วันที 12 พฤษภาคม 2559
ที

SET-2016-010

เรือง

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับไตรมาสที 1 ปี 2559

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชัน จํา กัด (มหาชน) ขอนํ า ส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์ข องฝ่ ายจัดการ
สําหรับไตรมาสที 1 ปี 2559 โดยสรุปดังนี
ภาพรวมในไตรมาสที 1 ปี 2559
บริษทั ฟิลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์และ
อุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบและติดตัง ระบบทีเกียวข้องกับระบบบําบัดนํ าให้บริสุทธิ และให้บริการดูแล
บํารุงรักษาระบบบําบัดนํ าให้บริสทุ ธิ
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที 1 ปี 2559 ฟื นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจส่ว นใหญ่เกิด ขึนในภาคการท่ อ งเทียวและการลงทุ นจากภาครัฐ แต่ สํา หรับการลงทุ นจาก
ภาคเอกชนโดยรวมยังมีสญ
ั ญาณชะลอตัว ปจั จัยดังกล่าวค่อนข้างมีผลกระทบต่อการสังซือสินค้าจาก
บริษทั ของลูกค้าในกลุม่ ธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบนํ า (B1) และกลุ่มธุรกิจพาณิชย์
และทีพักอาศัย (B2) อย่างไม่สามารถหลีกเลียงได้
ธุร กิจใหม่ข องบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์ว ิส จํา กัด ซึงดํ า เนินธุ ร กิจเกียวกับศูนย์ไตเทีย มที
ให้บริการฟอกเลือดสําหรับผูป้ ่วยโรคไต ซึงจดทะเบียนเปิ ดบริษทั ในวันที 5 มิถุนายน 2558 ปิ ดไตรมาส
แรกเริมมีรายได้ให้บริการฟอกเลือดต่อผู้ป่วยโรคไตตังแต่เดือน กุมภาพันธ์ แม้จะยังไม่เต็มกําลังการ
ให้บริการแต่กถ็ อื เป็ นเรืองทีน่ ายินดี สําหรับธุรกิจใหม่ของบริษัท เมดิคอล วิชนั จํากัด ซึงดําเนินธุรกิจ
เกียวกับการจํา หน่ า ยเครืองมือเครืองใช้และอุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้องกับทางการแพทย์ ซึงจดทะเบีย นเปิ ด
บริษัทในวันที 10 กรกฎาคม 2558 แม้ว่าปิ ดไตรมาสแรกจะยังไม่มรี ายได้ แต่ก็มสี ญ
ั ญาณทีดีเกิดขึน
เนืองจากสามารถสร้างทีมทํางานได้ครบถ้วนตามโครงสร้างทีวางไว้แล้ว
ในด้า นของผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํา กัด (มหาชน) ได้นํา เข้า อุ ปกรณ์ผ ลิต นํ า
โอโซน (Biospin Ozonated Water) ซึงสามารถนํ าไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายธุรกิจ ถือเป็ นอีกหนึง
ทางเลือกทีบริษทั มีความตังใจนํ าเสนอต่อผูบ้ ริโภค ตามเจตนารมณ์ทคาดหวั
ี
งจะยกระดับให้ผูบ้ ริโภคได้ใช้
นํ าทีมีคณ
ุ ภาพทีดียงๆขึ
ิ นไป โดยผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้เริมมีการนํ าไปทดสอบการใช้งานกับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายบางรายแล้ว

สรุปผลการดําเนิ นงาน
งบกําไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ

ไตรมาสที 1
ปี 2559
75.52

กําไรขันต้นจากการขายและบริการ

ไตรมาสที 1
ปี 2558
88.60

เพิ ม(ลด)

%

(13.08)

(14.76%)

19.67

22.90

(3.23)

(14.10%)

0.62

0.48

0.14

29.17%

(5.29)

(3.29)

2.00

60.79%

(17.80)

(17.13)

0.67

3.91%

กําไรสุทธิกอ่ นต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

(2.80)

2.96

(5.76)

(194.59%)

ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน

(0.82)

(0.43)

0.39

90.70%

0.24

(0.73)

(0.97)

(132.88%)

(3.38)

1.80

(5.18)

(287.78%)

-

-

-

(3.38)

1.80

(5.18)

(287.78%)

- ส่วนทีเป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่

(3.01)

1.80

(4.81)

(267.22%)

- ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม

(0.37)

-

(0.37)

(100.00%)

รายได้อนื
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอืน-สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

-

การแบ่งปนั กําไรสําหรับงวด

รายได้รวม (รายได้หลักและรายได้อน)
ื ปรับตัวลดลงจํานวน 12.94 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
14.53 จากปี ก่อน โดยสามารถจําแนกตามกลุม่ ธุรกิจตามข้อมูลในตารางทีแสดงไว้

รายได้ตามกลุม่ ลูกค้า
1. กลุ่มธุ รกิจอุ ตสาหกรรมและผู้ป ระกอบการด้า น
ระบบนํ า (B1)

ไตรมาสที 1
ปี 2559
สัดส่วน
ล้านบาท
(%)

ไตรมาสที 1
ปี 2558
สัดส่วน
ล้านบาท
(%)

