วันที 11 พฤษภาคม 2560
ที

SET-2017-012

เรือ ง

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ สําหรับไตรมาสที 1 ปี 2560

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฟิลเตอร์ วิชนั  จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ฯ”) ขอนําส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝา่ ยจัดการ สําหรับไตรมาสที 1 ประจําปี 2560 โดยสรุปดังนี<
1. ลักษณะการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั ฯ
กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบและติดตัง< ระบบบําบัดนํ<า
ให้บริสทุ ธิ A และให้บริการดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ<าให้บริสุทธิ A รวมถึงการให้บริการสถานพยาบาลสําหรับผูป้ ่วย
โรคไตเรื<อรังระยะสุดท้ายทีไ ด้รบั การบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม (ศูนย์ไตเทียม) และการ
จําหน่ายเครือ งมือและอุปกรณ์ทเี กีย วข้องกับการแพทย์
2. ภาพรวมของผลการดําเนิ นงานในช่วงไตรมาสที, 1 ปี 2560
เศรษฐกิจโลกในภาพรวมเริม มีการฟื< นตัวอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศทีพ ฒ
ั นาแล้ว
รวมถึงเศรษฐกิจของไทยซึง ในไตรมาสแรกของปี 2560 มีการขยายตัวทีด จี ากมูลค่าสินค้าส่งออกทีป รับตัวสูงขึน< ตาม
ราคาตลาดโลก ประกอบกับการบริโภคสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ทเี ริม ปรับตัวดีข<นึ รวมถึงรายได้ของ
เกษตรกรทีข ยายตัวจากราคาสินค้าเกษตรทีป รับตัวสูงขึน< อีกด้วย ทัง< นี<ทศิ ทางการเติบโตของเศรษฐกิจทีด สี ่งผลให้
ไตรมาสที 1 ของปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้จากการจําหน่ ายสินค้าและให้บริการเพิม ขึน< จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
36.96 ล้านบาท หรือเพิม ขึน< ร้อยละ 48.94 และคาดการณ์ว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจทีด ดี งั กล่าวจะส่งผลให้ยอดขายใน
ช่วงเวลาทีเ หลือของปี 2560 เพิม ขึน< เป็ นลําดับ
ในปี 2560 บริษทั ฟิลเตอร์ วิชนั  จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ใหญ่”) สานต่อการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่
อุปกรณ์ผลิตโอโซนนํ<า (Ozonated Water) อย่างต่อเนือง นอกจากนี<บริษทั ยังมุ่งการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ
CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) ซึง เป็ นกลุ่มประเทศทีม กี ารพัฒนาทางด้านธุรกิจอย่างต่อเนือง
และในไตรมาสแรกของปี 2560 บริษทั ใหญ่สามารถจําหน่ ายเครืองจ่ายเครืองดืม (Celli counter beverage dispenser)
ให้กบั ลูกค้ารายหนึงในกลุ่ม CLMV ได้สาํ เร็จ นอกจากนี<บริษทั ยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพือให้ความรูเ้ กีย วกับ
คุณภาพของนํ<าทีเ หมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนือง รวมถึงการทํากิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้
ในเรือ งการทําความสะอาดและการฆ่าเชือ< แก่ลกู ค้ากลุ่มเป้าหมายเพือ ให้ตระหนักถึงความสําคัญและยกระดับคุณภาพ
สินค้าและบริการทีด ขี น<ึ

