วันที 24 กุมภาพันธ์ 2560
ที

SET-2017-002

เรือ ง

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ สําหรับปี 2559

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฟิลเตอร์ วิชนั  จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ฯ”) ขอนําส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝา่ ยจัดการสําหรับปี 2559 โดยสรุปดังนี=
1. ลักษณะการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั ฯ
กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบและติดตัง= ระบบบําบัดนํ=า
ให้บริสทุ ธิ B และให้บริการดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ=าให้บริสุทธิ B รวมถึงการให้บริการสถานพยาบาลสําหรับผูป้ ่วย
โรคไตเรื=อรังระยะสุดท้ายทีไ ด้รบั การบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม (ศูนย์ไตเทียม) และการ
จําหน่ายเครือ งมือและอุปกรณ์ทเี กีย วข้องกับการแพทย์
2. ภาพรวมของผลการดําเนิ นงานในช่วงปี 2559
ตัง= แต่ต้นปี 2559 เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความผันผวนมาโดยตลอด จากเหตุการณ์ ต่างๆ ทีเกิดขึ=น
รวมถึงเหตุการณ์ความเปลีย นแปลงทีส าํ คัญ ได้แก่ Brexit และผลการเลือกตัง= ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็ นผล
ให้เศรษฐกิจโลกขาดความเชือ มันอย่
 างต่อเนือง จนส่งผลกระทบต่อความเชือ มันทางเศรษฐกิ

จของไทยอีกด้วย
ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2559 ปรับตัวดีขน=ึ อย่างต่อเนืองจากนโยบายส่งเสริมการใช้
จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ ทัง= มาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายการลงทุนขนาดเล็ก และโครงการลงทุนโครงสร้างพืน= ฐาน
ด้านคมนาคม ตามมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐทีท ยอยออกมาตัง= แต่ช่วงเดือนกันยายน 2558 – เมษายน
2559 โดยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 อัตราการบริโภคมีการขยายตัวเพิม ขึน= จากมาตรการภาษีเพือกระตุน้ การ
ท่องเทีย วและการใช้จ่ายซือ= สินค้าและบริการ ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยเพิม มากขึน= ซึง สอดคล้องกับรายได้จากการ
จําหน่ายสินค้าและให้บริการของกลุ่มบริษทั ทีเ พิม ขึน= ในช่วงทีผ า่ นมา และคาดการณ์ว่าแนวโน้มทางเศรษฐกิจจะดีขน=ึ
อย่างต่อเนืองและส่งผลให้ยอดจําหน่ายสินค้าและบริการในปี 2560 เพิม สูงขึน= กว่าปี 2559 อีกด้วย
บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์
ออกแบบ ประกอบและติดตัง= ระบบทีเ กีย วข้องกับระบบบําบัดนํ=าให้บริสทุ ธิ B และให้บริการดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัด
นํ=าให้บริสุทธิ B โดยในปี 2559 บริษทั ยังมุ่งเน้นในการขยายตลาดในกลุ่มธุรกิจหลักทัง= อุปกรณ์และระบบบําบัดนํ=าให้
บริสุทธ์อย่างต่อเนือง บนความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีต อ้ งการนํ= าเพือการอุปโภคและบริโภคทีด แี ละมีคุณภาพ
อีกทัง= ความคาดหวังทีต อ้ งการนํ=าทีม คี ณ
ุ ภาพอย่างต่อเนือง โดย บริษทั ฟิลเตอร์ วิชนั  จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ใหญ่”)
ได้นําเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ อุปกรณ์ ผลิตโอโซนนํ= า (Ozonated Water) ซึงสามารถนํ าไปประยุกต์ใช้งานได้
หลากหลายธุรกิจตามทีบ ริษทั ฯ ทําการตลาดและบริษทั ฯ ได้รบั รูร้ ายได้จากสัญญาเช่าอุปกรณ์ผลิตโอโซนนํ=าดังกล่าวแล้ว
นอกจากนี=บริษทั ยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนือง เพือให้ความรูเ้ กีย วกับคุณภาพของนํ=าทีเ หมาะสม