อัตราการ
เติบโต
ของกลุม่
ลูกค้า

17.13

22.68%

17.70

19.98%

(3.22%)

2. กลุม่ ธุรกิจพาณิชย์และทีพักอาศัย (B2)

45.13

59.76%

48.80

55.08%

(7.52%)

3. กลุม่ ธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)

13.26

17.56%

22.10

24.94%

(40.00%)

75.52

100.00%

88.60

100.00%

(14.76%)

รวมรายได้
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รายได้จากการขายและบริการปรับตัวลดลง 13.08 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.76 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีปจั จัยในแต่ละกลุม่ ธุรกิจดังต่อไปนี
กลุม่ ธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบนํ า (B1) มีรายได้ลดลง 0.57 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 3.22 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ภาพรวมของรายได้ในกลุ่มธุรกิจนีลดลงเนืองจาก
ภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้การสังซือสินค้าประเภทอุปกรณ์ร ะบบกรองนํ าจากลูกค้านั น
ลดลงตามไปด้วย
กลุม่ ธุรกิจพาณิชย์และทีพักอาศัย (B2) มีรายได้ลดลง 3.67 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 7.52
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน อย่างไรก็ตามบริษทั ยังคงสามารถต่อยอดการขายสินค้าประเภทอุปกรณ์
ระบบกรองนํ าจากการขยายสาขาของลูกค้าทีเป็ นกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซือ ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจ
ร้านกาแฟ ไว้ได้เช่นเดียวกับทุกๆปี ทผ่ี านมา สาเหตุหลักทีภาพรวมของรายได้ในกลุม่ ธุรกิจนีลดลงมาจาก
การทีในระหว่างไตรมาสที 1 ปี 2558 ได้รบั คําสังซือพิเศษเครืองผลิตนํ าแข็งจากลูกค้ารายหนึงในจํานวน
16 เครือง ในขณะทีในระหว่ างไตรมาสที 1 ปี 2559 มีการจําหน่ ายเครืองผลิต นํ าแข็งให้กบั ลูกค้าราย
ดังกล่าวเพียง 3 เครือง
กลุม่ ธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) มีรายได้ลดลง 8.84 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 40.00
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักทีภาพรวมของรายได้ในกลุ่มธุรกิจนีลดลงมาจากการทีใน
ระหว่างไตรมาสที 1 ปี 2558 ได้รบั คําสังซือพิเศษเครืองไตเทียมประมาณ 10 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
กลุ่มธุรกิจนีมีรายได้ทเกี
ี ยวข้องกับงานติดตังและบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ าให้บริสุทธิสําหรับหน่ วยไต
เทียมเพิมขึนประมาณ 1 ล้านบาท และยอดขายผลิตภัณฑ์เข้มข้นสําหรับการฟอกเลือดด้วยเครืองไต
เทียม (นํ ายาไตเทียม) เพิมขึนประมาณ 1 ล้านบาท
 กําไรขันต้น
บริษั ท มีกํ า ไรขันต้ น ในปี 2559 และ 2558 จํ า นวน 19.67 ล้า นบาท และ 22.90 ล้า นบาท
ตามลําดับ โดยมีอตั รากําไรขันต้นเท่ากับร้อยละ 26.05 และร้อยละ 25.85 ตามลําดับ ในด้านของจํานวน
เงินบริษัท จะมีกําไรขันต้นลดลง 3.23 ล้านบาท ซึงผันแปรกับรายได้จากการขายและบริการทีลดลง
สําหรับในด้านของอัตราส่วนกําไรขันต้นนันจะเพิมขึนเล็กน้ อย เนืองจากยอดขายเครืองผลิตนํ าแข็งและ
เครืองไตเทียมลดลง (เครืองผลิตนํ าแข็งและเครืองไตเทียมมีกําไรตํากว่าสินค้าประเภทอุปกรณ์ระบบ
กรองนํ าซึงเป็ นสินค้าหลัก)
 ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิมขึน 2.00 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 60.79 จากช่วงเวลา
เดีย วกัน ของปี ก่อ น โดยหลัก เกิด จากการทีบริษั ท ใหญ่ มคี ่ า ใช้จ่ า ยทีเกียวข้ อ งกับการออกบูธ เพือ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพิมขึน ประกอบกับการเพิมจํานวนพนักงานขายเพือขยายตลาด ทําให้ม ี
ค่าใช้จา่ ยเกียวกับพนักงานและค่าใช้จา่ ยในการเดินทางเพิมขึนตามมาด้วย
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 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการบริหารทีเพิมขึน 0.67 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.91 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน สืบเนืองมาจากการปรับผลตอบแทนพนักงานและผู้บริหารประจําปี ดงั เช่น
ปกติทุกปี
 ค่าใช้จ่ายทางการเงิ น
บริษทั มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิมขึน 0.39 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 90.70 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน เนืองจากบริษทั ใหญ่มคี ่าธรรมเนียมในการจํานองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง เพือกู้ยมื
เงินจากธนาคาร 0.31 ล้านบาท
 ผลการดําเนิ นงาน – สุทธิ
บริษทั มีกําไรสุทธิลดลง 5.18 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 287.78 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน โดยสรุปเนืองจากยอดขายลดลง และมีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหาร รวมทังค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
เพิมขึน ตามทีได้อธิบายไว้ขา้ งต้น
ฐานะทางการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ นรวม
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
หุ้น
จํานวนหุน้ สามัญทีออกและชําระแล้ว (ล้านหุน้ )

