วันที 14 สิงหาคม 2561
ที

SET-2561-016

เรือ ง

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ สําหรับไตรมาสที 2 ปี 2561

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฟิลเตอร์ วิชนั  จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ฯ”) ขอนําส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝา่ ยจัดการ สําหรับไตรมาสที 2 ประจําปี 2561 โดยสรุปดังนี>
1. ลักษณะการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั ฯ
กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตัง> ระบบบําบัดนํ>า
ให้บริสทุ ธิ D และให้บริการดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ>าให้บริสทุ ธิ D การให้บริการสถานพยาบาลสําหรับผูป้ ่วยโรคไต
เรื>อรังระยะสุดท้ายทีไ ด้รบั การบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม (หน่ วยไตเทียม) การจําหน่ าย
เครือ งมือและอุปกรณ์ทเี กีย วข้องกับการแพทย์ และการให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม
2. ภาพรวมของผลการดําเนิ นงานในไตรมาสที+ 2 ปี 2561
แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีความเสีย งอยู่บ้าง อาทิเช่น ความตึงเครียดทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หรือความไม่แน่ นอนจากนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา แต่เศรษฐกิจโลกยังมีทศิ ทางการปรับตัวทีดขี น>ึ อย่าง
ต่อเนือง ขณะทีเ ศรษฐกิจไทยยังเติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยมีการท่องเทีย วและการส่งออกเป็ นแรงขับเคลือนในช่วง
ครึงปี แ รกทีผ่า นมา ประกอบรายได้แ ละป ญั หาการว่ า งงานในภาคครัว เรือนเริม มีการปรับ ตัว ทีดีจ ากมาตรการ
ช่วยเหลือดูแลภาระค่าครองชีพของภาครัฐ โดยเฉพาะการปรับ อัตราค่าแรงขัน> ตําเมือวันที 1 เมษายนทีผ่านมา
ส่งผลให้ไตรมาสที 2 ของปี 2561 บริษทั ฯ มีรายได้จากการจําหน่ ายสินค้าและให้บริการเพิม ขึน> จากไตรมาสเดียวกันกับ
ปี ก่อนจํานวน 67.12 ล้านบาท และคาดการณ์ ว่าด้วยนโยบายของภาครัฐทีมุ่งเน้ นการกระจายตัวของเศรษฐกิจสู่ระดับ
ชุมชนเพือ ให้ประชาชนมีรายได้ทเี พิม ขึน> ในครึง ปี หลัง จะเป็ นแรงผลักดันให้บริษทั ฯ มียอดขายเพิม สูงขึน> ต่อไป
บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั  จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทใหญ่”) ยังคงสานต่อการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนือง
รวมถึงยังมุ่งการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) ซึง เป็ นกลุ่มประเทศทีม ี
ทิศทางการเติบโตของธุรกิจทีน ่ าสนใจ โดยปจั จุบนั มียอดการสังซื
 >อสินค้าจากลูกค้าในกลุ่มประเทศดังกล่าวอย่างต่อเนือง
นอกจากนี>ยงั มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพือให้ความรูเ้ กีย วกับคุณภาพของนํ> าทีเ หมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของ
กลุ่มลูกค้าอย่างสมําเสมอ รวมถึงการทํากิจกรรมส่งเสริมและให้ความรูใ้ นเรืองการทําความสะอาดและการฆ่าเชื>อแก่
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพือให้ตระหนักถึงความสําคัญและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทีด อี กี ด้วย
ขณะเดียวกันกลุ่มบริษทั ย่อย ประกอบด้วย บริ ษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชัน+ จํากัด จําหน่ ายผลิตภัณฑ์และ
อุป กรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติด ตัง> ระบบทีเ กีย วข้องกับ ระบบบํ า บัด นํ> า ให้บ ริสุท ธิสD ํา หรับ ธุ ร กิจ บริการทาง
การแพทย์ โดยในช่วงเวลาทีผ ่านมาสามารถรับรูร้ ายได้จากการติดตัง> ระบบทีเ กีย วข้องกับระบบบําบัดนํ>าให้บริสุทธิ D

สําหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์แล้วเสร็จจํานวน 7 โครงการ บริ ษัท เคที เมดิ คอล เซอร์วิส จํากัด ให้บริการ
สถานพยาบาลสําหรับผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ> รังระยะสุดท้ายทีไ ด้รบั การบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม
(หน่ วยไตเทียม) ปจั จุบนั มีหน่ วยไตเทียมจํานวน 3 แห่ง (มีจํานวนเครืองไตเทียม 38 เครือง) ในกทม. 1 แห่ง และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง ซึง มีผปู้ ่วยเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมเพิม ขึน> อย่างต่อเนืองจนเต็ม
อัตรา และปจั จุบนั ยังคงมุ่งเน้นขยายหน่ วยไตเทียมอย่างต่อเนือง บริ ษทั เมดิ คอล วิ ชนั + จํากัด จําหน่ ายเครืองมือและ
อุปกรณ์ ทเี กีย วข้องกับการแพทย์ ซึงในปี 2561 สามารถรับรูร้ ายได้จากการติดตัง> ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุ
ภัณฑ์แล้วเสร็จจํานวน 2 โครงการ บริ ษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด จัดตัง> บริษทั ฯ เมือวันที 25 กันยายน 2560 ที
ผ่านมา เพือให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครืองหมายการค้า “วุฒิศกั ดิ9 คลิ นิก” ซึง เริม
ให้บริการครัง> แรกภายใต้การบริหารงานของบริษทั ฯ เมือ วันที 10 กุมภาพันธ์ 2561 ทีผ า่ นมา
3. การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
งบกําไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)

สําหรับงวด 3 เดือน
สิ= นสุดวันที+ 30 มิ ถนุ ายน

ไตรมาส
ที+ 1

เพิ+ ม(ลด)

เพิ+ ม(ลด)

สําหรับงวด 6 เดือน
สิ= นสุดวันที+ 30 มิ ถนุ ายน

เพิ+ ม(ลด)

ปี 2561

ปี 2560

YoY

%

ปี 2561

QoQ

%

ปี 2561

ปี 2560

YoY

164.67

97.55

67.12

68.81%

144.09

20.58

14.28%

308.76

210.03

98.73 47.01%

22.37

24.34

(1.97)

(8.09%)

22.59

(0.22)

(0.97%)

44.97

55.95

(10.98) (19.62%)

รายได้อนื

2.98

1.18

1.80

152.54%

3.13

(0.15)

(4.79%)

6.12

2.81

3.31 117.79%

ค่าใช้จา่ ยในการขาย

7.06

5.97

1.09

18.26%

6.15

0.91

14.80%

13.22

12.40

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

25.46

20.22

5.24

25.91%

24.96

0.50

2.00%

50.42

39.46

10.96 27.77%

กําไรสุทธิ ก่อนต้นทุนทางการเงิ น
และภาษี เงิ นได้

(7.17)

(0.67)

(6.50) (970.15%)

(5.39)

(1.78)

(33.02%)

(12.55)

6.90

(19.45) (281.88%)

0.89

0.37

140.54%

0.81

0.08

9.88%

1.71

0.77

0.94 122.08%

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

(3.42)

(0.34)

(3.08) (905.88%)

0.10

(3.52) (3,520.00%)

(3.31)

1.14

(4.45) (390.35%)

กําไรสําหรับงวด

(4.64)

(0.70)

(3.94) (562.86%)

(6.30)

1.66

26.35%

(10.95)

4.99

(15.94) (319.44%)

กําไรเบ็ดเสร็จอืน-สุทธิจากภาษี

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

(4.64)

(0.70)

(3.94) (562.86%)

(6.30)

1.66

26.35%

(10.95)

4.99

(15.94) (319.44%)

- ส่วนทีเ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่

(4.86)

(0.34)

(4.52) (1,329.41%)

(6.33)

1.47

23.22%

(11.19)

4.96

(16.15) (325.60%)

- ส่วนทีเ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ ม่ม ี
อํานาจควบคุม

0.22

(0.36)