กับรูปแบบธุรกิจของลูกค้า เช่น ธุรกิจร้านกาแฟ และธุรกิจซักรีด เป็ นต้น รวมถึงการทํากิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้
ในการทําความสะอาดและการฆ่าเชือ= ให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสําคัญและยกระดับให้เกิดคุณภาพ
สินค้าและบริการทีด อี ย่างต่อเนือง
นอกจากนี=ธุรกิจในกลุ่มบริษทั ย่อยยังคงตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนือง ประกอบด้วย
บริ ษทั เออร์วิง คอร์ปอเรชัน- จํากัด จําหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตัง= ระบบทีเ กีย วข้อง
กับ ระบบบํา บัด นํ= า ให้บ ริสุท ธิ B และให้บ ริการดู แ ลบํา รุง รักษาระบบบํ า บัด นํ= า ให้บ ริสุ ท ธิสB ํา หรับ ธุ ร กิจ บริการทาง
การแพทย์ซึงสามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้อย่างต่อเนืองจนส่งผลให้มยี อดจําหน่ ายสินค้า (นํ= ายาไตเทียม) และการ
บริการ (งานติดตัง= และซ่อมบํารุงระบบนํ=าบริสทุ ธิ B) เพิม สูงขึน= จนส่งผลให้ธุรกิจโดยรวมมีผลประกอบการเป็ นกําไรในปี น=ี
บริ ษทั เคที เมดิ คอล เซอร์วิส จํากัด ให้บริการสถานพยาบาล สําหรับผูป้ ่วยโรคไตเรือ= รังระยะสุดท้ายทีไ ด้รบั การ
บําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครือ งไตเทียม (สาขาที 1 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล
เซอร์วสิ (พัฒนาการ)) มีทศิ ทางการเติบโตของธุรกิจทีด โี ดยพิจารณาจากปริมาณคนไข้ทเี พิม ขึน= อย่างต่อเนือง และ
บริ ษทั เมดิ คอล วิ ชนั - จํากัด จําหน่ ายเครืองมือและอุปกรณ์ ทเี กีย วข้องกับการแพทย์ ซึง สามารถดําเนินการติดตัง=
ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ได้เสร็จเรียบร้อย และสามารถรับรูร้ ายได้ตามเป้าหมายทีไ ด้วางไว้ทาํ ให้มผี ล
ประกอบการเป็ นกําไรในปี น=ี
3. การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
งบกําไรขาดทุน (ล้านบาท)

งบการเงิ นรวม
2559

2558

+/(-)

%

รายได้จากการขายและบริการ

394.31

364.91

29.40

8.06%

กําไรขัน8 ต้นจากการขายและบริ การ

112.72

101.93

10.79

10.59%

2.79

3.54

(0.75)

(21.19%)

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(22.72)

(18.03)

4.69

26.01%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(75.54)

(70.55)

4.99

7.07%

กําไรสุทธิ ก่อนต้นทุนทางการเงิ นและภาษีเงินได้นิติบคุ คล

17.25

16.89

0.36

2.13%

ต้นทุนทางการเงิน

(1.90)

(1.27)

0.63

49.61%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(3.33)

(2.97)

0.36

12.12%

กําไรสําหรับปี

12.02

12.65

(0.63)

(4.98%)

กําไรเบ็ดเสร็จอืน - สุทธิจากภาษี

(1.65)

-

(1.65)

(100.00%)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

10.37

12.65

(2.28)

(18.02%)

- ส่วนทีเ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่

12.31

13.00

(0.69)

(5.31%)

- ส่วนทีเ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ ม่มอี าํ นาจควบคุม

(0.29)

(0.35)

0.06

17.14%

รายได้อนื

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี
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3.1 รายได้
รายได้รวม (รายได้หลักและรายได้อนื ) ปรับตัวเพิม ขึน= จํานวน 28.65 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 7.78 จาก
ปี กอ่ น โดยสามารถจําแนกตามกลุ่มธุรกิจตามข้อมูลในตารางทีแ สดงไว้
ปี 2559
รายได้ตามกลุ่มธุรกิ จ
1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้าน
ระบบนํ=า (B1) 1
2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และทีพ กั อาศัย (B2) 1
3. กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) 2
รวมรายได้

ปี 2558

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

อัตรา
การ
เติ บโต

98.16

24.89%

75.00

20.55%

30.88%

209.20

53.05%

212.78

58.31%

(1.68%)

86.95

22.06%

77.13

21.14%

12.73%

364.91 100.00%

8.06%

394.31 100.00%

B1, B2ประกอบด้วย บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั  จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ใหญ่”)
B3ประกอบด้วย บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด, บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัดและบริษทั เมดิคอล วิชนั  จํากัด (“บริษทั ย่อย”)