มูลค่าหุน้ ทีตราไว้ (บาท)

31 มีนาคม
2559
403.12
70.16
332.96
31 มีนาคม
2559
258.05
0.50

31 ธันวาคม
2558
407.05
70.72
336.33
31 ธันวาคม
2558
258.05
0.50

เพิ ม(ลด)

%

(3.93)

(0.97%)

(0.56)

(0.79%)

(3.37)

(1.00%)

เพิ ม(ลด)

%

-

-

-

-

 สิ นทรัพย์
ภาพรวมของสินทรัพย์ลดลง 3.93 ล้านบาท หรือคิด เป็ นร้อยละ 0.97 จากสินปี 2558 โดย
รายการสิน ทรัพย์ทเปลี
ี ยนแปลงอย่ า งมีส าระสํา คัญ ได้แ ก่ เงิน ลงทุ นชัวคราวเพิมขึน 3.00 ล้านบาท
เนืองจากนํ าเงินบางส่วนไปลงทุนชัวคราวในรูปแบบของเงินฝากประจําเพิม เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้า
เพิมขึนประมาณ 2.51 ล้านบาท และลูกหนีการค้าลดลงประมาณ 7.84 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากบริษัท
ใหญ่มยี อดขายในไตรมาสที 1 ปี 2559 น้อยกว่าไตรมาสที 4 ปี 2558 ดังเช่นปกติทุกปี (ไตรมาสที 4 จะ
เป็ นช่วงเวลาทีทํายอดขายได้สงู สุดของปี หากเทียบเป็ นรายไตรมาส)
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 หนี สิ น
ภาพรวมของหนี สิน ลดลง 0.56 ล้า นบาท หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 0.79 จากสินปี 2558 โดยใน
ระหว่างไตรมาส บริษทั มีการกูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 11.50 ล้านบาท เพือนํ าเงินมา
ชดเชยค่าซืออาคารพาณิชย์และค่าตกแต่งต่อเติมอาคารทีพัฒนาการ และจ่ายชําระโบนัสค้างจ่ายประจําปี
2558 ให้กบั พนักงานในเดือนมีนาคมตามปกติทุกปี นอกจากนัน ณ วันสินไตรมาส บริษัทใหญ่มเี จ้าหนี
การค้าต่างประเทศลดลงประมาณ 5.47 ล้านบาท จากสินปี 2558 โดยสอดคล้องกับสินค้าระหว่างทางที
ลดลง
 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ภาพรวมของส่ว นของผู้ถ ือหุ้น ลดลง 3.37 ล้า นบาท หรือ คิดเป็ นร้อยละ 1.00 จากสินปี 2558
เนืองจากในไตรมาสที 1 ปี 2559 บริษทั ย่อยเกิดผลขาดทุนจากการดําเนินงาน โดย 2 บริษัทย่อยทีเปิ ด
ใหม่ในปี 2558 ยังอยู่ในช่วงเริมดําเนินงานจึงยังมีรายได้ไม่ถงึ จุดคุม้ ทุน
ทิ ศทางของบริ ษทั ในปี 2559
ภาพรวมของเหตุการณ์สาํ คัญมีดงั นี
1. บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด มีจํานวนผู้ป่วยโรคไตทีมารับบริการฟอกเลือดเพิมขึน
โดยบริษทั จะรีบผลักดันให้มจี าํ นวนผูป้ ่วยเต็มกําลังการให้บริการโดยเร็วทีสุด
2. บริษทั เมดิคอล วิชนั จํากัด มีรายได้จากการขายสินค้าให้กบั ลูกค้ารายแรกในเดือน เมษายน
3. ผลทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ผลิตนํ าโอโซน (Biospin Ozonated Water) จากลูกค้าเป็ นทีน่ า
พอใจ ปจั จุบนั อยู่ในระหว่างเจรจาทําสัญญาเช่าอุปกรณ์ผลิตนํ าโอโซน
4. สานต่อการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ซงเป็
ึ นเครืองผลิตนํ าต่อต้านอนุ มูลอิสระเพือสุขภาพและผลิต
นํ าโอโซนสําหรับใช้ฆ่าเชือโรคภายในเครืองเดียวกัน (Biowell) และตู้นําดืมไฮยีน (Water Logic) ซึงถือ
เป็ นนวัตกรรมใหม่ของสินค้าทีเกียวข้องกับอุปกรณ์และระบบบําบัดนํ าให้บริสุทธิในประเทศไทย ต่อกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายทีวางไว้และผลักดันให้สนิ ค้าเข้าถึงมือผู้บริโภคในจํานวนทีมากขึน ภายหลังจากทีมีการ
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ไปแล้วในปี ทผ่ี านมา
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(ดร.วิจติ ร เตชะเกษม)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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