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 ธิสA ํา หรับ ธุ ร กิจ บริการทาง
การแพทย์ โดยไตรมาสแรกของปี น<ีมยี อดจําหน่ายนํ<ายาไตเทียมเพิม สูงขึน< อย่างต่อเนือง ซึง เกิดจากผลสําเร็จจากการ
เปิ ดตลาดของกลุ่มลูกค้าใหม่ในช่วงปลายปี 2559 บริ ษัท เคที เมดิ คอล เซอร์วิส จํากัด ให้บริการสถานพยาบาล
สําหรับผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ< รังระยะสุดท้ายทีไ ด้รบั การบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครือ งไตเทียม (ศูนย์ไตเทียม)
โดยในปี 2559 ได้เปิ ดดําเนินการคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วสิ (สาขาที 1 พัฒนาการ)
ซึง มีผปู้ ว่ ยเข้ารับบริการบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครือ งไตเทียมเพิม ขึน< อย่างต่อเนืองจนเต็มอัตรา และใน
ไตรมาสแรกของปี 2560 ได้เพิม จํานวนเครือ งไตเทียมเพือ รองรับปริมาณผูป้ ว่ ยทีเ พิม ขึน< อย่างต่อเนือง นอกจากนี<เมือ
วันที 14 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทย่อยได้เปิ ดหน่ วยไตเทียมในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึง (สาขาที 2) เพือให้บริการ
ฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมอีกด้วย และ บริ ษัท เมดิ คอล วิ ชนั , จํากัด จําหน่ ายเครืองมือและอุปกรณ์ ทเี กียวข้องกับ
การแพทย์ โดยในไตรมาสแรกของปี 2560 สามารถรับรูร้ ายได้จากการติดตัง< ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์
แล้วเสร็จจํานวน 6 โครงการ
3. การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
งบกําไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ8 นสุด
วันที, 31 มีนาคม
ปี 2560

รายได้จากการขายและบริการ

เพิ, ม(ลด)

%

ปี 2559

112.48

75.52

36.96

48.94%

31.62

18.98

12.64

66.60%

1.62

0.62

1.00

161.29%

(6.43)

(5.29)

1.14

21.55%

(19.25)

(17.26)

1.99

11.53%

7.56

(2.95)

10.51

356.27%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(0.39)

(0.67)

(0.28)

41.79%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

(1.48)

0.24

1.72

716.67%

กําไรสําหรับงวด

5.69

(3.38)

9.07

268.34%

กําไรเบ็ดเสร็จอืน -สุทธิจากภาษี

0.00

0.00

0.00

0.00%

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

5.69

(3.38)

9.07

268.34%

- ส่วนทีเ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่

5.30

(3.01)

8.31

276.08%

- ส่วนทีเ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ ม่มอี าํ นาจควบคุม

0.39

(0.37)

0.76

205.41%

กําไรขัน8 ต้นจากการขายและบริ การ
รายได้อนื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กําไรสุทธิ ก่อนต้นทุนทางการเงิ นและภาษี เงิ นได้

การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการสําหรับไตรมาสที 1 ประจําปี 2560

หน้ า 2 / 6

รายได้รวม (รายได้จากการจําหน่ ายสินค้าและบริการ และรายได้อนื ) ขยายตัวเพิม ขึน< จากไตรมาสเดียวกัน
ของปี กอ่ นจํานวน 36.96 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 48.94 โดยสามารถจําแนกรายได้รวมตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี<
รายได้ตามกลุ่มธุรกิ จ
1. กลุ่ ม ธุ รกิจ อุตสาหกรรมและผู้ป ระกอบการด้า น
ระบบนํ<า (B1)1
2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และทีพ กั อาศัย (B2) 1
3. กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)2
รวมรายได้

สําหรับงวดสามเดือนสิ8 นสุดวันที, 31 มีนาคม อัตราการ
เติ บโตตาม
ปี 2560
ปี 2559
ล้านบาท สัดส่วน (%) ล้านบาท สัดส่วน (%) กลุ่มธุรกิ จ
20.62

18.33%

17.13

22.68%

20.37%

57.63
34.23
112.48

51.24%
30.43%
100.00%

45.13
13.26
75.52

59.76%
17.56%
100.00%

27.70%
158.14%
48.94%

1

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

2

B3 ประกอบด้วย บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด, บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัดและบริษทั เมดิคอล วิชนั  จํากัด (“บริษทั ย่อย”)