1
2

รายได้หลักรวมของบริษทั สําหรับปี 2559 ปรับตัวเพิม ขึน= 29.40 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.06 จากปี
ก่อน โดยมีปจั จัยในแต่ละกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี=
กลุ่มธุรกิ จอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบนํา (B1)
รายได้ในธุรกิจกลุ่มนี=ขยายตัวเพิม ขึน= 23.16 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 30.88 เนืองจากในปี น=ีบริษทั ใหญ่
มีรายได้จากงานโครงการทีเ พิม สูงขึน= เมือเทียบกับปี ก่อน อาทิเช่น งานติดตัง= ชุดกําจัดของเสียและของเสียติดเชื=อ
และงานขยายกําลังการผลิตนํ=าประปา ประกอบกับยอดการจําหน่ ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์กรองนํ=าทีเ พิม สูงขึน= จาก
คุณภาพของงานบริการและสินค้าทีสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างต่อเนือง จึงส่งผลให้
ปริมาณธุรกิจในกลุ่มนี=เพิม สูงขึน= อย่างชัดเจน
กลุ่มธุรกิ จพาณิ ชย์และที พ$ กั อาศัย (B2)
รายได้ในธุรกิจกลุ่มนี=ลดลง 3.58 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.68 เมือ เปรียบเทียบกับปี ก่อน โดยหลักเป็ น
ผลมาจากคําสังซื
 อ= พิเศษและการส่งมอบสินค้าประเภทเครืองผลิตนํ=าแข็งตามสัญญาขายผ่อนชําระทีล ดลงจากปี ก่อน
โดยในปี 2558 สามารถส่งมอบเครืองทํานํ=าแข็งและรับรูร้ ายได้ตามสัญญาได้จํานวน 60 เครือง (มูลค่า 14.00 ล้าน
บาท) ขณะทีป ี 2559 ได้สง่ มอบสําหรับเครือ งทํานํ=าแข็งส่วนทีเ หลือตามสัญญาและรับรูร้ ายได้เพียง 15 เครือง (มูลค่า
3.51 ล้านบาท) เท่านัน= จึงเป็ นเหตุให้รายได้ในกลุ่มนี=ลดลงจากปี ก่อน อย่างไรก็ตาม จากความสามารถของการต่อ
ยอดในการจําหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ระบบกรองนํ=าทีด ี ประกอบกับลูกค้าทีเ ป็ นกลุ่มธุรกิจ ร้านสะดวกซื=อ ธุรกิจ
ร้านอาหาร และธุรกิจร้านกาแฟ ทีม กี ารขยายสาขาอย่างต่อเนือง และกลุ่มธุรกิจดังกล่าวเน้นการใช้สนิ ค้าและบริการ
ของกลุ่ ม บริษัท ฯ เป็ น สํ า คัญ อีก ทัง= กลุ่ ม ลู ก ค้า เดิ ม ทีม ีง านซ่ อ มบํ า รุ ง สิน ค้ า ตามรอบการใช้ ง าน (Preventive
Maintenance–PM) ทีเ พิม สูงขึน= อย่างต่อเนือง เหล่านี=สง่ ผลให้มรี ายได้เข้ามาชดเชยรายได้จากการจําหน่ายสินค้าตาม
สัญญาผ่อนชําระทีก ล่าวมาข้างต้น จึงส่งผลรายได้โดยรวมของกลุ่มธุรกิจนี=ลดลงไม่มากนักเมือ เทียบกับปี กอ่ น
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กลุ่มธุรกิ จบริ การทางการแพทย์ (B3)
รายได้ในธุรกิจกลุ่มนี=ขยายตัวเพิม ขึน= 9.82 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 12.73 จากปี ก่อน เนืองจากในปี 2559
สามารถจําหน่ ายผลิตภัณฑ์เข้มข้นสําหรับการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม (นํ= ายาไตเทียม) และงานโครงการติดตัง=
ระบบนํ= าบริสุทธิ Bและงานซ่อมบํารุงเพิม สูงขึน= จากปี ก่อนจํานวน 20.29 ล้านบาทและมีแนวโน้มสูงขึน= อย่างต่อเนือง
รวมทัง= ยอดรายได้จากธุรกิจใหม่ของบริษทั ประกอบด้วย งานจําหน่ายเครือ งมือและอุปกรณ์ทเี กีย วข้องกับการแพทย์
และงานโครงการติดตัง= ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ทมี ยี อดรายได้จํานวน 11.49 ล้านบาท และรายได้
บริการจากสถานพยาบาลไตเทียม (คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วสิ (พัฒนาการ)) จํานวน
5.69 ล้านบาท ซึง มีแนวโน้มของรายได้เพิม สูงขึน= อย่างต่อเนือง แม้ว่าในปี 2559 จะมีรายได้จากงานตกแต่งสถานที