0.03

0.19

633.33%

0.24

0.03

0.22 1,100.00%

รายได้จากการขายและบริการ
กําไรขัน= ต้นจากการขายและบริ การ

ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน

0.52

0.00

0.82

0.00

%

6.61%

0.00%

การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด

0.58

161.11%

รายได้รวม (รายได้จากการจําหน่ายสินค้าและบริการ และรายได้อนื ) เพิม ขึน> จากไตรมาสก่อนจํานวน 20.43
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 12.19 และเพิม ขึน> จาก 6 เดือนในช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อนจํานวน 102.04 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 47.94 ทัง> นี>สามารถจําแนกรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ ได้ดงั นี>
คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการสําหรับไตรมาสที 2 ประจําปี 2561
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สําหรับงวด 3 เดือนสิ= นสุดวันที+ 30 มิ ถนุ ายน
รายได้ตามกลุ่มธุรกิ จ

ปี 2561

ปี 2560

ล้านบาท สัดส่วน (%) ล้านบาท สัดส่วน (%)

สําหรับงวด 6 เดือนสิ= นสุดวันที+ 30 มิ ถนุ ายน
ปี 2561
ล้านบาท

ปี 2560

สัดส่วน (%) ล้านบาท สัดส่วน (%)

1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการ
ด้านระบบนํ>า (B1)1

25.96

15.76%

19.89

20.39%

42.39

13.73%

40.51

19.29%

2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และทีพ กั อาศัย (B2) 1

61.79

37.52%

50.92

52.20%

123.92

40.13%

108.55

51.68%

3. กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)2
รวมรายได้

76.92 46.72%
164.67 100.00%

26.74 27.41%
97.55 100.00%

142.45 46.14%
308.76 100.00%

60.97 29.03%
210.03 100.00%

1

B1, B2 ประกอบด้วย บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั  จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ใหญ่”)

2

B3 ประกอบด้วย บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด, บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด, บริษทั เมดิคอล วิชนั  จํากัด
และ บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (“บริษทั ย่อย”)