3.1 รายได้จากการจําหน่ ายสิ นค้าและให้บริ การ
ในไตรมาสแรกของปี 2560 กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้จากการจําหน่ ายสินค้าและบริการเพิม ขึน< จํานวน 36.96
ล้านบาท เมือ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหรือคิดเป็ นร้อยละ 48.94 ซึง สามารถอธิบายโดยจําแนกตามกลุ่ม
ธุรกิจได้ดงั นี<
กลุ่มธุรกิ จอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบนํา (B1)
รายได้ในกลุ่มนี<มกี ารขยายตัวเพิม ขึน< จํานวน 3.49 ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหรือ
คิดเป็ นร้อยละ 20.37 เนืองจากในไตรมาสแรกของปี 2560 บริษทั ใหญ่มรี ายได้จากจําหน่ ายเครืองฆ่าเชือ< ด้วยแสงยูวี
สําหรับนํ<าในกระบวนการผลิตให้กบั ผูร้ บั เหมางานโครงการรายหนึง ซึง มีมลู ค่าต่อยอดขายสูงกว่าเมือเทียบกับสินค้าที
ขายได้ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ประกอบกับยอดจําหน่ ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไส้กรองทีม ยี อดจําหน่ ายอย่าง
ต่อเนืองจากคุณภาพของงานบริการและตัวผลิตภัณฑ์ทสี ามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
จึงส่งผลให้ปริมาณธุรกิจในกลุ่มนี<มอี ตั ราการเติบโตในทิศทางทีด ี
กลุ่มธุรกิ จพาณิ ชย์และที พ& กั อาศัย (B2)
รายได้ในกลุ่มนี<มกี ารขยายตัวเพิม ขึน< จํานวน 12.50 ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหรือ
คิดเป็ นร้อยละ 27.70 จากความมุ่งมันในขยายธุ

รกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ส่งผลให้ไตรมาสแรกของปี 2560
บริษทั ใหญ่สามารถจําหน่ายเครือ งจ่ายเครือ งดืมแบบตัง< บนเคาน์เตอร์ (Celli counter beverage dispenser) แก่ลูกค้า
รายหนึงในประเทศกัมพูชา ประกอบกับยอดจําหน่ ายสินค้าในกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื<อเพิม ขึน< ตามการเปิ ดสาขาใหม่ใน
กลุ่มธุรกิจดังกล่าวอย่างต่อเนือง อาทิเช่น เครืองกรองนํ<า เครืองย่างไส้กรอก เครืองต้มนํ<าร้อน เครืองทําแซนด์วชิ เป็ นต้น
รวมถึงงานซ่อมบํารุงสินค้าตามรอบการใช้งาน (Preventive Maintenance–PM) ของกลุ่มลูกค้าเดิมทีม อี ย่างต่อเนือง
เหล่านี<สง่ ผลให้รายได้ในกลุ่มธุรกิจนี<เพิม สูงขึน< อย่างเห็นได้ชดั
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กลุ่มธุรกิ จบริ การทางการแพทย์ (B3)
รายได้ในกลุ่มนี<เพิม ขึน< จํานวน 20.97 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 158.14 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
สาเหตุหลักจากรายได้ของ 2 ธุรกิจใหม่ (บริษทั เมดิคอล วิชนั  จํากัด และ บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด) ซึง ใน
ไตรมาสแรกของปี 2560 มีรายได้จากการขายและบริการ 12.61 ล้านบาท ขณะทีไ ตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 2 ธุรกิจใหม่
ยังมีรายได้ไม่มากนัก ประกอบกับรายได้จากงานตกแต่งหน่ วยไตเทียมและการจําหน่ ายสินค้าในกลุ่มนํ<ายาไตเทียม
ของธุรกิจเดิมมีทศิ ทางทีเ พิม สูงขึน< อย่างต่อเนือง เหล่านี<จงึ ส่งผลให้รายได้ในกลุ่มนี<เพิม สูงขึน< อย่างก้าวกระโดด และมี
ทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนืองอีกด้วย
3.2 กําไรขัน8 ต้น
ไตรมาสแรกของปี 2560 กลุ่มบริษทั ฯ มีกําไรขัน< ต้นสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 12.64 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 66.60 เนืองจากรายได้โดยรวมเพิม สูงขึน< จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน และในปี 2560 ธุรกิจใหม่
2 บริษทั สามารถสร้างรายได้ให้คลอบคลุมกับค่าใช้จ่ายประจําทีเ กิดขึน< โดยเฉพาะอย่างยิง งานโครงการของธุรกิจใหม่
ทีส ามารถสร้างผลตอบแทนทีด แี ละมีแนวโน้มเพิม ขึน< อย่างต่อเนือง เหล่านี<จงึ ส่งผลให้ไตรมาสแรกของปี 2560 มีกาํ ไร
ขัน< ต้นเพิม สูงขึน<
3.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย
กลุ่มบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิม ขึน< จํานวน 1.14 ล้านบาทเมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
หรือคิดเป็ นร้อยละ 21.55 เนื องจากในปี 2560 ธุร กิจ ใหม่ ได้แ ก่ บริษัท เมดิคอล วิช นั  จํา กัด มีร ายได้จ ากการ
ดําเนินงานเพิม สูงขึน< จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนถึงร้อยละ 100 (ปี 2559 เริม มีรายได้ครัง< แรกในไตรมาสที 2 ของปี )
จึงส่งผลให้มคี า่ ใช้จ่ายในการขายเพิม สูงขึน< ตามอัตราการเติบโตของรายได้ตามทีก ล่าวมาแล้วในหัวข้อ “กลุ่มธุรกิจบริการ
ทางการแพทย์ (B3)” ประกอบกับจํานวนของพนักงานขายทีเพิมขึ<นเพือรองรับการเติบโตของธุ รกิจอย่างต่ อเนื อง
เหล่านี<จงึ ส่งผลให้คา่ ใช้จ่ายในการขายโดยรวมเพิม สูงขึน<
3.4 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กลุ่มบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม ขึน< จํานวน 1.99 ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
หรือคิดเป็ นร้อยละ 11.53 เนืองจากการปรับผลตอบแทนพนักงานและผูบ้ ริหารประจําปี ดงั เช่นปกติทุกปี ประกอบกับ
ปี 2560 มีค่าใช้จ่ ายในการบริห ารของธุรกิจใหม่ทงั < 2 บริษ ัททีเพิมขึ<นเพือรองรับการการเติบ โตทางธุร กิจอย่า ง
ต่อเนือง
3.5 ค่าใช้จ่ายทางการเงิ น
กลุ่มบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจํานวน 0.28 ล้านบาทเมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
หรือคิดเป็ นร้อยละ 41.79 เนืองจากปี 2559 กลุ่มบริษทั ฯ มีการกูย้ มื เงินกับสถาบันการเงินเพือซื<ออาคารและตกแต่ง
สําหรับประกอบธุรกิจสถานพยาบาล (คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วสิ (พัฒนาการ))
จึงส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ มีค่าธรรมเนียมจากการจดจํานองหลักทรัพย์ค<าํ ประกันและดอกเบี<ยจ่าย ขณะทีใ นไตรมาสแรก
ของปี 2560 กลุ่มบริษทั ฯ ไม่ได้กยู้ มื เงินจากสถาบันการเงินเพิม เติม และตัง< แต่เดือนมกราคม 2560 กลุ่มบริษทั ฯ เริม
จ่ายชําระเงินต้นจากการกูย้ มื ดังกล่าว ประกอบกับยอดเงินต้นคงเหลือตามสัญญาเช่าทางการเงินทีล ดลงจากการจ่าย
ชําระหนี<ตามสัญญา เหล่านี<จงึ ทําให้ตน้ ทุนทางการเงินในไตรมาสแรกของปี 2560 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี กอ่ น
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3.6 ผลการดําเนิ นงานสุทธิ
กลุ่ ม บริษัทฯ มีกํา ไรสุทธิเ พิม ขึ<นจํา นวน 9.07 ล้า นบาท คิด เป็ น ร้อยละ 268.34 เมือเทีย บกับ ไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน จากรายได้รวมทีเ พิม สูงขึน< ประกอบกับค่าใช้จ่ายโดยรวมมีอตั ราส่วนต่อรายได้ทลี ดลง จึงส่งผลให้
ผลการดําเนิ นงานในไตรมาสแรกของปี 2560 เพิม สูงขึ<น อย่า งเห็นได้ชดั ความสําเร็จ เหล่ านี< ล้ว นเป็ น ผลมาจาก
นโยบายของฝ่ายบริหารและรายการค่าใช้จ่ายทีส าํ คัญๆ ในปี 2559 เพือเตรียมความพร้อมสําหรับขยายตลาดและ
รองรับการเติบโตของกลุ่มบริษทั ฯ ในปี 2560 ตามทีเ คยกล่าวไว้แล้วในปี กอ่ น
4. ฐานะทางการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ นรวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม

ณ วันที,
31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

เพิ, ม(ลด)

