วันที 27 กุมภาพันธ์ 2562
ที

SET-2019-003

เรือง

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สําหรับปี 2561

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“ กลุ่ม บริ ษทั ฯ” ) ขอนํ าส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการสําหรับปี 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 งานในช่ว งปี 2561
แม้ว่ าในปี 2561 เศรษฐกิจโลกจะมีปัจจัยความเสียงจากความตึงเครียดทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ รวมถึงความไม่แน่ นอนจากนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา แต่โดยรวมยังมีทศิ ทางการปรับตัวทีดีอย่าง
ต่อเนือง ขณะทีเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยมีการท่องเทียวและการส่งออกเป็ นแรงขับเคลือนที
สําคัญในปี ท ีผ่านมา ประกอบรายได้และปั ญหาการว่างงานในภาคครัวเรือนเริมมีการปรับตัวดีข ึนจากมาตรการ
ช่วยเหลือดูแลภาระค่าครองชีพของภาครัฐ โดยเฉพาะการปรับอัตราค่าแรงขันตําทีผ่านมา ส่งผลให้ปี 2561 บริษทั ฯ มี
รายได้จากการจําหน่ ายสินค้าและให้บริการเพิมขึนจากปี ก่อนจํานวน 197.45 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี 2562 จาก
นโยบายของภาครัฐทีมีอยู่ ประกอบกับการเลือกตังทีจะเกิดขึนในวันที 24 มีนาคม 2562 ซึงคาดว่าจะส่งผลต่อความ
ต้องการใช้สนิ ค้าและบริการในกลุม่ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ภัตตาคารและร้านอาหาร การบริการทางด้านธุรกิจโรงแรมและทีพัก
จะมีเพิมขึนอย่างเห็นได้ชดั ซึงจะเป็ 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 10 โครงการ บริ ษทั 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 5 แห่ ง (มีจํา นวนเครืองไตเทีย ม 63 เครือง) ประกอบด้ว ย
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง และภาคตะวันตก 1 แห่ง ซึงมีผู้ป่วยเข้ารับบริการฟอก
เลือดด้วยเครืองไตเทียมเพิมขึนอย่างต่อเนืองจนเต็มอัตรา และปั จจุบนั ยังคงมุง่ เน้นขยายหน่ วยไตเทียมอย่างต่อเนือง
บริ ษทั เมดิ ค อล วิ ชนั จํา กัด จําหน่ ายเครืองมือและอุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้องกับการแพทย์ ซึงในปี 2561 สามารถรับรูร้ ายได้
จากการติดตังระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์แล้วเสร็จจํานวน 6 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
งบกํา ไรขาดทุน (ล้า นบาท)

งบการเงิ น รวม
2561

2560

+/(-)

%

รายได้จากการขายและบริการ

656.71

459.26

197.45

42.99%

กํา ไรขันต้น จากการขายและบริ ก าร

125.50

120.95

4.55

3.76%

6.10

14.18

(8.08)

(56.98%)

(30.05)

(25.64)

4.41

17.20%

(100.78)

(81.31)

19.47

23.95%

0.77

28.18

(27.41)

(97.27)%

(6.67)

(2.41)

2.02

(4.08)

(3.88)

21.69

0.68

0.00

(3.20)

21.69

(24.89) (114.75%)

(4.44)

22.06

(26.50) (120.13%)

1.24

(0.37)

รายได้อนื
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
กํา ไรสุทธิ ก่อ นต้น ทุน ทางการเงิ น และภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุค คล

ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กํา ไรสํา หรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จอืน - สุทธิจากภาษี
กํา ไรเบ็ด เสร็จ รวมสํา หรับปี

(4.26) (176.76%)
6.10

149.51%

(25.57) (117.89%)
0.68

100.00%

การแบ่งปัน กํา ไรสํา หรับปี
- ส่วนทีเป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
- ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม
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3.1 รายได้
รายได้รวม (รายได้หลักและรายได้อน)
ื ปรับตัวเพิมขึนจํานวน 189.37 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 40.00
จากปี ก่อน โดยสามารถจําแนกตามกลุม่ ธุรกิจตามข้อมูลในตารางทีแสดงไว้
ปี 2561
รายได้ต ามกลุ่ม ธุร กิ จ
1. กลุม่ ธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้าน
ระบบนํ า (B1) 1
2. กลุม่ ธุรกิจพาณิชย์และทีพักอาศัย (B2) 1
3. กลุม่ ธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) 2
รวมรายได้