3.1 รายได้จากการจําหน่ ายสิ นค้าและให้บริ การ
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที 2 ของปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ ายสินค้าและบริการ
เพิม ขึน> จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 67.12 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 68.81 ซึงสามารถอธิบายโดย
จําแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดงั นี>
กลุ่มธุรกิ จอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบนํา (B1)
รายได้ในกลุ่มธุรกิจนี>เพิม ขึน> จํานวน 6.07 ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหรือคิดเป็ น
ร้อยละ 30.52 จากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดทีม งุ่ เน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่ในไตรมาสแรก
ทีผ า่ นมา ประกอบกับคุณภาพงานบริการและผลิตภัณฑ์ทสี ามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทีเ พิม ขึน> ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ในไตรมาสที 2 ของปี 2561 ได้รบั คําสังซื
 >อในงานโครงการระบบนํ>าขนาดใหญ่หลาย
โครงการ อาทิเช่น โครงการปรับปรุงระบบบําบัดนํ> าเสีย 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (จากการส่งมอบงาน 2 งวด)
โครงการติดตัง> ระบบบําบัดนํ>าเสีย เป็ นต้น ขณะทีใ นช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 มีเพียงคําสังซื
 >อจากงานโครงการ
ขนาดใหญ่เ พีย ง 1 โครงการเท่านัน> ได้แ ก่ โครงการติดตัง> ระบบเก็บ เกีย วนํ> าฝน จึงส่งผลให้รายได้ในกลุ่ม งาน
โครงการเพิม ขึ>น จากปี ก่อนอย่างเห็นได้ชดั นอกจากนี>ร ายได้จ ากการจําหน่ ายสิน ค้าในกลุ่ม ผลิตภัณ ฑ์ร ะบบนํ> า
อุตสาหกรรมยังมียอดการจําหน่ ายทีด แี ละเพิม ขึน> อย่างต่อเนือง เหล่านี>ส่งผลให้รายได้ในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจนี>
เพิม สูงขึน> เมือ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันจากปี กอ่ น
กลุ่มธุรกิ จพาณิ ชย์และที พ& กั อาศัย (B2)
รายได้ในกลุ่มนี>มกี ารขยายตัวเพิม ขึน> จํานวน 10.87 ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหรือ
คิดเป็ นร้อยละ 21.35 ด้วยกลุ่มลูกค้าทีต้องการรักษามาตรฐานและคุณภาพของนํ> าเพือใช้ในการผลิตและจัดจําหน่ าย
เครืองดืมแก่ผู้บริโภคทีมมี ากขึ>น ประกอบกับการขยายสาขาของธุรกิจร้านสะดวกซื>อทีเพิม ขึ>นในป จั จุบนั ส่งผลให้
ไตรมาสที 2 ของปี 2561 ได้รบั คํา สังซื
 >อสินค้าในกลุ่ม อุป กรณ์ เ ครืองกรองนํ> าจากผู้ผลิต และ/หรือ ตัว แทนผู้ผลิต
เครือ งดืมในประเทศรายใหญ่ โดยมียอดการสังซื
 อ> เพิม สูงขึน> เมือ เทียบกับไตรมาสเดียวกับปี กอ่ นอย่างเป็ นสาระสําคัญ
รวมถึงรายได้จากการซ่อมบํารุงสินค้าตามรอบการใช้งาน (Preventive Maintenance–PM) จากกลุ่มลูกค้าเดิมทีม ี
เพิม ขึน> เหล่านี>จงึ ส่งผลให้รายได้ในกลุ่มธุรกิจนี>มอี ตั ราการเติบโตอย่างต่อเนือง
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กลุ่มธุรกิ จบริ การทางการแพทย์ (B3)
รายได้ในกลุ่มธุรกิจนี>ปรับตัวเพิม ขึน> จํานวน 50.18 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 187.66 จากช่วงไตรมาส
เดียวกันของปี กอ่ น จากรายได้ของธุรกิจใหม่ (บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด) ซึง เริม ให้บริการครัง> แรกภายใต้
เครือ งหมายการค้า “วุฒิศกั ดิ9 คลิ นิก” เมือ วันที 10 กุมภาพันธ์ 2561 ทีผ า่ นมา โดยมีรายได้จากการขายและบริการ
ในไตรมาสที 2 ของปี 2561 จํานวน 44.75 ล้านบาท ประกอบกับรายได้ของ บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด
(คลินิ กเฉพาะทางเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วิส ) ยังคงเพิมขึ>น จํานวน 7.51 ล้า นบาทเมือเทีย บกับ
ช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อน จากการเปิ ดหน่ วยไตเทียมเพิม ขึน> อีก 2 แห่งในปี 2560 ซึงมีผูป้ ่วยเข้ารับบริการฟอก
เลือดด้วยเครืองไตเทียมเพิม ขึน> อย่างต่อเนืองจนเต็มอัตรา เหล่านี>จึงส่งผลให้รายได้ในกลุ่มธุรกิจนี>เพิม สูงขึ>นจาก
ช่วงเวลาเดียวกันกับปี กอ่ นอย่างมาก
3.2 กําไรขัน= ต้น
กลุ่มบริษทั ฯ มีกาํ ไรขัน> ต้นลดลงจํานวน 1.97 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.09 เนืองจากต้นทุนของธุรกิจใหม่
“วุฒศิ กั ดิ D คลินิก” มีอตั ราสูงเมือเทียบกับรายได้ทเี กิดขึน> อาทิเช่น ต้นทุนบริการทางการแพทย์ ต้นทุนเครืองมือและ
อุปกรณ์ รวมถึงผูถ้ อื สิทธิแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) ไม่สามารถส่งสินค้า (ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ ) ได้ตามกําหนด
ส่งผลกระทบต่อยอดจําหน่ ายสินค้าและให้บริการไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีว างไว้ รวมถึง บริษทั เมดิคอล วิชนั  จํากัด
มีต้นทุนขายจากงานติดตัง> ระบบท่อลมรับ - ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ทคี ่อนข้างสูงเมือเทียบกับรายได้ทเี กิดขึ>นใน
ช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อน เหล่านี>จงึ ส่งผลกลุ่มบริษทั ฯ มีกาํ ไรขัน> ต้นลดลงทัง> ทีร ายได้จากการขายสินค้าและบริการใน
ภาพรวมเพิม สูงขึน>
3.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิม ขึน> จากไตรมาสก่อนจํานวน 0.91 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.80 จากการจ่าย
ค่าคอมมิช ชันของธุ

