วันที 14 พฤศจิกายน 2561
ที

SET-2561-017

เรือง

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สําหรับไตรมาสที 3 ปี 2561

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“ กลุ่ม บริ ษทั ฯ” ) ขอนํ าส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ สําหรับไตรมาสที 3 ประจําปี 2561 โดยสรุปดังนี
1. ล กั ษณะการประกอบธุร กิ จ ของกลุ่ม บริ ษทั ฯ
กลุม่ บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตังระบบบําบัดนํ า
ให้บริสทุ ธิ และให้บริการดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ าให้บริสทุ ธิ การให้บริการสถานพยาบาลสําหรับผู้ป่วยโรคไต
เรือรังระยะสุดท้ายทีได้รบั การบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม (หน่ วยไตเทียม) การจําหน่ าย
เครืองมือและอุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้องกับการแพทย์ และการให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม
2. ภาพรวมของผลการดํา เนิ น งานในไตรมาสที 3 ปี 2561
แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีปัจจัยความเสียงจากความตึงเครียดทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทัง
ความไม่แน่ นอนจากนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา แต่โดยรวมยังมีทศิ ทางการปรับตัวทีดีอย่างต่อเนือง ขณะที
เศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยมีการท่องเทียวและการส่งออกเป็ นแรงขับเคลือนในช่วงทีผ่านมา
ประกอบรายได้แ ละปั ญหาการว่า งงานในภาคครัวเรือ นเริมมีการปรับตัว ดีข ึนจากมาตรการช่ว ยเหลือดู แลภาระ
ค่าครองชีพของภาครัฐ โดยเฉพาะการปรับอัตราค่าแรงขันตําทีผ่านมา ส่งผลให้ไตรมาสที 3 ของปี 2561 บริษทั ฯ มี
รายได้จากการจําหน่ ายสินค้าและให้บริการเพิมขึนจากไตรมาสเดียวกันกับปี ก่อนจํานวน 39.78 ล้านบาท และคาดการณ์
ว่าจากนโยบายของภาครัฐทีมุ่งเน้ นการกระจายตัวของเศรษฐกิจสู่ระดับชุมชนเพือให้ประชาชนมีรายได้ทเพิ
ี มขึนนัน
จะเป็ นแรงผลักดันสําคัญทีส่งผลให้บริษทั ฯ มียอดขายเพิมสูงขึนต่อไป
บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัทใหญ่” ) ยังคงสานต่ อการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่อย่ างต่อเนื อง
รวมถึงยังมุง่ การขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) ซึงเป็ นกลุม่ ประเทศทีมี
ทิศทางการเติบโตของธุรกิจทีน่ าสนใจ โดยปั จจุบนั มียอดการสังซือสินค้าจากลูกค้าในกลุ่มประเทศดังกล่าวอย่างต่อเนือง
นอกจากนียังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพือให้ความรูเ้ กียวกับคุณภาพของนํ าทีเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของ
กลุ่มลูกค้าอย่างสมําเสมอ รวมถึงการทํากิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ในเรืองการทําความสะอาดและการฆ่าเชือแก่
ลูกค้ากลุม่ เป้ าหมายเพือให้ตระหนักถึงความสําคัญและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทีดีอกี ด้วย
ขณะเดียวกันกลุม่ บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริ ษทั เออร์วิ ง คอร์ปอเรชัน จํา กัด จําหน่ ายผลิตภัณฑ์และ
อุ ป กรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติด ตังระบบทีเกียวข้ อ งกับระบบบํา บัด นํ าให้บริสุ ท ธิสํา หรับธุ ร กิจบริการทาง
การแพทย์ โดยในช่วงเวลาทีผ่านมาสามารถรับรู้รายได้จากการติดตังระบบทีเกียวข้องกับระบบบําบัดนํ าให้บริสุทธิ

สําหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์แล้วเสร็จจํานวน 8 โครงการ บริ ษ ัท เคที เมดิ ค อล เซอร์วิ ส จํา กัด ให้บริการ
สถานพยาบาลสําหรับผูป้ ่ วยโรคไตเรือรังระยะสุดท้ายทีได้รบั การบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม
(หน่ ว ยไตเทีย ม) ปั จ จุบนั มีห น่ ว ยไตเทีย มจํา นวน 4 แห่ ง (มีจํา นวนเครืองไตเทีย ม 55 เครือง) ประกอบด้ว ย
กรุงเทพมหานคร แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง และภาคตะวันตก 1 แห่ง ซึงมีผูป้ ่ วยเข้ารับบริการฟอก
เลือดด้วยเครืองไตเทียมเพิมขึนอย่างต่อเนืองจนเต็มอัตรา และปั จจุบนั ยังคงมุง่ เน้นขยายหน่ วยไตเทียมอย่างต่อเนือง
บริ ษทั เมดิ ค อล วิ ช นั จํา กัด จําหน่ ายเครืองมือและอุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้องกับการแพทย์ ซึงในปี 2561 สามารถรับรู้รายได้
จากการติดตังระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์แล้วเสร็จจํานวน 3 โครงการ บริ ษ ัท ไฮ เฮลธ์แ คร์ เซ็น เตอร์
จํา กัด จัดตังบริษัทฯ เมือวันที 25 กันยายน 2560 ทีผ่านมา เพือให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม
ภายใต้เครืองหมายการค้า “ วุฒิ ศ กั ดิ คลิ นิ ก ” ซึงเริมให้บริการครังแรกภายใต้การบริหารงานของบริษทั ฯ เมือวันที
10 กุมภาพันธ์ 2561 ทีผ่านมา
3. การวิ เคราะห์ผ ลการดํา เนิ น งาน
งบกําไรขาดทุนรวม
(ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ
กําไรขันต้นจากการขาย
และบริการ
รายได้อนื
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
กําไรสุทธิกอ่ นต้นทุน
ทางการเงนิ และภาษีเงินได้

ส าํ หร ับงวด 3 เดือน
สินสุดวันที 30 กันยายน
ปี 2561

ปี 2560

166.84

127.06

24.49

31.85

3.09
8.34
25.09

2.67
6.89
20.48

(5.85)

ไตรมาส
ที 2

เพิม(ลด)
YoY

39.78

%

ปี 2561

สําหร ับงวด 9 เดือน
สินสุดวันที 30 กันยายน

เพิม(ลด)
QoQ

%

ปี 2561

ปี 2560

เพิม(ลด)
YoY

31.31%

164.67

2.17

1.32%

475.61

(7.36) (23.11%)

22.37

2.12

9.48%

69.46

87.80 (18.34) (20.89%)
5.47
19.29
59.94

0.42
1.45
4.61

15.73%
21.04%
22.51%

2.98
7.06
25.46

0.11 3.69%
1.28 18.13%
(0.37) (1.45%)

9.21
21.56
75.52

7.15 (13.00) (181.82%)

(7.17)

1.32 (18.41%)

(18.40)

337.09 138.52

%

3.74
2.27
15.58

41.09%

68.37%
11.77%
25.99%

14.04 (32.44) (231.05%)

2.70

0.36

2.34 650.00%

0.89

1.81 203.37%

4.40

1.13

3.27 289.38%

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล

(1.62)

2.06

(3.68) (178.64%)

(3.42)

1.80 (52.63%)

(4.93)

3.20

(8.13) (254.06%)

กําไรสําหรับงวด

(6.92)

4.73 (11.65) (246.30%)

(4.64)

(2.28)

49.14%

(17.87)

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน

0.00

0.00

9.72 (27.59) (283.85%)

กําไรเบ็ดเสร็จอืน-สุทธิจากภาษี

0.00

0.00

0.00

0.00%

กําไรเบ็ดเสร็จรวมส าํ หรับงวด

(6.92)

4.73 (11.65) (246.30%)

(4.64)

(2.28)

49.14%

(17.87)

9.72 (27.59) (283.85%)

- ส่วนทีเป็นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั
ใหญ่

(7.27)

5.29 (12.56) (237.43%)

(4.86)

(2.41)

49.59%

(18.46)

10.26 (28.72) (279.92%)