สําหรับหน่วยไตเทียมและงานจําหน่ ายเครืองไตเทียมลดลง 27.54 ล้านบาท แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของ
รายได้โดยรวม
3.2 กําไรขัน8 ต้น
บริษทั มีกําไรขัน= ต้นในปี 2559 และ 2558 จํานวน 112.72 ล้านบาท และ 101.93 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมี
อัตราส่วนกําไรขัน= ต้นเท่ากับร้อยละ 28.59 และร้อยละ 27.93 ตามลําดับ ซึงเพิม สูงขึน= จากปี ก่อน ในปี 2559 เมือ
พิจารณาในรายละเอียดจะเห็นว่า ในปี 2559 สามารถจําหน่ ายสินค้าและให้บริการในกลุ่มงานโครงการทีม กี าํ ไรขัน= ต้นสูง
ได้เพิม ขึน= อาทิเช่น งานโครงการติดตัง= ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ งานติดตัง= ระบบนํ= าบริสุทธิ Bฯ เป็ นต้น
ประกอบกับมีรายได้ในกลุ่มสินค้าทีม กี าํ ไรขัน= ต้นตําลดลง อาทิเช่น งานตกแต่งสถานที งานจําหน่ ายเครืองไตเทียม
จึงเป็ นเหตุให้ในปี 2559 อัตรากําไรขัน= ต้นเพิม สูงขึน= เมือ เทียบกับปี กอ่ น
3.3 รายได้อื-น
รายได้อนื ลดลง 0.75 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 21.19 จากปี ก่อน โดยหลักเกิดจากกําไรจากอัตรา
แลกเปลีย นเงินตราต่างประเทศลดลงจากการจ่ายชําระค่าสินค้าให้กบั เจ้าหนี=ต่างประเทศลดลง ซึง เป็ นผลจากการทํา
สัญญาซื=อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพือลดความเสีย งจากความผันผวนของเงินตรา
ต่างประเทศทีเ กิดขึน=
3.4 ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิม ขึน= 4.69 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 26.01 จากปี ก่อน โดยหลักเกิด
ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุมธุรกิจใหม่ทเี กิดขึ=นตามรายได้ (ปี 2558 กลุ่มธุรกิจใหม่ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการขาย)
ประกอบกับการเพิม ขึ=นของเงินเดือน (ปรับฐานและการรับพนักงานใหม่เพือรองรับการขยายธุรกิจ) โบนัส และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานในกลุ่มธุรกิจเดิม
3.5 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม ขึน= 4.99 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 7.07 จากปี ก่อน เนืองจาก
การปรับผลตอบแทนพนักงานและผูบ้ ริหารประจําปี ตามปกติเช่นทุกปี ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจใหม่
2 บริษทั ทีเ พิม ขึน= จากปี ก่อน ด้วยธุรกิจดังกล่าวได้เริม จดทะเบียนจัดตัง= บริษทั ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2558
จึงยังไม่มกี ารเริม ดําเนินงานและมีคา่ ใช้จ่ายในการบริหารงานไม่สงู นักเมือ เทียบกับปจั จุบนั
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3.6 ผลการดําเนิ นงาน – สุทธิ
สําหรับปี 2559 บริษทั มีกาํ ไรสุทธิลดลง 0.63 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.98 จากปี ก่อน เนืองจากปจั จัย
ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีเ พิม ขึน= สูงกว่าอัตรากําไรขัน= ต้นทีท าํ ได้ จึงส่งผลให้ผลการดําเนินงานลดลงเมือ
เปรียบเทียบกับปี ก่อนทัง= นี=หากพิจารณาการเพิม ขึ=นของค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือเตรียมความพร้อม
สําหรับการขยายตลาดและรองรับการเติบโตของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นสําคัญ
4. ฐานะทางการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ นรวม (ล้านบาท)