ร กิจ ใหม่ในเดือนเมษายน 2561 ทีผ่านมา เพือกระตุ้นยอดขายและบริการให้เพิม สูงขึ>น จาก
ไตรมาสแรกของปี ซึง ค่าคอมมิชชันที
 เ กิดขึน> ยังส่งผลให้คา่ ใช้จ่ายในการขายเพิม สูงขึน> จากช่วงเวลาเดียวกันกับปี กอ่ น
จํานวน 1.09 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 18.26 อีกด้วย
3.4 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กลุ่มบริษทั ฯ มีคา่ ใช้จ่ายในการบริหารเพิม ขึน> จากไตรมาสก่อนจํานวน 0.50 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.00
และเพิม ขึ>นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 5.24 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 25.91 สาเหตุหลักมาจาก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของธุรกิจใหม่ทเี ริม ดําเนินการในไตรมาสแรกของปี 2561 (ปี ก่อนไม่มรี ายการค่าใช้จ่าย)
ประกอบกับการปรับผลตอบแทนพนักงานและผูบ้ ริหารของกลุ่มบริษทั ฯ ประจําปี ดงั เช่นปกติทกุ ปี
3.5 ผลการดําเนิ นงานสุทธิ
กลุ่มบริษทั ฯ มีผลการดําเนินงานลดลงจํานวน 3.94 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 562.86 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน เนืองจากธุรกิจใหม่ยงั ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายทีเ กิดขึน> จึงส่งผลให้
ไตรมาสที 2 ของปี 2561 มีผลการดําเนิ นงานขาดทุน แต่ เมือเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2561 จะพบว่ า ผลการ
ดําเนินงานโดยภาพรวมมีทศิ ทางทีดีข>นึ จากการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจในกลุ่มธุรกิจใหม่ อย่างไรก็ตามผลขาดทุนที
เกิดขึน> ส่วนหนึงมาจากรายจ่ายเพือ เตรียมความพร้อมและเพิม ประสิทธิภาพในการบริหารงานของธุรกิจเป็ นสําคัญ
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4. ฐานะทางการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ นรวม (ล้านบาท)

ณ วันที+
30 มิ ถนุ ายน 2561 31 ธันวาคม 2560

เพิ+ ม(ลด)

%

สินทรัพย์รวม

877.14

787.13

90.01

11.44%

หนี>สนิ รวม

213.81

123.43

90.38

73.22%

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

663.33

663.70

(0.37)

(0.06%)

จํานวนหุน้ สามัญทีอ อกและชําระแล้ว (ล้านหุน้ )

565.14

517.82

47.32

9.14%

0.50

0.50

0.00

0.00%

มูลค่าหุน้ ทีต ราไว้ (บาท)