- ส่วนทีเป็นของส่วนได้เสียที
ไม่มอี ํานาจควบคุม

0.34

0.22

0.12

54.55%

0.58

การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด

(0.56)

0.90 (160.71%)
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(0.54)

1.12 (207.41%)
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รายได้รวม (รายได้จากการจําหน่ ายสินค้าและบริการ และรายได้อน)
ื เพิมขึนจากไตรมาสก่อนจํานวน 2.28
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.36 และเพิมขึนจาก 9 เดือนในช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อนจํานวน 142.26 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 41.53 ทังนีสามารถจําแนกรายได้ตามกลุม่ ธุรกิจ ได้ดงั นี
สําหรับ งวด 3 เดือ นสิ นสุดวัน ที 30 กัน ยายน
รายได้ ต ามกลุ่ม ธุร กิจ

ปี 2561
ล้านบาท

1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ปี 2560

สัดส่วน (%)

ล้านบาท

สําหรับ งวด 9 เดือ นสิ นสุดวัน ที 30 กัน ยายน
ปี 2561

สัดส่วน (%)

ล้านบาท

ปี 2560

สัดส่วน (%)

ล้านบาท

สัดส่วน (%)

28.53

17.10%

24.67

19.42%

70.92

14.91%

65.18

19.34%

2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และทีพักอาศัย (B2) 1

63.15

37.85%

76.66

60.33%

187.07

39.33%

185.21

54.94%

3. กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)2

75.17
166.85

45.05%
100.00%

25.73
127.06

20.25%
100.00%

217.62
475.61

45.76%
100.00%

86.70
337.09

25.72%
100.00%

ด้านระบบนํ า (B1)1

รวมรายได้
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 รายได้จ ากการจํา หน่ า ยสิ น ค้า และให้บริ ก าร
ผลการดําเนิน งานในไตรมาสที 3 ของปี 1 กลุ่มบริษัทฯ มีร ายได้จากการจําหน่ า ยสิน ค้า และบริการ
เพิมขึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 39.78 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 31.31 ซึงสามารถอธิบายโดย
จําแนกตามกลุม่ ธุรกิจได้ดงั นี
กลุ่ม ธุร กิ จ อุต สาหกรรมและผู้ประกอบการด้า นระบบนํา (B1)
รายได้ในกลุ่มธุรกิจนีเพิมขึนจํานวน 3.85 ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหรือคิดเป็ น
ร้อยละ 15.61 จากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดทีมุง่ เน้นการขยายธุรกิจในกลุม่ งานโครงการขนาดใหญ่ ประกอบกับ
คุณภาพงานบริการและผลิตภัณฑ์ทสามารถตอบสนองความต้
ี
องการของกลุม่ ลูกค้าทีเพิมขึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงส่งผลให้ได้รบั คําสังซือในงานโครงการระบบนํ าขนาดใหญ่หลายโครงการ อาทิเช่น โครงการปรับปรุงระบบบําบัด
นํ าเสีย 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ส่งมอบงานงวดที 3) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถังตกตะกอน โครงการติดตัง
UF Membrane และโครงการติดตังระบบตัวกรองไนเตรตแบบฟื นฟู เป็ นต้น ขณะทีในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560
มีเพียงคําสังซือจากงานโครงการขนาดใหญ่เพียง 1 โครงการเท่านัน ได้แก่ งานประกอบระบบบําบัดนํ าดี (Water
Purification Treatment) จึงส่งผลให้รายได้ในกลุ่มงานโครงการเพิมขึนจากปี ก่อนอย่างเห็นได้ชดั นอกจากนีรายได้
จากการจําหน่ ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบนํ าอุตสาหกรรมยังมียอดการจําหน่ ายทีดีและเพิมขึนอย่างต่อเนือง
เหล่านีส่งผลให้รายได้ในภาพรวมของกลุม่ ธุรกิจนีเพิมสูงขึนเมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันจากปี ก่อน
กลุ่ม ธุร กิ จ พาณิ ชย์แ ละที พัก อาศัย (B2)
รายได้ในกลุ่มนีลดลงจํานวน 13.51 ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหรือคิดเป็ นร้อยละ
17.62 เนืองจากในไตรมาสเดียวกันกับปี ก่อนได้รบั คําสังซือพิเศษด้วยมูลค่างาน 15.35 ล้านบาทจากลูกค้าในประเทศ
รายหนึงสําหรับการเปลียนอุปกรณ์เครืองจ่ายเครืองดืมภายในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่แห่งหนึงทุกสาขาทัวประเทศ
ขณะทีในไตรมาสนีไม่มคี าํ สังซือพิเศษดังกล่าว จึงส่งผลให้รายได้ในกลุม่ ธุรกิจนีลดลงเมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับปี
ก่อนอย่างเห็นได้ชดั อย่างไรก็ตามหากไม่นําคําสังซือพิเศษดังกล่าวมาพิจารณา จะพบว่า รายได้จากการขายสินค้า
คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสําหรับไตรมาสที 3 ประจําปี 2561