ณ วันที31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

เพิ- ม(ลด)

%

สินทรัพย์รวม

466.93

407.05

59.88

14.71%

หนี=สนิ รวม

107.95

70.72

37.23

52.64%

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

358.98

336.33

22.65

6.73%

จํานวนหุน้ สามัญทีอ อกและชําระแล้ว (ล้านหุน้ )

308.42

258.05

50.37

19.52%

0.50

0.50

0.00

0.00%

มูลค่าหุน้ ทีต ราไว้ (บาท)

4.1 สิ นทรัพย์
ภาพรวมของสินทรัพย์ในปี 2559 เพิม ขึน= จากสิน= ปี 2558 จํานวน 59.88 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.71
ทัง= นี=สาเหตุหลักจากได้รบั ชําระเงินเพิม ทุนจากกลุ่มผูถ้ อื หุน้ จากการใช้สทิ ธิซ=อื หุน้ สามัญของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
FVC-W1 ในช่วงปลายปี ทผี า่ นมาจํานวน 25.19 ล้านบาท จํานวนลูกหนี=การค้าทีเ พิม สูงขึน= จากกลุ่มธุรกิจใหม่และตาม
ปริมาณธุรกิจทีข ยายตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี จํานวน 17.64 ล้านบาท รวมทัง= จํานวนสินค้าทีเ พิม ขึน= จํานวน
11.16 ล้านบาทจากสินค้าคงเหลือของธุรกิจใหม่ 2 บริษทั และคําสังซื
 =อสินค้าในช่วงปลายปี เพือรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจในปี 2560
4.2 หนี8 สิน
ภาพรวมของหนี=สนิ เพิม ขึน= 37.23 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 52.64 จากปี ก่อน ทัง= นี=สาเหตุหลักมาจาก
เจ้าหนี=การค้าทีเ พิม ขึน= จํานวน 15.04 ล้านบาทจากคําสังซื
 อ= สินค้าในเดือนธันวาคม 2559 เพือ รองรับคําสังซื
 =อจากลูกค้า
ทีจ ําหน่ ายในไตรมาสแรกของปี 2560 เงินกูย้ มื ระยะยาวเพิม ขึน= 16.28 ล้านบาทเพือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (คลินิก
เฉพาะทางเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วสิ (พัฒนาการ)) และภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานทีเ พิม ขึน=
จํานวน 3.51 ล้านบาทจากการเพิม ขึน= ของพนักงานและการเพิม ผลตอบแทนให้แก่พนักงานทีม อี ายุงานครบ 10 ปี
4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ภาพรวมของส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม ขึน= 22.65 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.73 จากสิ=นปี 2558 โดยการ
เปลียนแปลงทีสําคัญ ประกอบด้วย การเพิม ขึ=นจากการรับชําระเงินเพิม ทุนจากการใช้สทิ ธิซ=ือหุน้ สามัญของผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (FVC-W1) จํานวน 50.37 ล้านหุน้ เป็ นจํานวนเงินทัง= สิน= 25.19 ล้านบาท และผลการดําเนินงาน
ในปี 2559 ทีเ ป็ นกําไรสุทธิจํานวน 12.02 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ จํานวน 258.05 ล้าน
หุน้ สําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.050 บาท เป็ นเงินทัง= สิน= 12.91 ล้านบาท ดังกล่าวจึงเป็ นเหตุ
ให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเพิม ขึน=
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5. งบกระแสเงิ นสด
สําหรับปี 2559 บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเคลือนไหวรวมในทุกกิจกรรมลดลงสุทธิ 3.85
ล้านบาท เมือ เทียบกับปี กอ่ น โดยแยกเป็ นรายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมดังนี=
งบการเงิ นรวม
งบกระแสเงิ นสด (ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

2559

2558

+/(-)

8.81

1.12

7.69

(10.67)

(79.71)

69.04

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

25.19

105.77

(80.58)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม ขึน= (ลดลง) สุทธิ

23.33

27.18

(3.85)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

5.1 กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
ภาพรวมบริษทั มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิเพิม ขึน= 7.69 ล้านบาท รายการทีส าํ คัญจาก
กิจกรรมดําเนินงาน มีดงั นี=
1. ลูกหนี=การค้าและลูกหนี=อนื มีกระแสเงินสดรับลดลง 33.66 ล้านบาทเมือเทียบกับปี ก่อน (เงินสดรับลดลง)
สาเหตุสําคัญมาจากลูกหนี=การค้า ซึงเกิดจากยอดจําหน่ ายสินค้าทีเ พิม ขึน= ของกลุ่มบริษทั ย่อย 3 บริษทั ในไตรมาส
สุดท้ายของปี (ปี กอ่ นมีบริษทั ย่อยเพียง 1 บริษทั ) และยังไม่ถงึ กําหนดชําระ ประกอบกับลูกหนี=การค้าของบริษทั ใหญ่
รายหนึงทีใ ห้บริการแล้วเสร็จในไตรมาสที 3 ของปี 2559 แต่อยู่ระหว่างขัน= ตอนจ่ายชําระตามระบบราชการจึงไม่
สามารถรับชําระหนี=จากลูกหนี=รายดังกล่าวได้ทนั สิน= ปี 2559 (รับชําระในเดือนมกราคม 2560)
2. เงินสดใช้ไปจากการจําหน่ายสินค้าตามสัญญาผ่อนชําระลดลง 9.49 ล้านบาทเมือเทียบกับปี ก่อน (เงินสด
รับเพิม ขึน= ) เนืองจากในปี 2558 มีการจําหน่ายเครือ งทํานํ=าแข็งให้กบั ลูกค้ารายหนึงตามสัญญาขายผ่อนชําระจํานวน
60 เครือ งเมือ เทียบกับปี 2559 ทีม กี ารจําหน่ายตามสัญญาขายผ่อนชําระเพียง 15 เครือ ง เท่านัน=
3. เจ้าหนี=การค้ามีกระแสเงินสดรับเพิม ขึน= 17.24 ล้านบาทเมือ เทียบกับปี ก่อน (เงินสดรับเพิม ขึน= ) เนืองจาก
การสังซื
 อ= สินค้าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ทเี พิม ขึน= ของกลุ่มบริษทั และยังไม่ถงึ กําหนดชําระ โดยเฉพาะธุรกิจใหม่ 2
บริษทั ทีม เี จ้าหนี=การค้าจากคําสังซื
 อ= สินค้าเพิม ขึน= จํานวน 9.32 ล้านบาท (ปี กอ่ นไม่มยี อดเจ้าหนี=การค้า)
4. กระแสเงินสดได้มาจากสินค้าคงเหลือเพิม ขึน= 6.31 ล้านบาท จากคําสังซื
 =อทีเ พิม ขึน= ตามกระแสเงินสด
จากรายการเจ้าหนี=การค้าตามทีก ล่าวมาแล้ว
5.2 กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
บริษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนลดลง 69.04 ล้านบาท เมือ เทียบกับปี กอ่ น เนืองจากในปี 2558
มีการลงทุนระยะยาวในสินทรัพย์ถาวรมูลค่าสูงหลายรายการ อาทิเช่น ทีด ิน อาคารพาณิชย์ และเครืองไตเทียม
สําหรับให้บริการฟอกเลือดของบริษทั ย่อย ซึงจะแตกต่างจากปี ปจั จุบนั ทีมกี ารลงทุนโดยทัวไปเกี