4.1 สิ นทรัพย์
ภาพรวมของสินทรัพย์ ณ วันที 30 มิถุนายน 2561 เพิม ขึน> จากสิ>นปี 2560 จํานวน 90.01 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 11.44 ทัง> นี>รายการเปลียนแปลงทีสําคัญ ประกอบด้วย เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคารลดลง 118.13
ล้านบาท ซึงลดลงจากการจ่ายเงินค่าจ้างให้กบั ผูร้ บั เหมาและค่าใช้จ่ายต่างๆ สําหรับงานก่อสร้างอาคารสํานักงาน
และคลังสินค้าแห่งใหม่ จํานวน 34.75 ล้านบาท จากการจ่ายโบนัสให้กบั พนักงานและผูบ้ ริหารประจําปี จาํ นวน 11.59
ล้านบาท การซื>อสิทธิแฟรนไชส์และทรัพย์สนิ จํานวน 95.00 ล้านบาท และเพิม ขึน> จากการรับเงินกูย้ มื จากสถานบัน
การเงินเป็ นจํานวนเงินสุทธิ 17.60 ล้านบาท ทัง> นี>รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดังกล่าวส่งผลให้
กลุ่มบริษทั ฯ มีที+ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ+ มขึ=นสุทธิ จาํ นวน 91.09 ล้ านบาท จากการซื>อสาขาของผู้ถอื สิทธิ
แฟรนไชส์จาํ นวน 21 สาขาตามสัญญาซือ> ขายทรัพย์สนิ จํานวน 66.17 ล้านบาท และอาคารสํานักงานและคลังสินค้าแห่ง
ใหม่ จํานวน 36.05 ล้านบาท นอกจากนี> ลูกหนี= การค้าและลูกหนี= อื+นเพิ+ มขึ=นจํานวน 86.71 ล้านบาท (จากลูกหนี>
การค้าและลูกหนี>อนื ของธุรกิจใหม่จํานวน 57.51 ล้านบาท) สิ นค้าคงเหลือเพิ+ มขึ=นจํานวน 16.84 ล้านบาท (จาก
สินค้าคงเหลือของธุรกิจใหม่จาํ นวน 10.12 ล้านบาท)
4.2 หนี= สิน
ภาพรวมของหนี> ส ิน ใน 6 เดือนแรกของปี 2561 เพิม ขึ>น จากสิ>น ปี 2560 จํ า นวน 90.38 ล้า นบาทหรือ
คิดเป็ นร้อยละ 73.22 โดยรายการเปลีย นแปลงทีเ ป็ น สาระสําคัญ ประกอบด้วย เจ้าหนี= ก ารค้ า และเจ้ าหนี= อื+น
เพิ+ มขึ=นจํา นวน 32.16 ล้ า นบาท (เจ้า หนี> การค้า และเจ้า หนี>อืน ของธุ รกิจ ใหม่เ พิม ขึ>น จํา นวน 16.26 ล้า นบาท)
รายได้รบั ล่วงหน้ าเพิ+ มขึน= จํานวน 16.89 ล้านบาท เงิ นกู้ยืมระยะสัน= จากสถาบันการเงิ นเพิ+ มขึ=นจํานวน 19.95
ล้านบาท (วงเงินกูย้ มื เพือ ชําระเจ้าหนี>คา่ สินค้าต่างประเทศ) เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นเพิ+ มขึน= จํานวน
17.60 ล้านบาท (จากการกูย้ มื เงินเพิม เติมสําหรับการก่อสร้างอาคารสํานักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่และเพือซื>อ
เครืองไตเทียม) และหนี= สินหมุนเวี ยนอื+นเพิ+ มขึ=นจํานวน 4.27 ล้านบาท เหล่านี>จงึ ส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ มีหนี>สนิ
จากการดําเนินงานเพิม ขึน> สุทธิ
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4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ภาพรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นใน 6 เดือนแรกของปี 2561 ลดลงจากสิ>นปี 2560 จํานวน 0.37 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 0.06 โดยรายการเปลียนแปลงทีเ ป็ นสาระสําคัญ ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียนที+ ชาํ ระแล้วเพิ+ มขึ=น
จํานวน 23.66 ล้านบาท แบ่งเป็ นการใช้สทิ ธิซอ>ื หุน้ สามัญของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ (FVC-W1) จํานวน 11.90 ล้านบาท
และจากการจ่ายหุน้ ปนั ผลจํานวน 11.76 ล้านบาท และกําไรสะสมลดลงการจ่ายปั นผลจากผลการดําเนิ นงาน
ปี 2560 จํานวน 13.09 ล้านบาท รวมถึงผลการดําเนินงานเป็ น “ขาดทุน” จาก 6 เดือนแรกทีผ ่านมาจํานวน 10.95
ล้านบาท เหล่านี>จงึ เป็ นปจั จัยสําคัญทีส ง่ ผลให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านัน>
5. ทิ ศทางของบริ ษทั ในปี 2561
ภาพรวมของเหตุการณ์สาํ คัญมีดงั นี>
5.1 บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ดําเนินธุรกิจเกีย วกับสถานพยาบาลเพือให้บริการฟอกเลือดด้วย