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และบริการของกลุ่มธุรกิจนียังมีทศิ ทางเพิมขึนจากช่วงเวลาเดียวกับปี ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิงรายได้จากการซ่อม
บํารุงสินค้าตามรอบการใช้งาน (Preventive Maintenance–PM) ด้วยความต้องการของลูกค้าทีต้องการรักษามาตรฐาน
และคุณภาพของนํ าเพือใช้ในการผลิตและจัดจําหน่ ายเครืองดืมแก่ผบู้ ริโภคทีมีเพิมขึนนันเอง
กลุ่ม ธุร กิ จ บริ ก ารทางการแพทย์ (B3)
รายได้ในกลุ่มธุรกิจนีปรับตัวเพิมขึนจํานวน 49.44 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 192.15 จากช่วงไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน จากรายได้ของธุรกิจใหม่ (บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด) ซึงเริมให้บริการครังแรกภายใต้
เครืองหมายการค้า “ วุฒิ ศ กั ดิ คลิ นิ ก ” เมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2561 ทีผ่านมา โดยมีรายได้จากการขายและบริการ
ในไตรมาสที 3 ของปี 2561 จํานวน 42.04 ล้านบาท ประกอบกับรายได้ข อง บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด
(คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วสิ ) ยังคงเพิมขึนจํานวน 9.72 ล้านบาทเมือเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันกับปี ก่อน จากการเปิ ดหน่ วยไตเทียมเพิมขึนอีก 2 แห่งในปี 2561 ประกอบกับมีผู้ป่วยเข้ารับบริการฟอก
เลือดด้วยเครืองไตเทียมเพิมขึนอย่างต่อเนืองจนเต็มอัตรา เหล่านีจึงส่งผลให้รายได้ในกลุ่มธุรกิจนีเพิมสูงขึนจาก
ช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อนอย่างมาก
3.2 กํา ไรขันต้น
กลุม่ บริษทั ฯ มีกําไรขันต้นเพิมขึนจากไตรมาสก่อนจํานวน 2.12 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.48 จากรายได้ท ี
เพิมสูงขึนจากไตรมาสก่อนตามทีกล่าวข้างต้น โดยมาจากรายได้จากงานโครงการของกลุ่มธุ รกิจอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการด้านระบบนํ า (B1) ทีเกิดขึนในไตรมาสที 3 ของปี 2561 โดยส่วนใหญ่ มอี ตั รากํ าไรขันต้นทีดีกว่างาน
โครงการทีเกิดขึนในไตรมาสก่อน รวมถึงต้นทุนการให้บริการของคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมของกลุม่ ธุรกิจ
บริการทางการแพทย์มที ศิ ทางลดลงจากไตรมาสก่อนอย่างเป็ นสาระสําคัญ เหล่านีจึงส่งผลให้กําไรขันต้นเพิมสูงขึน
3.3 ค่า ใช้จ่า ยในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิมขึนจากไตรมาสก่อนจํานวน 1.28 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 18.13 ซึงมาจาก
ค่า คอมมิชชันของกลุ่มธุ รกิจเดิมและกลุ่มธุ รกิจใหม่เพือกระตุ้น ยอดขายและบริการให้เพิมสูงขึน ประกอบกับใน
ไตรมาสนีบริษทั ใหญ่ได้จดั งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าทีสําคัญหลายรายการ ขณะทีไตรมาสก่อนไม่มคี ่าใช้จ่าย
ดังกล่าว เหล่านีจึงส่งผลให้คา่ ใช้จา่ ยในการขายเพิมสูงขึน
3.4 ค่า ใช้จ่า ยในการบริ หาร
กลุ่มบริษัทฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการบริหารลดลงจากไตรมาสก่อนจํานวน 0.37 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.45
และเพิมขึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่ อนจํานวน 4.61 ล้านบาท หรือคิด เป็ นร้อยละ 22.51 สาเหตุ หลักมาจาก
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานของธุรกิจใหม่ทเริ
ี มดําเนินการในไตรมาสแรกของปี 2561 (ปี ก่อนไม่มรี ายการค่าใช้จา่ ย)
ประกอบกับการปรับผลตอบแทนพนักงานและผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั ฯ ประจําปี ดงั เช่นปกติทุกปี เหล่านีจึงส่งผลให้
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารเพิมสูงขึน
3.5 ผลการดํา เนิ น งานสุท ธิ
กลุ่มบริษทั ฯ มีผลการดําเนินงานลดลงจํานวน 11.65 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 246.30 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน เนืองจากธุรกิจใหม่ยงั ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน จึงส่งผลให้
ไตรมาสที 3 ของปี
มีผลการดําเนินงานขาดทุน อย่างไรก็ตามผลขาดทุนทีเกิดขึน ส่วนหนึงมาจากรายจ่ายเพือ
เตรียมความพร้อมและเพิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของธุรกิจเป็ นสําคัญ
คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสําหรับไตรมาสที 3 ประจําปี 2561
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4. ฐานะทางการเงิ น