ย วกับสินทรัพย์
ประเภทเครือ งตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน เครือ งมือและอุปกรณ์
5.3 กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
บริษทั มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 80.58 ล้านบาท เมือเทียบกับปี ก่อน รายการทีส าํ คัญ
จากกิจกรรมจัดหาเงิน มีดงั นี=
คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ สําหรับปี 2559
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1. เงินสดรับชําระเงินเพิม ทุนลดลงจากปี ก่อน 92.42 ล้านบาท (ปี 2559 เพิม ทุน 25.19 ล้านบาท ปี 2558
เพิม ทุน 117.61 ล้านบาท)
2. เงินสดจ่ายเงินปนั ผลเพิม ขึน= จากปี กอ่ น 4.50 ล้านบาท (ปี 2559 จ่ายเงินปนั ผล 12.91 ล้านบาท ปี 2558
จ่ายเงินปนั ผล 8.40 ล้านบาท)
3. เงินสดรับจากการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินเพิม ขึน= สุทธิจากปี กอ่ น 11.28 ล้านบาท เนืองจากการขยาย
ธุ ร กิจ ในคลินิ ก เฉพาะทางเวชกรรมไตเทีย ม เคที เมดิคอล เซอร์วิส (พัฒ นาการ)ในปี 2558 ซึง ต้ อ งลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์มลู ค่าสูงหลายรายการตามทีก ล่าวมาแล้วในหัวข้อกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
6. อัตราส่วนทางการเงิ น
งบการเงิ นรวม
2558

2559

+/(-)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

3.99

4.65

(0.66)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

2.04

2.15

(0.11)

81

90

(9)

226

214

12

28.59%

27.93%

0.66%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

4.37%

4.63%

(0.26%)

อัตรากําไรสุทธิ (%)

3.03%

3.43%

(26.87%)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (%)

3.46%

4.64%

(1.18%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

2.75%

3.65%

(0.90%)

0.30

0.21

0.09

กําไรสุทธิต่อหุน้ - ขัน= พืน= ฐาน (บาท)

0.05

0.06

(0.01)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)

1.16

1.30

(0.14)

ระยะเวลาเก็บหนี=เฉลีย (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขัน= ต้น (%)

อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน

อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี=สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
ข้อมูลต่อหุ้น**