ปี 2560

ล้า นบาท สัด ส่ว น ล้า นบาท สัด ส่ว น

อัต รา
การ
เติ บโต

100.51

15.31%

86.79

18.90%

15.81%

255.47

38.90%

247.08

53.80%

3.40%

300.73

45.79%

125.39

27.30% 139.84%

656.71 100.00%

459.26 100.00%

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”)

42.99%

รายได้หลักรวมของบริษัทสําหรับปี 2561 ปรับตัวเพิมขึน 197.45 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 42.99 จาก
ปี ก่อน โดยมีปัจจัยในแต่ละกลุม่ ธุรกิจดังต่อไปนี
กลุ่ม ธุร กิ จ อุต สาหกรรมและผู้ประกอบการด้า นระบบนํา (B1)
รายได้ในธุรกิจกลุ่มนีเพิมขึน 13.72 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 15.81 เนืองจากในปี 2561 จากการปรับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยมุง่ เน้นการขยายธุรกิจในกลุม่ งานโครงการขนาดใหญ่ให้เพิมสูงขึน ประกอบกับคุณภาพของงาน
บริการทีดีและตัวผลิตภัณฑ์ทสามารถตอบสนองความต้
ี
องการของลูกค้าเป็ นอย่างดี จึงส่งผลให้ปี 2561 ได้รบั คําสังซือ
สําหรับงานโครงการระบบนํ าขนาดใหญ่หลายโครงการ อาทิเช่น โครงการติดตังอุปกรณ์ระบบบําบัดนํ าเสีย โครงการ
ปรับปรุงระบบบําบัดนํ าเสีย 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถังตกตะกอน โครงการติดตัง
UF Membrane และโครงการติดตังระบบตัวกรองไนเตรตแบบฟื นฟู เป็ นต้น ขณะทีปี 2560 มีรายได้จากงานโครงการ
ขนาดใหญ่ไม่มากนัก ขณะทีรายได้จากการจําหน่ า ยสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบนํ าอุต สาหกรรมยังมียอดการ
จําหน่ ายสินค้าทีดีและต่อเนือง เหล่านีจึงส่งผลให้รายได้ของกลุม่ ธุรกิจนีมีอตั ราการเติบโตจากปี ก่อนอย่างเห็นได้ชดั
กลุ่ม ธุร กิ จ พาณิ ชย์แ ละที พัก อาศัย (B2)
รายได้ในธุ รกิจกลุ่มนี เพิมขึน 8.39 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.40 เมือเปรียบเทียบกับปี ก่อน หลักๆ
เพิมขึนจากรายได้จากการซ่อมบํารุงสินค้าตามรอบการใช้งาน (Preventive Maintenance–PM) ด้วยความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารและเครืองดืมทีต้องการรักษามาตรฐานและคุณภาพของนํ าเพือใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและ
เครืองดืมแก่ผูบ้ ริโภคทีเพิมขึนอย่างต่อเนือง ขณะทีรายได้จากการจําหน่ ายสินค้าและงานติดตังระบบนํ าใช้มอี ตั ราการ
เติบโตของรายได้ใกล้เคียงกับปี ก่อน เหล่านีจึงส่งผลให้รายได้ในกลุม่ ธุรกิจนีมีอตั ราการเติบโตจากปี ก่อนไม่มากนัก
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กลุ่ม ธุร กิ จ บริ ก ารทางการแพทย์ (B3)
รายได้ในธุรกิจกลุม่ นีขยายตัวเพิมขึน 175.34 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 139.84 จากปี ก่อน จากรายได้ของ
ธุรกิจใหม่ (บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด) ซึงเริมให้บริการครังแรกภายใต้เครืองหมายการค้า “ วุฒิ ศ กั ดิ
คลิ นิ ก” เมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2561 ทีผ่ านมา โดยมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2561 จํานวน 164.18
ล้านบาท ประกอบกับรายได้ของ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด (คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิ
คอล เซอร์วสิ ) ยังคงเพิมขึนจากปี ก่อนจํานวน 32.99 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 110.05 จากการเปิ ดหน่ วยไตเทียม
เพิมขึนอีก 2 แห่งในปี 2561 ประกอบกับจํานวนผูป้ ่ วยทีเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมมีอตั ราการเพิมขึน