งบแสดงฐานะการเงิ นรวม (ล้านบาท)

ณ วันที
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

เพิ ม(ลด)

%

สินทรัพย์รวม

877.97

787.13

90.84

11.54%

หนีสินรวม

221.57

123.43

98.14

79.51%

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

656.40

663.70

(7.30)

(1.10%)

จํานวนหุน้ สามัญทีออกและชําระแล้ว (ล้านหุน้ )

565.14

517.82

47.32

9.14%

0.50

0.50

0.00

0.00%

มูลค่าหุน้ ทีตราไว้ (บาท)

4.1 สิ น ทรัพย์
ภาพรวมของสินทรัพย์ ณ วันที กันยายน 2561 เพิมขึนจากสินปี
จํานวน 90.84 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 11.54 ทังนีรายการเปลียนแปลงทีสําคัญ ประกอบด้วย เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคารลดลง 136.58
ล้า นบาท ซึงลดลงจากการจ่ายเงินค่าจ้างให้กบั ผู้รบั เหมาและค่าใช้จา่ ยต่างๆ สําหรับงานก่อสร้างอาคารสํานักงาน
และคลังสินค้าแห่งใหม่ จํานวน 34.75 ล้านบาท จากการจ่ายโบนัสให้กบั พนักงานและผูบ้ ริหารประจําปี จาํ นวน 11.59
ล้า นบาท การซือสิท ธิแ ฟรนไชส์แ ละทรัพย์ส นิ จํา นวน 95.00 ล้า นบาท การจ่า ยเงิน มัด จํา เพือซือทรัพย์ส นิ และ
เงินประกันค่าเช่าและบริการจํานวน 10.64 ล้านบาท และเพิมขึนจากการรับเงินกูย้ มื จากสถานบันการเงินเป็ นจํานวน
เงินสุทธิ 20.57 ล้านบาท ทังนีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีที ดิ น
อาคาร และอุป กรณ์ เพิ มขึนสุ ท ธิ จ ํา นวน 82.86 ล้ า นบาท จากการซือสาขาของผู้ถ ือ สิท ธิ แฟรนไชส์จํานวน
21 สาขาตามสัญญาซือขายทรัพย์สนิ จํานวน 66.17 ล้านบาท และอาคารสํานักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ จํานวน 36.05
ล้านบาท และสิ น ทรัพย์ไม่หมุน เวีย นเพิ มขึนจํา นวน 11.32 ล้า นบาท ประกอบด้วย เงินมัดจําเพือซือทีดินพร้อมสิง
ปลูกสร้างของบริษทั ใหญ่ และเงินประกันค่าเช่าและบริการของกลุ่มธุรกิจใหม่จาํ นวน 4.45 ล้านบาท และ6.19 ล้าน
บาท ตามลําดับ นอกจากนี ลูก หนี การค้ า และลูก หนี อืนเพิ มขึนจํา นวน 101.57 ล้า นบาท (จากลูกหนีการค้าและ
ลูกหนี อืนของธุ ร กิจใหม่จํา นวน 70.47 ล้า นบาท) สิ น ค้ า คงเหลื อ เพิ มขึนจํา นวน 20.16 ล้ า นบาท (จากสิน ค้า
คงเหลือของธุรกิจใหม่จาํ นวน 15.95 ล้านบาท)
4.2 หนี สิ น
ภาพรวมของหนีสิน ณ วันที 30 กันยายน 2561 เพิมขึนจากสินปี 2560 จํานวน 98.14 ล้านบาทหรือคิดเป็ น
ร้อ ยละ 79.51 โดยรายการเปลียนแปลงทีเป็ น สาระสําคัญ ประกอบด้วย เจ้ า หนี การค้ า และเจ้ า หนี อื นเพิ มขึ น
จํา นวน 28.90 ล้า นบาท (เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนของธุรกิจใหม่เพิมขึนจํานวน 15.45 ล้านบาท) รายได้ ร บั
