วันที 11 สิงหาคม 2559
ที

SET-2016-013

เรือ ง

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ สําหรับไตรมาสที 2 ปี 2559

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั  จํากัด (มหาชน) ขอนํ า ส่งคํา อธิบ ายและการวิเคราะห์ข องฝ่า ยจัดการ
สําหรับไตรมาสที 2 ปี 2559 โดยสรุปดังนี;
ภาพรวมในช่วงครึงปี แรกของปี 2559
บริษทั ฟิลเตอร์ วิชนั  จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์และ
อุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบและติดตัง; ระบบทีเ กีย วข้องกับระบบบําบัดนํ;าให้บริสุทธิ @ และให้บริการดูแล
บํารุงรักษาระบบบําบัดนํ;าให้บริสุทธิ @ รวมถึงธุรกิจใหม่ทเี กีย วข้องกับการให้บริการสถานพยาบาลสําหรับ
ผูป้ ่วยโรคไตเรือ; รังระยะสุดท้ายทีไ ด้รบั การบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม (ศูนย์ไต
เทียม) และการจําหน่ายเครือ งมือและอุปกรณ์ทเี กีย วข้องกับการแพทย์
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส องจัดว่าฟื; นตัวดีขน;ึ กว่าในไตรมาสแรก โดยรวมในช่วงครึง
ปี แรกมีการฟื; นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป บริษทั มีรายได้จากการขายและบริการในไตรมาสทีส องเพิม ขึน;
จากไตรมาสแรกประมาณ 8.85 ล้านบาท หรือเพิม ขึน; ร้อยละ 11.72 ซึง ถือว่าสอดคล้องกับภาพรวมของ
เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยปกติทกุ ปี ทผี า่ นมาบริษทั จะสามารถสร้างรายได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี ได้
สูงสุดหากเทียบเป็ นรายไตรมาส ซึงบริษทั คาดหวังว่าสัญญาณการฟื; นตัวทางเศรษฐกิจจะเป็ นปจั จัยที
ช่วยผลักดันให้สามารถสร้างรายได้ในช่วงครึง ปี หลังได้มากกว่าช่วงครึง ปี แรก และเมือจบปี 2559 บริษทั
จะพลิกกลับมามีรายได้จากการขายและบริการเพิม ขึน; จากปี กอ่ น
ธุร กิจ ใหม่ข องบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จํา กัด ซึงดํา เนิ น ธุ ร กิจ เกีย วกับ ศูน ย์ไตเทีย มที
ให้บริการฟอกเลือดสําหรับผูป้ ่วยโรคไตเรื;อรังระยะสุดท้ายทีไ ด้รบั การบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือด
ด้วยเครืองไตเทียม ซึง จดทะเบียนเปิ ดบริษทั ในวันที 5 มิถุนายน 2558 ปิ ดไตรมาสทีส องมีผปู้ ่วยโรคไต
เข้ารับบริการเพิม ขึน; อย่างต่อเนืองในแต่ละเดือน แม้จะยังไม่เต็มกําลังการให้บริการแต่กถ็ อื เป็ นเรืองที
น่ า ยินดี นอกจากนี; ธุร กิจ ใหม่ของบริษัท เมดิคอล วิช นั  จํา กัด ซึงดํา เนิ น ธุร กิจ เกีย วกับ การจําหน่ า ย
เครือ งมือและอุปกรณ์ทเี กีย วข้องกับการแพทย์ ซึง จดทะเบียนเปิ ดบริษทั ในวันที 10 กรกฎาคม 2558 เริม
มีรายได้บางส่วนเกิดขึน; ในระหว่างไตรมาสทีส องและมีการนําเสนองานโครงการติดตัง; ระบบท่อลมรับ-ส่ง
เอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์กบั กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนือง
ในด้านของผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั  จํากัด (มหาชน) ได้นําเข้าอุปกรณ์ผลิตโอโซน
นํ;า (Ozonated Water) ซึง สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายธุรกิจตามทีบ ริษทั ทําการตลาดอยู่
ถือเป็ นอีกหนึงทางเลือกทีบ ริษทั มีความตัง; ใจนํ าเสนอต่อผูบ้ ริโภค โดยผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้มกี ารนํ าไป
ทดสอบการใช้งานจริงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนือง ผลการทดสอบได้รบั ความพึงพอใจจากลูกค้า
นอกจากนี;บริษัทยังได้จดั กิจกรรมการตลาดส่งเสริมความรูใ้ นเรืองคุณภาพนํ; าทีเ หมาะสมสําหรับใช้ใน
ธุรกิจร้านกาแฟ ตามเจตนารมณ์ทคี าดหวังจะยกระดับให้ผบู้ ริโภคได้ใช้น;ําทีม คี ณ
ุ ภาพทีด ยี งิ ๆขึน; ไป