หมายเหตุ **
1. กําไรสุทธิต่อหุน้ – ขัน= พืน= ฐานของปี 2558 คํานวณจากจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย ถ่วงนํ=าหนักจํานวน 233 ล้านหุน้ มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ ของปี 2558
คํานวณจากจํานวนหุน้ สามัญ ณ สิน= ปี 2558 จํานวน 258 ล้านหุน้
2 กําไรสุทธิต่อหุน้ – ขัน= พืน= ฐานของปี 2559 คํานวณจากจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย ถ่วงนํ=าหนักจํานวน 263 ล้านหุน้ มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ ของปี 2559
คํานวณจากจํานวนหุน้ สามัญ ณ สิน= ปี 2559 จํานวน 308 ล้านหุน้
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6.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วลดลงจากปี กอ่ น 0.66 และ 0.11 เท่าตามลําดับ
เนืองจากในปี 2558 บริษทั มีการรับชําระเงินเงินเพิม ทุนรวมเป็ นจํานวนเงิน 117.61 ล้านบาท หากแต่ปี 2559 มีเงินสดรับ
จากการเพิม ทุนเพียงจํานวน 25.19 ล้านบาท ประกอบกับในช่วงต้นปี 2559 มีการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินจํานวน
16.28 ล้านบาท สําหรับลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพือขยายธุรกิจ (ปี 2558 ไม่มเี งินกูย้ มื คงเหลือ) จึงเป็ นเหตุให้
อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วลดลงเมือเทียบกับปี ก่อน หากแต่เมือพิจารณาสภาพ
คล่องจากกระแสเงินสดและเงินรับชําระจากการเพิม ทุนคงเหลือในปี 2559 บริษทั มีกระแสเงินสดรับดีกว่าปี ก่อน ย่อม
แสดงให้เห็นว่า บริษทั ยังสภาพคล่องทีด ใี นการจ่ายชําระหนี=และเป็ นทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานอย่างต่อเนือง
ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี=ในปี 2559 เร็วขึ=นจากปี ก่อน เป็ นผลมาจากนโยบายการติดตามหนี=ร่วมกัน
ระหว่างฝา่ ยการเงินและฝา่ ยขาย
ระยะเวลาในการจําหน่ ายสินค้าในปี 2559 ช้าลงจากปี ทผี ่านมา เนืองจากในปี 2559 มีการสังซื
 =อสินค้าใน
กลุ่มทีมมี ูลค่าสูงตามคําสังซื
 =อพิเศษ รวมทัง= สินค้าใหม่ทสี ามารถเปิ ดตลาดได้ในปี 2559 และคําสังซื
 =อเพือรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจใหม่ 2 บริษทั (ปี 2558 บริษทั ย่อยไม่มสี นิ ค้าคงเหลือ) จึงทําให้สนิ ค้าคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
เพิม สูงขึน= เมือ เทียบกับปี กอ่ น และเป็ นเหตุให้ระยะเวลาการจําหน่ายสินค้าในปี 2559 เพิม ขึน= ไปในแนวทางเดียวกัน
6.2 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
ความสามารถในการสร้างอัตรากําไรขัน= ในปี 2559 เป็ นไปในทิศทางทีด เี มือเทียบกับปี ก่อน เนืองจากกลุ่ม
บริษทั สามารถจําหน่ ายสินค้าในกลุ่มทีส ามารถทํากําไรขัน= ต้นได้มากกว่าปี ก่อน อาทิเช่น งานติดตัง= ระบบนํ=าบริสุทธิ B
งานโครงการติดตัง= ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ฯ เป็ นต้น และการบริหารงานในปี 2559 มุ่งเน้นการ
ขยายธุรกิจจึงได้เตรียมความพร้อมเพือ รองรับการขยายธุรกิจ อาทิเช่น การเพิม อัตราพนักงานฝา่ ยขาย ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเพือ เข้าพบลูกค้า รวมทัง= ค่าใช้จ่ายฝา่ ยบริหารเพือ สนับสนุนฝา่ ยขายเป็ นสําคัญ จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปี
นี=เพิม สูงขึน= กว่าปี กอ่ น ยังผลให้อตั รากําไรสุทธิลดลงกว่าปี กอ่ นเล็กน้อย
6.3 อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
ในเดือนธันวาคม 2559 มีการรับชําระเงินเพิม ทุนจากการใช้สทิ ธิซ=อื หุน้ สามัญของผูถ้ อื หุน้ (FVC-W1) จํานวน
25.19 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม ขึน= ในขณะทีผ ลประกอบการในปี 2559 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี ก่อน
ประกอบกับการลงทุนในทรัพย์สนิ ถาวรเพือขยายธุรกิจของหน่ วยไตเทียมในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึง และยอดขายใน
ไตรมาสสุดท้ายทีส งู กว่าปี กอ่ น ทัง= หมดนี=จงึ ส่งผลให้อตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผูถ้ อื
หุน้ ลดลง อันเนืองมาจากระยะเวลาทีจ าํ กัด จึงส่งผลให้ทรัพย์สนิ ทีล งทุนยังไม่สามารถสร้างผลตอบแทนทีช ดั เจนได้ในปี น=ี
6.4 อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
การกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินเพือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิ
คอล เซอร์วสิ (พัฒนาการ)) โดยธุรกิจดังกล่าวเริม สร้างผลตอบแทนครัง= แรกในไตรมาสแรกของปี 2559 ประกอบกับ