%

463.54

466.93

(3.39)

(0.73%)

98.86

107.94

(9.08)

(8.41%)

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

364.68

358.99

5.69

1.59%

จํานวนหุน้ สามัญทีอ อกและชําระแล้ว (ล้านหุน้ )

308.42

308.42

0.00

0.00%

0.50

0.50

0.00

0.00%

หนี<สนิ รวม

มูลค่าหุน้ ทีต ราไว้ (บาท)

4.1 สิ นทรัพย์
ภาพรวมของสินทรัพย์ในไตรมาสแรกของปี 2560 ลดลงจากสิน< ปี 2559 จํานวน 3.39 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 0.73 ทัง< นี<รายการเปลีย นแปลงทีส าํ คัญ ประกอบด้วย รายการเงินสดและเงินฝากธนาคารทีล ดลง 29.11 ล้านบาท
จากการซือ< ทีด นิ 4 แปลงในจังหวัดเชียงใหม่จํานวน 20.02 ล้านบาท จ่ายโบนัสประจําปี ให้กบั พนักงานและผูบ้ ริหาร
จํานวน 9.49 ล้านบาท แต่ขณะเดียวกันเงินสดและรายการเทียบเทียบเท่าเงินสดทีล ดลงดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ มี
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิม ขึ<นจํานวน 21.83 ล้านบาท จากการซื<อทีดินในจังหวัดเชียงใหม่และการลงทุนใน
ทรัพ ย์ส ินของหน่ วยไตเทียมสาขาที 2 ประกอบกับลูกหนี< การค้า และลูกหนี< อนื ทีเ พิม ขึ<น จํา นวน 5.46 ล้า นบาท
ซึง สัมพันธ์กบั รายได้ทเี พิม ขึน< อย่างต่อเนือง เหล่านี<จงึ ส่งผลให้สนิ ทรัพย์มยี อดลดลงสุทธิตามทีก ล่าวมาแล้ว
4.2 หนี8 สิน
ภาพรวมของหนี<สนิ ในไตรมาสแรกทีผ ่านมาของปี 2560 ลดลงจากสิ<นปี 2559 จํานวน 9.08 ล้านบาทหรือ
คิดเป็ นร้อยละ 8.41 เนืองจากโบนัสค้างจ่ายลดลงสุทธิ 6.35 ล้านบาท (เดือนมีนาคม 2560 จ่ายโบนัสประจําปี 2559
จํานวน 9.49 ล้านบาท และตัง< ประมาณการโบนัสและเงินเพิม พิเศษในไตรมาสแรกของปี 2560 จํานวน 3.14 ล้านบาท)
รวมถึงเจ้าหนี<การค้าและเจ้าหนี<อนื ลดลงสุทธิ 5.18 ล้านบาท ซึงลดลงจากการจ่ายชําระหนี<ให้กบั ผูจ้ ําหน่ ายสินค้าที
กลุ่มบริษทั ฯ ได้สงซื
ั  <อสินค้าในช่วงปลายปี 2559 ทีผ ่านมา จํานวน 6.51 ล้านบาท และเพิม ขึน< จากการสังซื
 <อสินค้า
ของบริษทั ย่อยจํานวน 1.27 ล้านบาท เพือ เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตนํ<ายาไตเทียมเพือรองรับยอดขายทีม อี ย่างต่อเนือง
เหล่านี<จงึ ส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ มีหนี<สนิ จากการดําเนินงานลดลงสุทธิ
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4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ภาพรวมของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในไตรมาสแรกทีผ ่านมาของปี 2560 เพิม ขึน< จากสิน< ปี 2559 จํานวน 5.69 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.59 ซึงมาจากผลการดําเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2560 ทัง< จํานวน จึงเป็ นปจั จัยสําคัญที
ส่งผลให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เพิม ขึน<
5. ทิ ศทางของบริ ษทั ในปี 2560
ภาพรวมของเหตุการณ์สาํ คัญมีดงั นี<
5.1 บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ดําเนินธุรกิจเกีย วกับสถานพยาบาลเพือให้บริการฟอกเลือดด้วย
เครืองไตเทียมให้กบั ผูป้ ่วยโรคไตเรื<อรังระยะสุดท้าย โดยปี 2559 มีผูป้ ่วยเข้ารับบริการบําบัดทดแทนด้วยการฟอก