สรุปผลการดําเนิ นงาน
งบกําไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ

ไตรมาสที 2
ปี 2559
159.89

กําไรขัน; ต้นจากการขายและบริการ

ไตรมาสที 2
ปี 2558
169.70

เพิ ม(ลด)

%

(9.81)

(5.78%)

43.15

44.93

(1.78)

(3.96%)

1.25

1.28

(0.03)

(2.34%)

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(10.82)

(9.53)

1.29

13.54%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(36.15)

(33.79)

2.36

6.98%

กําไรสุทธิกอ่ นต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

(2.57)

2.89

(5.46)

(188.93%)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(1.34)

(0.89)

0.45

50.56%

0.15

(0.53)

(0.68)

(128.30%)

(3.76)

1.47

(5.23)

(355.78%)

-

-

-

(3.76)

1.47

(5.23)

(355.78%)

- ส่วนทีเ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่

(3.04)

1.49

(4.53)

(304.03%)

- ส่วนทีเ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ ม่มอี าํ นาจควบคุม

(0.72)

(0.02)

0.70

3,500.00%

รายได้อนื

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอืน -สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

-

การแบ่งปนั กําไรสําหรับงวด

รายได้รวม (รายได้หลักและรายได้อนื ) ปรับตัวลดลงจํานวน 9.84 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
5.76 จากปี กอ่ น โดยสามารถจําแนกตามกลุ่มธุรกิจตามข้อมูลในตารางทีแ สดงไว้

รายได้ตามกลุ่มลูกค้า
1. กลุ่ ม ธุ รกิจ อุตสาหกรรมและผู้ป ระกอบการด้า น
ระบบนํ;า (B1)

ไตรมาสที 2
ปี 2559
สัดส่วน
ล้านบาท
(%)

ไตรมาสที 2
ปี 2558
สัดส่วน
ล้านบาท
(%)

อัตราการ
เติบโต
ของกลุ่ม
ลูกค้า

38.06

23.80%

35.06

20.66%

8.56%

2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และทีพ กั อาศัย (B2)

93.58

58.53%

94.33

55.59%

(0.80%)

3. กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)

28.25

17.67%

40.31

23.75%

(29.92%)

159.89

100.00%

169.70

100.00%

(5.78%)