ล่ว งหน้ า เพิ มขึนจํา นวน 23.01 ล้า นบาท เงิ น กู้ย ืม ระยะสันจากสถาบัน การเงิ น เพิ มขึนจํา นวน 26.33 ล้า นบาท
(วงเงินกู้ยมื เพือชําระเจ้าหนี ค่าสิน ค้าต่า งประเทศ) และเงิ น กู้ย ืม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น เพิ มขึนจํา นวน
16.11 ล้า นบาท (จากการกู้ยมื เงินเพิมเติมสําหรับการก่อสร้างอาคารสํานักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่และเพือซือ
เครืองไตเทียม) เหล่านีจึงส่งผลให้กลุม่ บริษทั ฯ มีหนีสินจากการดําเนินงานเพิมขึนสุทธิ
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4.3 ส่ว นของผู้ถือ หุ้น
ภาพรวมของส่วนของผูถ้ อื หุ้น ณ วันที 30 กันยายน 2561 ลดลงจากสินปี
จํานวน 7.30 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 1.10 โดยรายการเปลียนแปลงทีเป็ นสาระสําคัญ ประกอบด้วย ทุน จดทะเบีย นที ชํา ระแล้ว เพิ มขึน
จํานวน 23.66 ล้านบาท แบ่งเป็ นการใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ (FVC-W1) จํานวน 11.90 ล้านบาท
และจากการจ่ายหุน้ ปั นผลจํานวน 11.76 ล้านบาท และกําไรสะสมลดลงการจ่ายปัน ผลจากผลการดําเนิ น งานปี 2560
จํานวน 13.09 ล้า นบาท รวมถึงผลการดําเนินงาน “ขาดทุน” สําหรับระยะเวลา 9 เดือนทีผ่านมาจํานวน 17.87 ล้านบาท
เหล่านีจึงเป็ นปั จจัยสําคัญทีส่งผลให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ลดลง
5. ทิ ศ ทางของบริ ษทั ในปี 2561
ภาพรวมของเหตุการณ์สาํ คัญมีดงั นี
5.1 บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ดําเนินธุรกิจเกียวกับสถานพยาบาลเพือให้บริการฟอกเลือดด้วย
เครืองไตเทียมให้กบั ผู้ป่วยโรคไตเรือรังระยะสุดท้าย ปั จจุบนั มีผู้ป่วยเข้ารับบริการบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วย
เครืองไตเทียมเพิมขึนอย่างต่อเนืองจนเต็มอัตรา และเมือวันที 30 ตุลาคม 2561 ทีผ่านมาได้เปิ ดหน่ วยไตเทียมใน
โรงพยาบาลรัฐบาลเพิมอีก 1 แห่ง ด้วยเครืองฟอกไตเทียมเพือให้บริการกับผู้ป่วยจํานวน 8 เครือง ซึงเป็ นไปตาม
เป้ าหมายทางธุรกิจทีได้วางไว้ และยังคงมีแผนเปิ ดหน่ วยไตเทียมเพิมเติมอย่างต่อเนือง เพือรองรับกับจํานวนผูป้ ่ วยที
เพิมขึนในปั จจุบนั อีกด้วย
5.2 บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักจากการจําหน่ ายนํ ายาไตเทียม ซึงมียอดการสังซือ
อย่ า งต่ อ เนื อง และงานติด ตังระบบผลิต นํ าบริสุท ธิสํา หรับหน่ ว ยไตเทีย ม ปั จจุบนั ได้ร ับคํา สังซือจากลูกค้า แล้ว
7 โครงการ มูลค่า 11.12 ล้านบาท ซึงคาดว่าจะติดตังแล้วเสร็จในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561