เครืองไตเทียมให้กบั ผูป้ ่วยโรคไตเรือ> รังระยะสุดท้าย ปจั จุบนั มีผูป้ ่วยเข้ารับบริการบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วย
เครืองไตเทียมเพิมขึ>นอย่ างต่ อเนื องจนเต็มอัตรา โดยเมือ วัน ที 16 กรกฎาคม 2561 ได้เ ปิ ด หน่ ว ยไตเทีย มใน
โรงพยาบาลรัฐบาลเพิม อีก 1 แห่ง ด้วยเครืองฟอกไตเทียมเพือให้บริการกับผู้ป่วยจํานวน 17 เครือง ซึงเป็ นไปตาม
เป้าหมายทางธุรกิจทีไ ด้วางไว้ และยังคงมีแผนเปิ ดหน่วยไตเทียมเพิม เติมอย่างต่อเนือง เพือรองรับกับจํานวนผูป้ ่วยที
เพิม ขึน> ในปจั จุบนั อีกด้วย
5.2 บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักจากการจําหน่ ายนํ>ายาไตเทียม ซึง มียอดการสังซื
 >อ
อย่า งต่ อเนื อง และงานติด ตัง> ระบบผลิต นํ> า บริสุ ทธิสD ํา หรับ หน่ ว ยไตเทีย ม ป จั จุ บ ัน ได้ร บั คํา สังซื
 > อจากลูกค้า แล้ว
4 โครงการ มูลค่า 4.27 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยติดตัง> ให้แล้วเสร็จในไตรมาสที 3 และ 4 ของปี 2561
5.3 บริษทั เมดิคอล วิชนั  จํากัด ได้รบั คําสังซื
 >อสําหรับงานติดตัง> และงานซ่อมบํารุงระบบท่อลมรับ - ส่งเอกสาร
และพัสดุภณ
ั ฑ์มูลค่ารวม 3.48 ล้านบาท ซึงติดตัง> เสร็จและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ปจั จุบนั ได้รบั คําสังซื
 >อจากลูกค้า
ภาครัฐเพิม เติมอีก 1 โครงการมูลค่า 3.80 ล้านบาท ปจั จุบนั อยูร่ ะหว่างการดําเนินการติดตัง> ให้แล้วเสร็จ
5.4 บริษัท ไฮ เฮลธ์แ คร์ เซ็น เตอร์ จํ า กัด ให้บริการคลินิ กเวชกรรมด้านสุ ขภาพและความงามภายใต้
เครืองหมายการค้า “วุฒิศกั ดิ9 คลิ นิก” โดยเริม ให้บริการภายใต้สญ
ั ญาแฟรนไชส์เมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2561
ทีผ ่านมา ซึง จากการดําเนินงานทีผ ่านมาสามารถรับรูร้ ายได้จากการขายและให้บริการแล้วจํานวน 79.50 ล้านบาท
และจากประสบการณ์ในครึง ปี แรกทีผ า่ นมาสูก่ ารกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับปจั จัยแวดล้อมทางธุรกิจทีม ี
ในแต่ละพืน> ที เชือ ว่ารายได้จากการขายและให้บริการจะเพิม สูงขึน> อย่างต่อเนือง รวมถึงจะลดต้นทุนขายและบริการที
มีอยูใ่ นปจั จุบนั ได้อย่างเหมาะสม และจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลการดําเนินงานทีด ตี ่อไป
5.5 มุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) โดยจัดตัง>
ทีมงานเพือดูแลธุรกิจในกลุ่มประเทศดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ รวมถึงการหาคู่คา้ หรือพันธมิตรทางธุรกิจภายในกลุ่ม
ประเทศดังกล่าวเพือ ให้รกั ษามาตรฐานของสินค้าและบริการจากทางบริษทั อย่างต่อเนือง
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5.6 สานต่อการนําเสนอผลิตภัณฑ์เครืองผลิตนํ>าโอโซนเข้มข้นสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Biosure) และ
เครืองผลิตนํ>าโอโซนสําหรับอุตสาหกรรมซักผ้า (Biospin) ซึง ถือเป็ นนวัตกรรมใหม่ของสินค้าทีเ กีย วข้องกับอุปกรณ์
และระบบบําบัดนํ>าให้บริสทุ ธิ Dในประเทศไทยต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีว างไว้
5.7 ในส่วนกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบนํ> า (B1) ยังสานต่อกลยุทธ์การตลาด
ทีม งุ่ เน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่ โดยได้รบั คําสังซื
 >อ และติดตัง> แล้วเสร็จ มูลค่า 3.67 ล้านบาท
และปจั จุบนั ได้รบั คําสังซื
 อ> จากลูกค้า มูลค่า 12.83 ล้านบาท ทีค าดว่าจะติดตัง> แล้วเสร็จภายในปี 2561

ขอแสดงความนับถือ
วิจติ ร เตชะเกษม
(ดร.วิจติ ร เตชะเกษม)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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