รวมรายได้
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รายได้จากการขายและบริการปรับตัวลดลง 9.81 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.78 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี กอ่ น โดยมีปจั จัยในแต่ละกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี;
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบนํ;า (B1) มีรายได้เพิม ขึน; 3.00 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.56 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ภาพรวมของรายได้ในกลุ่มธุรกิจนี;เพิม ขึน; ทัง;
รายได้จากงานโครงการและในภาคส่วนของการขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ระบบกรองนํ;า
กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และทีพ กั อาศัย (B2) มีรายได้ลดลง 0.75 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.80
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี กอ่ น อย่างไรก็ตามบริษทั ยังคงสามารถต่อยอดการขายสินค้าประเภทอุปกรณ์
ระบบกรองนํ; าจากการขยายสาขาของลูกค้าทีเ ป็ นกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื;อ ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจ
ร้านกาแฟ ไว้ได้เช่นเดียวกับทุกๆปี ทผี า่ นมา สาเหตุทภี าพรวมของรายได้ในกลุ่มธุรกิจนี;ลดลงเนืองจากใน
ระหว่างปี 2559 บริษทั ได้รบั คําสังซื
 ;อพิเศษสินค้าประเภทอุปกรณ์ อาหารจากลูกค้าบางรายน้อยกว่าใน
ระหว่างปี 2558
กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) มีรายได้ลดลง 12.06 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 29.92
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากในระหว่างปี 2558 ได้รบั คําสังซื
 ;อพิเศษเครืองไต
เทียมประมาณ 10 ล้านบาท แต่ในปี ปจั จุบนั ยังไม่มรี ายการดังกล่าวเกิดขึน; และรายได้จากงานโครงการที
เกีย วข้องกับหน่ วยไตเทียมลดลงประมาณ 6 ล้านบาท อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจนี;มยี อดขายผลิตภัณฑ์
เข้มข้นสําหรับการฟอกเลือดด้วยเครือ งไตเทียม (นํ;ายาไตเทียม) เพิม ขึน; ประมาณ 3 ล้านบาท นอกจากนี;
ธุรกิจใหม่ทงั ; 2 บริษทั เริม มีรายได้ในระหว่างปี 2559 รวมกันประมาณ 1 ล้านบาท
• กําไรขัน+ ต้น
บริษัท มีกํ า ไรขัน; ต้ น ในปี 2559 และ 2558 จํ า นวน 43.15 ล้ า นบาท และ 44.93 ล้ า นบาท
ตามลําดับ โดยมีอตั รากําไรขัน; ต้นเท่ากับร้อยละ 26.99 และร้อยละ 26.48 ตามลําดับ ในด้านของจํานวน
เงินบริษทั จะมีกาํ ไรขัน; ต้นลดลง 1.78 ล้านบาท ซึง ผันแปรตามรายได้จากการขายและบริการทีล ดลง แต่
ในด้านของอัตราส่วนกําไรขัน; ต้นนัน; จะเพิม ขึ;นร้อยละ 0.51 เนืองจากยอดขายสินค้าประเภทอุปกรณ์
อาหารและเครืองไตเทียมลดลง (สินค้าประเภทอุปกรณ์ อาหารและเครืองไตเทียมมีกําไรตํากว่าสินค้า
ประเภทอุปกรณ์ระบบกรองนํ;าซึง เป็ นสินค้าหลัก)
• ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิม ขึน; 1.29 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 13.54 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน โดยสาเหตุหลักเกิดจากปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท เมดิคอล วิช นั 
จํากัดเพิม เข้ามา (จดทะเบียนบริษทั ในเดือน กรกฎาคม ปี 2558) ประกอบกับการเพิม จํานวนพนักงาน
ขายเพือขยายตลาด ทําให้มคี ่าใช้จ่ายเกีย วกับพนักงานและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิม ขึน; เป็ นทํานอง
เดียวกัน
• ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการบริหารทีเ พิม ขึน; 2.36 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.98 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน สืบเนืองมาจากการปรับผลตอบแทนพนักงานและผูบ้ ริหารประจําปี ดงั เช่น
ปกติทกุ ปี ประกอบกับปี 2559 มีคา่ ใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจใหม่ทงั ; 2 บริษทั เพิม เข้ามา (ธุรกิจใหม่
จดทะเบียนบริษทั ในเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม ปี 2558)
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• ค่าใช้จ่ายทางการเงิ น
บริษทั มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิม ขึน; 0.45 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 50.56 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี กอ่ น เนืองจากบริษทั ใหญ่มคี า่ ธรรมเนียมในการจํานองทีด นิ พร้อมสิง ปลูกสร้างเพือกูย้ มื เงิน
จากธนาคารและดอกเบีย; เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
• ผลการดําเนิ นงาน – สุทธิ
บริษทั มีกาํ ไรสุทธิลดลง 5.23 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 355.78 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน โดยสรุปเนืองจากยอดขายลดลง แต่บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมทัง; ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินเพิม ขึน; ตามทีไ ด้อธิบายไว้ขา้ งต้น
ฐานะทางการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ นรวม
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี;สนิ รวม

30 มิ ถนุ ายน
2559
412.08
92.42

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

319.66
30 มิ ถนุ ายน
หุ้น
2559
จํานวนหุน้ สามัญทีอ อกและชําระแล้ว (ล้านหุน้ )
258.05
มูลค่าหุน้ ทีต ราไว้ (บาท)

0.50

31 ธันวาคม
2558
407.05
70.72
336.33
31 ธันวาคม
2558
258.05
0.50

เพิ ม(ลด)

%

5.03

1.24%

21.70

30.68%

(16.67)

(4.96%)

เพิ ม(ลด)