การเพิม ขึน= ของเจ้าหนี=การค้าตามคําสังซื
 อ= สินค้าในช่วงปลายปี เพือรองรับการขยายตัวของธุรกิจในปี 2560 และการ
เพิม ขึ=น ของเงิน รับล่ วงหน้ าค่ามัดจําสิน ค้า จากปี ก่อน ย่อมสะท้อนให้เ ห็น ว่า หนี= สนิ จากการลงทุนทีมกี ําลังสร้า ง
ผลตอบแทนให้กบั บริษทั อย่างต่อเนือง และหากพิจารณาถึงกลุ่มเจ้าหนี=การค้าและเงินรับล่วงหน้าทีเ กิดขึน= ย่อมบ่ง
ชีใ= ห้เห็นว่า ปริมาณธุรกิจของบริษทั จะมีการขยายตัวจาก คําสังซื
 =อจากลูกค้าและสามารถสร้างยอดขายทีด ใี นอนาคต
ต่อไป ซึง จะส่งผลดีต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั ทีจ ะสามารถชําระหนี=เงินกูแ้ ละดอกเบีย= ทีด อี กี ด้วย
คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ สําหรับปี 2559
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7. ทิ ศทางของบริ ษทั ในปี 2560
ภาพรวมของเหตุการณ์สาํ คัญมีดงั นี=
7.1 บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ดําเนินธุรกิจเกีย วกับสถานพยาบาลเพือให้บริการฟอกเลือดด้วย
เครือ งไตเทียมให้กบั ผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ= รังระยะสุดท้าย โดยในปี 2559 มีผปู้ ่วยเข้ารับบริการบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือด
ด้วยเครืองไตเทียมเพิม ขึน= อย่างต่อเนืองจนเต็มอัตรา และได้เพิม เครืองไตเทียมในปี 2560 เพือให้สามารถรองรับผูป้ ่วย
ได้มากขึน= นอกจากนี=วนั ที 21 ธันวาคม 2559 บริษทั ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม
เพือเป็ นหน่ วยไตเทียมกับโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึง ซึง ได้ทาํ พิธเี ปิ ดหน่ วยไตเทียมอย่างเป็ นทางการแล้วเมือวันที 14
กุมภาพันธ์ 2560 และเริม ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครือ งไตเทียมครัง= แรกในวันที 15 กุมภาพันธ์ 2560 ทีผ า่ นมา
7.2 บริษทั เมดิคอล วิชนั  จํากัด ในปี 2559 บริษทั ดําเนินการจําหน่ ายและติดตัง= ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสาร
และพัสดุภณ
ั ฑ์ ให้กบั ลูกค้าเป็ นทีเ รียบร้อยแล้วจํานวน 6 ราย รวมมูลค่า 10.71 ล้านบาท และในช่วงปลายปี บริษทั ได้
นําเข้าสินค้าเพือ ติดตัง= ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ตามสัญญาว่าจ้างกับลูกค้าจํานวน 2 ราย มูลค่าตาม
สัญญา 2.29 ล้านบาท ซึงได้ลงลามในสัญญาว่าจ้างเป็ นทีเ รียบร้อยแล้ว และมีกําหนดติดตัง= ให้แล้วเสร็จในเดือน
มีนาคม 2560 และเดือนกรกฎาคม 2560
7.3 บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด ในปี 2559 บริษทั มีผลการดําเนินงานเป็ นกําไรสุทธิ เนืองจากการ
เพิม ขึน= ในงานโครงการติดตัง= ระบบนํ=าบริสทุ ธิ Bสําหรับหน่วยไตเทียมทีเ พิม ขึน= อย่างต่อเนือง โดยในปี 2560 ได้รบั คําสัง
ซื=องานโครงการติดตัง= ระบบนํ= าบริสุทธิ Bและตกแต่งสถานทีจากลูกค้าแล้ว 6 ราย มูลค่ารวม 10.37 ล้านบาท และ
ปจั จุบนั อยู่ระหว่างดําเนินการติดตัง= ให้กบั ลูกค้า รวมทัง= ยอดการจําหน่ ายนํ= ายาไตเทียมยังสามารถขยายตัวในกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างต่อเนืองอีกด้วย
7.4 บริษทั สามารถดําเนินการติดตัง= เครืองผลิตโอโซนนํ=า (Ozonated Water) ให้กบั ลูกค้ารายแรกได้อย่าง
เรียบร้อยในไตรมาสทีส ามของปี 2559 ซึง ส่งผลให้บริษทั สามารถนําเสนองานและได้รบั คําสังซื
 =อจากลูกค้าเป้าหมาย
อย่างต่อเนือง
7.5 สานต่อการนําเสนอผลิตภัณฑ์ซงึ เป็ นเครืองผลิตนํ= าต่อต้านอนุ มลู อิสระเพือสุขภาพและผลิตนํ= าโอโซน
สําหรับใช้ฆ่าเชือ= โรคภายในเครืองเดียวกัน (Biowell) และตูน้ =ําดืมไฮยีน (Waterlogic) ซึง ถือเป็ นนวัตกรรมใหม่ของ
สินค้าทีเ กีย วข้องกับอุปกรณ์และระบบบําบัดนํ=าให้บริสุทธิ Bในประเทศไทยต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีว างไว้และผลักดัน
ให้สนิ ค้าเข้าถึงมือผูบ้ ริโภคในจํานวนทีม ากขึน= ภายหลังจากทีม กี ารเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ไปแล้วในปี 2558
7.6 บริษทั และบริษทั ย่อยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพนํ=า
เทคโนโลยีใหม่ๆของระบบนํ= า รวมถึงนวัตกรรมการฆ่าเชื=อโรคสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครืองดืมผ่านงาน
สัมมนาทีจดั ขึ=นอย่างต่อเนือง รวมทัง= การนํ าเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการลูกค้า Application: Cloud for
Customer มาใช้เพือ ช่วยในการจัดการงานขายและบริการ
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