อย่างต่อเนืองจนเต็มอัตราการให้บริการ เหล่านีจึงส่งผลให้รายได้ในกลุม่ ธุรกิจนีเพิมสูงขึนจากปี ก่อนอย่างมาก
3.2 กํา ไรขันต้น
กลุ่มบริษัทมีกําไรขันต้นในปี 2561 และ 2560 จํานวน 125.50 ล้านบาท และ 120.95 ล้านบาท ตามลําดับ
และมีอตั ราส่วนกําไรขันต้นเท่ากับร้อยละ 19.11 และร้อยละ 26.34 ตามลําดับ โดยกําไรขันต้นลดลงมาจากธุรกิจใหม่
ทีเริมดําเนินการในปี 2561 ซึงมีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายค่อนข้างสูง อาทิเช่น ค่าเสือมราคาของทรัพย์สนิ จากการ
ซือสาขา ซึงผู้ป ระเมินพิจารณาถึงอายุการใช้งานของทรัพย์สนิ ทีได้มาดังกล่าวไม่มากนักเมือเทียบกับมูลค่าของ
ทรัพ ย์ส ิน ทีมีร าคาสู ง ส่ งผลให้ม ีค่ า เสือมราคาสํ า หรับ เครืองมือ เพือให้ บ ริก ารจํา นวน 5.22 ล้า นบาท รวมถึง
ค่าตอบแทนแพทย์ทมีี อตั ราสูงถึงจํานวน 42.65 ล้านบาท เพือรักษาแพทย์ให้อยู่กบั ธุรกิจต่อไปจากสภาวะการแข่งขัน
ทางการตลาดของธุรกิจนี เหล่านีจึงส่งผลให้กําไรขันต้นลดลงจากปี ก่อน อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาถึงกําไรขันต้น
ของแต่ละธุรกิจในกลุม่ บริษทั ฯ พบว่า มีอตั รากําไรขันต้นสูงกว่าปี ก่อนอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะกําไรขันต้นในกลุ่ม
ธุรกิจคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมทีเพิมสูงขึนจากปี ก่อนถึงร้อยละ 203.31
3.3 รายได้อ ืน
รายได้อนลดลง
ื
8.08 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 56.98 จากปี ก่อน หลักๆ ลดลงจากดอกเบียรับจากการ
ลงทุนในตัวสัญญาใช้เงิน ขณะทีปี 2561 ไม่ได้มกี ารลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว ปั จจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้รายได้อนื
ลดลงจากปี ก่อน
3.4 ค่า ใช้จ่า ยในการขาย
กลุม่ บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายเพิมขึน 4.41 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 17.20 จากปี ก่อน หลักๆ มาจาก
ค่าคอมมิชชันของกลุ่มธุรกิจเดิมและกลุ่มธุรกิจใหม่เพือกระตุ้นยอดขายและบริการให้เพิมสูงขึน เหล่านีจึงส่งผลให้
ค่าใช้จา่ ยในการขายเพิมสูงขึน
3.5 ค่า ใช้จ่า ยในการบริ หาร
ภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิมขึน 19.47 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23.95 จากปี ก่อน หลักๆ
จากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของธุร กิจใหม่ท ีเริมดําเนินการในธุรกิจคลินิกเวชกรรมด้า นสุข ภาพและความงาม
เมือวัน ที 10 กุม ภาพัน ธ์ 2561 (ปี ก่ อ นค่ าใช้จ่ ายในการจดทะเบีย นจัดตังบริษัท เท่ า นั น) ประกอบกับการปรับ
ผลตอบแทนพนักงานและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ฯ ประจําปี ดงั เช่นปกติทุ กปี เหล่านีจึงส่งผลให้ค่าใช้จ่า ยในการ
บริหารเพิมสูงขึน
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3.6 ผลการดํา เนิ น งาน – สุท ธิ
สําหรับปี 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิลดลง 25.57 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 117.89 จากปี ก่อน เนืองจาก
ธุรกิจใหม่ย ังไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน จึงส่งผลให้มผี ลการดําเนินงานขาดทุ น
อย่างไรก็ตามผลขาดทุนทีเกิดขึน ส่วนหนึงมาจากรายจ่ายเพือเตรียมความพร้อมและเพิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของธุรกิจเป็ นสําคัญ
4. ฐานะทางการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น รวม (ล้า นบาท)