%

-

-

-

-

• สิ นทรัพย์
ภาพรวมของสินทรัพย์เพิม ขึน; 5.03 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.24 จากสิน; ปี 2558 รายการ
สินทรัพย์ทเี ปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง โดยบริษทั
ใหญ่ทาํ การจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ 12.90 ล้านบาท สินค้าระหว่างทางของบริษทั ใหญ่เพิม ขึน; 8.23
ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเพิม ขึน; 10.45 ล้านบาท ตามการสังซื
 ;อสินค้าจากต่างประเทศของ
บริษทั ใหญ่และบริษทั เมดิคอล วิชนั  จํากัด เพือ รองรับงานในช่วงครึง ปี หลัง
• หนี+ สิน
ภาพรวมของหนี;สนิ เพิม ขึน; 21.70 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 30.68 จากสิน; ปี 2558 รายการ
หนี;สนิ ทีเ ปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ ได้แก่ เจ้าหนี;การค้าเพิม ขึน; 8.73 ล้านบาท โดยสอดคล้องกับ
สินค้าระหว่างทางทีเ พิม ขึน; และบริษัทมีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 16.28 ล้านบาท
เพือนําเงินมาชดเชยค่าซื;ออาคารพาณิชย์และค่าตกแต่งต่อเติมอาคารทีพ ฒ
ั นาการ นอกจากนี;มกี ารจ่าย
ชําระโบนัสค้างจ่ายประจําปี 2558 ให้กบั พนักงานในเดือนมีนาคมตามปกติทกุ ปี
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• ส่วนของผู้ถือหุ้น
ภาพรวมของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลง 16.67 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.96 จากสิ;นปี 2558
เนืองจากในช่วงเดือน พฤษภาคม ปี 2559 บริษทั ใหญ่ทาํ การจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ จํานวน 258.05
ล้านหุน้ สําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท เป็ นเงินประมาณ 12.90 ล้านบาท
ประกอบกับบริษทั ย่อยเกิดผลขาดทุนจากการดําเนินงาน โดย 2 บริษทั ย่อยทีเ ปิ ดใหม่ในปี 2558 ยังอยู่
ในช่วงเริม ดําเนินงานจึงยังมีรายได้ไม่ถงึ จุดคุม้ ทุน
ทิ ศทางของบริ ษทั ในช่วงครึงปี หลังของปี 2559
ภาพรวมของเหตุการณ์สาํ คัญมีดงั นี;
1. บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด มีจํานวนผูป้ ่วยโรคไตเรื;อรังระยะสุดท้ายทีไ ด้รบั การ
บําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมเข้ามารับบริการฟอกเลือดเพิม ขึน; โดยบริษทั จะรีบ
ผลักดันให้มจี าํ นวนผูป้ ว่ ยเต็มกําลังการให้บริการโดยเร็วทีส ดุ
2. บริษทั เมดิคอล วิชนั  จํากัด มีการทําสัญญางานโครงการติดตัง; ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและ
พัสดุภณ
ั ฑ์โครงการแรกในเดือนสิงหาคม มูลค่าประมาณ 6 ล้านบาท โดยปจั จุบนั อยู่ระหว่างนําเข้าสินค้า
เพือ นําไปติดตัง; ให้กบั ลูกค้าในช่วงปลายไตรมาสทีส าม
3. มีการทําสัญญาเช่าเครืองผลิตโอโซนนํ; า (Ozonated Water) กับลูกค้ารายแรก จํานวน 4
เครือง ในเดือนสิงหาคม ระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยบริษทั จะผลักดันให้เกิดการเช่ากับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
รายต่อๆไป
4. สานต่อการนําเสนอผลิตภัณฑ์ซงึ เป็ นเครืองผลิตนํ; าต่อต้านอนุ มูลอิสระเพือสุขภาพและผลิต
นํ;าโอโซนสําหรับใช้ฆา่ เชือ; โรคภายในเครือ งเดียวกัน (Biowell) และตูน้ ;ําดืมไฮยีน (Waterlogic) ซึง ถือเป็ น
นวัตกรรมใหม่ของสินค้าทีเ กีย วข้องกับอุปกรณ์และระบบบําบัดนํ;าให้บริสทุ ธิ @ในประเทศไทย ต่อกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายทีว างไว้และผลักดันให้สนิ ค้าเข้าถึงมือผูบ้ ริโภคในจํานวนทีม ากขึน; ภายหลังจากทีม กี ารเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ไปแล้วในปี ทผี า่ นมา
จึงเรียนมาเพือ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.วิจติ ร เตชะเกษม)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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