราเอล 
นอกจากนันยังมศีนูยว์จัิยและพัฒนารวมถงึโรงงานผลติหลายแหง่ในสหรัฐอเมรกิาดว้ย 
บรษัิททําการตลาดผลติภัณฑแ์ละใหบ้รกิารใน 90 ประเทศทั5วโลกผา่นสํานักงานสาขาในอเมรกิาเหนือ 
ฝรั5งเศส เยอรมนี อติาล ีโปรตเุกส สเปน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลยี จนี ญี5ปุ่ น และฮอ่งกง 
รวมทั งยังมตัีวแทนจําหน่ายทั5วโลก 

 
คําจํากดัสทิธิqความรับผดิชอบของขอ้ความคาดการณ์ลว่งหนา้ 
 
ขอ้ความใดก็ตามในเอกสารฉบับนีที5กลา่วถงึความคาดหมายในอนาคต ความเชื5อ เป้าหมาย 

แผนการ หรอืความคาดหวัง 
ถอืเป็นขอ้ความคาดการณ์ลว่งหนา้ตามที5มกีารจํากดัความในกฎหมายปฏริปูการฟ้องรอ้งคดหีลักทรัพยส์ว่น
บคุคลปี 2538 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) นอกจากนี 
ขอ้ความที5ไมใ่ชข่อ้เท็จจรงิที5เกดิขึนแลว้ในอดตี (ซึ5งรวมถงึขอ้ความที5ใชคํ้าวา่ เชื5อวา่ มั5นใจวา่ คาดวา่ 
วางแผนวา่ คาดการณ์วา่ อาจจะ จะ และคําอื5นที5มคีวามหมายในทํานองเดยีวกนั) 
กถ็อืวา่เป็นขอ้ความคาดการณ์ลว่งหนา้ 
มปัีจจัยหลายประการที5อาจทําใหผ้ลลัพธห์รอืเหตกุารณ์จรงิออกมาแตกตา่งอยา่งมากจากที5ระบใุนขอ้ควา
มคาดการณ์ลว่งหนา้ ซ ึ5งรวมถงึการใชเ้วลานานเกนิคาดในการเปิดตัวผลติภัณฑ ์
ตลอดจนปัจจัยเสี5ยงตา่งๆที5ระบไุวใ้นรายงานประจําปี Form 20-F ฉบับลา่สดุของ Syneron Medical Ltd. 
และปัจจัยอื5นๆที5อธบิายไวใ้นเอกสารที5 Syneron Medical Ltd. 
ยื5นตอ่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยเ์ป็นระยะๆ 
หากปัจจัยใดปัจจัยหนึ5งหรอืหลายปัจจัยที5กลา่วถงึเป็นจรงิขึนมา 
หรอืสมมตฐิานที5ตั งไวไ้ดรั้บการพสิจูนว์า่ไมเ่ป็นความจรงิ ผลลัพธ ์ผลการดําเนนิงาน หรอืการบรรลผุลของ 
Syneron Medical Ltd. อาจแตกตา่งอยา่งมากจากผลลัพธ ์ผลการดําเนนิงาน 
หรอืการบรรลุผลที5กลา่วถงึหรอืกลา่วเป็นนัยในขอ้ความคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 
นอกจากนี ขอ้ความในเอกสารนีเป็นการคาดการณ์และความเชื5อของ Syneron Medical Ltd. ณ 

วันที5เผยแพรเ่อกสารฉบบันี Syneron Medical Ltd. 
คดิวา่เหตกุารณแ์ละความเปลี5ยนแปลงในภายหลังจะทําใหค้วามคาดหมายและความเชื5อของบรษัิทเปลี5ย
นแปลงไป อยา่งไรกด็ ีSyneron Medical Ltd. 
ไมม่ภีาระผกูพันที5จะตอ้งปรับปรงุขอ้ความคาดการณ์ลว่งหนา้เหลา่นี 
แตบ่รษัิทอาจเลอืกปรับปรงุขอ้มลูบางสว่นและเผยแพรต่อ่สาธารณะในอนาคต 
ขอ้ความคาดการณ์ลว่งหนา้ของ Syneron Medical Ltd. 
ไมไ่ดส้ะทอ้นถงึผลกระทบที5อาจเกดิขึนจากการซือขายหรอืการทําธรุกรรมเชงิกลยทุธใ์นอนาคต 
ผูอ้า่นไมค่วรยดึถอืวา่ขอ้ความคาดการณ์ลว่งหนา้เหลา่นีเป็นมมุมองของ Syneron Medical Ltd. 
เมื5อผา่นพน้วันที5เผยแพรเ่อกสารฉบับนีไปแลว้ 
 
 ตดิตอ่ 
 
 เดวดิ ชลาเชท็ (David Schlachet) 
 ประธานเจา้หนา้ที5ฝ่ายการเงนิ บรษัิท Syneron Medical 

อเีมล: david.schlachet@syneron.com 
 



แซ็ค คโูบว ์(Zack Kubow) 
The Ruth Group 
โทร: +1-646-536-7020 
อเีมล: zkubow@theruthgroup.com 

 
แหลง่ขา่ว: Syneron Medical Ltd. 

 