เลือดด้วยเครืองไตเทียมเพิม ขึน< อย่างต่อเนืองจนเต็มอัตรา และในไตรมาสแรกของปี 2560 บริษทั ได้เพิม เครืองไตเทียม
เพือ ให้สามารถรองรับผูป้ ว่ ยได้มากขึน< นอกจากนี<เมือ วันที 14 กุมภาพันธ์ 2560 ทีผ ่านมา บริษทั ได้ทาํ พิธเี ปิ ดหน่ วย
ไตเทียมแห่งที 2 อย่างเป็ นทางการ และเริม ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครือ งไตเทียมครัง< แรกในวันที 15 กุมภาพันธ์ 2560
ทีผ า่ นมา ปจั จุบนั มีผปู้ ว่ ยเข้ารับบริการบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครือ งไตเทียมเพิม ขึน< อย่างต่อเนือง
5.2 บริษทั เมดิคอล วิชนั  จํากัด ได้รบั คําสังซื
 <อจากลูกค้าแล้วทัง< สิ<น 6 ราย สําหรับงานติดตัง< และงานซ่อม
บํารุง ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์มลู ค่ารวม 8.04 ล้านบาท ซึง ติดตัง< เสร็จเรียบแล้ว ปจั จุบนั บริษทั ได้สงซื
ั  <อ
สินค้าไปยังผูผ้ ลิตต่างประเทศ เพือนํ าไปติดตัง< ให้กบั ลูกค้าตามคําสังซื
 <อทีม อี ย่างต่อเนือง และธุรกิจมีทศิ ทางการเติบโต
ของรายได้ทดี ี
5.3 บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด มีคาํ สังซื
 <อและสัญญาจากลูกค้าแล้ว 7 ราย ในงานติดตัง< ระบบผลิต
นํ<าบริสุทธิ Aสําหรับหน่ วยไตเทียม มูลค่ารวมประมาณ 6.94 ล้านบาท ซึงปจั จุบนั อยู่ระหว่างดําเนินการติดตัง< ให้กบั
ลูกค้า และนอกจากนัน< งานจําหน่ายนํ<ายาไตเทียมก็ยงั สามารถขยายตัวไปในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนือง
5.4 มุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) โดยจัดตัง<
ทีมงานเพือดูแลธุรกิจในกลุ่มประเทศดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ รวมถึงการหาคู่คา้ หรือพันธมิตรทางธุรกิจภายในกลุ่ม
ประเทศดังกล่าวเพือ ให้รกั ษามาตรฐานของสินค้าและบริการจากทางบริษทั อย่างต่อเนือง
5.5 สานต่อการนําเสนอผลิตภัณฑ์เครืองผลิตนํ<าโอโซนเข้มข้นสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Biosure) และ
เครืองผลิตนํ<าโอโซนสําหรับอุตสาหกรรมซักผ้า (Biospin) ซึง ถือเป็ นนวัตกรรมใหม่ของสินค้าทีเ กีย วข้องกับอุปกรณ์
และระบบบําบัดนํ<าให้บริสทุ ธิ Aในประเทศไทยต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีว างไว้และผลักดันให้สนิ ค้าเข้าถึงมือผูบ้ ริโภคใน
จํานวนทีม ากขึน< ภายหลังจากทีม กี ารเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ไปแล้วในช่วงปลายปี 2558 ทีผ า่ นมา
5.6 บริษทั และบริษทั ย่อยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพนํ<า
เทคโนโลยีใหม่ๆของระบบนํ< า รวมถึงนวัตกรรมการฆ่าเชื<อโรคสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครืองดืมผ่านงาน
สัมมนาทีจ ดั ขึน< ในระหว่างปี 2560 อย่างต่อเนือง รวมทัง< การนําเทคโนโลยีดา้ นการบริหารจัดการลูกค้า Application:
Cloud for Customer มาใช้เพือ ช่วยในการจัดการงานขายและบริการ
ขอแสดงความนับถือ
วิจติ ร เตชะเกษม
(ดร.วิจติ ร เตชะเกษม)
กรรมการผูจ้ ดั การ
คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการสําหรับไตรมาสที 1 ประจําปี 2560
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