5.3 บริษัท เมดิคอล วิชนั จํากัด ได้รบั คําสังซือสําหรับงานติดตังและงานซ่อมบํารุงระบบท่อลมรับ - ส่งเอกสาร
และพัสดุภ ัณฑ์มูลค่ารวม . ล้านบาท ซึงติดตังเสร็จและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ปั จจุบนั ได้ร ับคําสังซือจากลูกค้า
ภาครัฐเพิมเติมอีก โครงการมูลค่า 8.89 ล้านบาท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างดําเนินการติดตังให้แล้วเสร็จ
5.4 บริษัท ไฮ เฮลธ์ แ คร์ เซ็น เตอร์ จํา กัด ให้ บริการคลินิ กเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้
ั ญาแฟรนไชส์เมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2561
เครืองหมายการค้า “ วุฒิ ศ กั ดิ คลิ นิ ก ” โดยเริมให้บริการภายใต้ส ญ
ทีผ่านมา ซึงจากการดําเนินงานทีผ่านมาสามารถรับรูร้ ายได้จากการขายและให้บริการแล้วจํานวน 121.53 ล้านบาท
และจากประสบการณ์ทเกิ
ี ดขึนสู่การกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับปั จจัยแวดล้อมทางธุรกิจทีมีในแต่ละ
พืนที เชือว่ารายได้จากการขายและให้บริการจะเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง รวมถึงจะลดต้นทุนขายและบริการทีมีอยู่ใน
ปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม และจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลการดําเนินงานทีดีต่อไป
5.5 มุ่งเน้ นการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) โดยจัดตัง
ทีมงานเพือดูแลธุรกิจในกลุ่มประเทศดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ รวมถึงการหาคู่คา้ หรือพันธมิตรทางธุรกิจภายในกลุ่ม
ประเทศดังกล่าวเพือให้รกั ษามาตรฐานของสินค้าและบริการจากทางบริษทั อย่างต่อเนือง
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5.6 สานต่อการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์เครืองผลิตนํ าโอโซนเข้มข้นสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Biosure) และ
เครืองผลิตนํ าโอโซนสําหรับอุตสาหกรรมซักผ้า (Biospin) ซึงถือเป็ นนวัตกรรมใหม่ของสินค้าทีเกียวข้องกับอุปกรณ์
และระบบบําบัดนํ าให้บริสทุ ธิในประเทศไทยต่อกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายทีวางไว้
5.7 กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบนํ า (B1) ยังเดินหน้ าด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด
โดยมุง่ เน้นการขยายธุรกิจในกลุม่ งานโครงการขนาดใหญ่ ปั จจุบนั ได้รบั คําสังซือจากลูกค้าแล้ว โครงการ มูลค่ารวม
31.10 ล้านบาท ซึงคาดว่าบางส่วนจะเริมรับรูร้ ายได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561

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