ณ วัน ที
31 ธัน วาคม 2561 31 ธัน วาคม 2560

เพิ ม(ลด)

%

สินทรัพย์รวม

954.82

787.13

167.69

21.30%

หนีสินรวม

283.75

123.43

160.32

129.89%

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

671.07

663.70

7.37

1.11%

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 31 ธันวาคม 2561 เพิมขึนจากสินปี 2560 จํานวน 167.69 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 21.30 ทังนีรายการเปลียนแปลงทีสําคัญ ประกอบด้วย รายการเงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด
ลดลงสุท ธิ จ าํ นวน 137.87 ล้า นบาท ซึงลดลงจากการจ่ายเงินค่าจ้างให้กบั ผูร้ บั เหมาและค่าใช้จา่ ยต่างๆ สําหรับงาน
ก่อสร้างอาคารสํานักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ จํานวน 34.75 ล้านบาท จากการซือสินทรัพย์ถาวรจํานวน 60.86
ล้านบาท จากการจ่ายโบนัสให้กบั พนักงานและผูบ้ ริหารประจําปี จาํ นวน 11.59 ล้านบาท การซือสิทธิแฟรนไชส์และ
ทรัพย์สนิ จํานวน 95.00 ล้านบาท การจ่ายเงินประกันค่าเช่าและบริการจํานวน 7.65 ล้านบาท และเพิมขึนจากการรับ
ชําระเงินเพิมทุนจากการใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ (FVC-W1) จํานวน 11.90 ล้านบาท จาก
การใช้วงเงินสินเชือและรับเงิน กู้ยมื จากสถาบันการเงินจํานวน 65.03 ล้านบาท ทังนีรายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีที ดิ น อาคาร และอุป กรณ์ เพิ มขึนสุท ธิ จ าํ นวน 99.00 ล้า นบาท
จากการซือทรัพย์สนิ ในสาขาของผูถ้ อื สิทธิ แฟรนไชส์จาํ นวน 21 สาขาตามสัญญาซือขายทรัพย์สนิ จํานวน 38.55 ล้าน
บาท อาคารสํานักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ จํานวน 36.05 ล้านบาท และซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับการ
ขยายหน่ วยไตเทียมแห่งใหม่จํานวน 35.57 ล้านบาท และสิ น ทรัพย์ไม่หมุน เวีย นเพิ มขึนจํา นวน 8.49 ล้า นบาท
หลักๆ จากเงินประกันค่าเช่าและบริการของธุรกิจใหม่จํานวน 7.65 ล้านบาท นอกจากนี ลูก หนี การค้า และลูก หนี
อืนเพิ มขึนจํา นวน 114.41 ล้า นบาท จากลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนของธุรกิจใหม่จํานวน 82.14 ล้านบาท สิ น ค้ า
คงเหลือ เพิ มขึนจํา นวน 27.35 ล้า นบาท จากสินค้าคงเหลือของธุรกิจใหม่จาํ นวน 21.09 ล้านบาท
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4.2 หนี สิ น
ภาพรวมของหนีสิน ณ วันที 31 ธัน วาคม 2561 เพิมขึนจากสินปี 2560 จํา นวน 160.32 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 129.89 โดยรายการเปลียนแปลงทีเป็ น สาระสําคัญ ประกอบด้วย เจ้ า หนี การค้ า และเจ้ า หนี อื น
เพิ มขึนจํา นวน 65.41 ล้า นบาท หลักๆ ประกอบด้วย เจ้า หนีการค้าและเจ้าหนีอืนของธุรกิจใหม่เพิมขึนจํานวน
38.46 ล้านบาท เจ้าหนีค่าเครืองไตเทียมจํานวน 17.39 ล้านบาท รายได้ ร บั ล่ว งหน้ า เพิ มขึนจํา นวน 26.20 ล้า น
บาท เงิ น เบิก เกิ น บัญชีแ ละเงิ น กู้ย ืม ระยะสันจากสถาบัน การเงิ น เพิ มขึนจํา นวน 38.83 ล้า นบาท เพือดําเนินงาน
และชําระเจ้าหนีค่าสินค้าต่างประเทศ และเงิ น กู้ย ืม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น เพิ มขึนจํา นวน 20.06 ล้า นบาท
จากการกู้ย ืมเงินเพิมเติมสํา หรับการก่อสร้า งอาคารสํา นักงานและคลังสิน ค้า แห่งใหม่แ ละเพือซือเครืองไตเทีย ม
เหล่านีจึงส่งผลให้กลุม่ บริษทั ฯ มีหนีสินจากการดําเนินงานเพิมขึนสุทธิตามทีกล่าวมาแล้ว
4.3 ส่ว นของผู้ถือ หุ้น
ภาพรวมของส่วนของผู้ถอื หุน้ ในปี 2561 ทีผ่านมาเพิมขึนจากสินปี 2560 จํานวน 7.37 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 1.11 ทังนีรายการเปลียนแปลงทีสําคัญ ประกอบด้วย ทุน จดทะเบียนที ชําระแล้วเพิ มขึนจํานวน 23.66
ล้า นบาท แบ่งเป็ นการใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญของผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ (FVC-W1) จํานวน 11.89 ล้านบาท และจากการ
จ่ายหุน้ ปั นผลจํานวน 11.77 ล้านบาท และกํา ไรสะสมลดลงการจ่ ายปัน ผลจากผลการดําเนิ น งานปี 2560 จํานวน
13.09 ล้านบาท รวมถึงผลการดําเนินงาน “ขาดทุน” สําหรับปี 2561 จํานวน 3.20 ล้านบาท เหล่านีจึงเป็ นปั จจัยสําคัญที
ส่งผลให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ลดลง
5. งบกระแสเงิ น สด
สําหรับปี 2561 บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเคลือนไหวรวมในทุกกิจกรรมลดลงสุทธิ 137.87
ล้านบาท เมือเทียบกับปี ก่อน โดยแยกเป็ นรายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมดังนี
งบการเงิ น รวม
งบกระแสเงิ น สด (ล้า นบาท)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ

2561

2560

+/(-)

(52.55)

(5.01)

(47.54)

(149.80)

(211.04)

61.24

64.48

296.03

(231.55)

(137.87)

79.98

(217.85)

5.1 กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมดํา เนิ น งาน
บริษัท ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดํ าเนิ นงานสุทธิเพิมขึน 47.54 ล้า นบาท รายการทีสําคัญจาก
กิจกรรมดําเนินงาน มีดงั นี
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1. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนมีกระแสเงินสดรับลดลง 105.88 ล้านบาทเมือเทียบกับปี ก่อน (เงินสดรับลดลง)
หลักๆ จากลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนในธุรกิจใหม่จํา นวน 82.14 ล้านบาท ปั จจุบนั อยู่ระหว่า งยืนฟ้ องลูกหนีราย
ดังกล่า ว นอกจากนี ยังรวมถึงลูกหนี การค้า ของกลุ่มธุ ร กิจคลินิ กเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมจํา นวน 24.11
ล้านบาท ด้วยรายได้ทเพิ
ี มสูงขึนประกอบกับลูกหนีการค้าดังกล่าวเป็ นหน่ วยงานราชการซึงมีขนตอนการเบิ
ั
กจ่ายและ
ระยะเวลานาน เหล่านีจึงส่งผลให้กลุม่ บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดรับลดลง
2. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนมีกระแสเงินสดรับเพิมขึน 61.43 ล้านบาทเมือเทียบกับปี ก่อน (การจ่ายชําระ
เจ้าหนีลดลง) หลักๆ จากเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนของธุรกิจใหม่จาํ นวน 38.69 ล้านบาท และเจ้าหนีอืนจากการซือ
ทรัพย์สนิ สําหรับธุรกิจคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมจํานวน 14.18 ล้านบาท ซึงเป็ นผลมาจากความสามารถ
ของฝ่ ายบริหารในการต่อรองกับผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ ายรายต่างๆ เพือยืดระยะเวลาการจ่ายชําระให้นานขึนจากช่วงเวลา
ทีผ่านมา เหล่านีส่งผลให้กระแสเงินสดเพือการจ่ายชําระลดลง
3. รายได้รบั ล่วงหน้ามีกระแสเงินสดรับเพิมขึน 26.20 ล้านบาทเมือเทียบกับปี ก่อน (เริมดําเนินการครังแรก
เมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2561) ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของธุรกิจใหม่เพือให้ลกู ค้าเข้ามาใช้บริการ และ
จ่ายชําระเงินเพือรับบริการไว้ลว่ งหน้า
4. สินค้าคงเหลือมีกระแสเงินสดจ่ายเพิมขึนจํานวน 16.30 ล้านบาท จากการสํารองสินค้าเพือจําหน่ ายและ
ให้บริการของธุรกิจคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามจํานวน 21.09 ล้านบาท และการสํารองสินค้าเพืองาน
โครงการท่อลมทีจะเกิดขึนในไตรมาสแรกของปี 2562 จํานวน 5.29 ล้านบาท
5.2 กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมลงทุน
บริษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนลดลง 61.24 ล้านบาท เมือเทียบกับปี ก่อน เนืองจากในปี 2560
มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมูลค่าสูงหลายรายการ อาทิเช่น ทีดิน การก่อสร้างอาคารสํานักงานและคลังสินค้าแห่ง
ใหม่ (อยู่ ระหว่า งก่อสร้า ง) การขยายและเข้า ซือกลุ่มทรัพย์สนิ ในกิจการหน่ วยไตเทียม เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสิทธิ
แฟรนไชน์และค่าซือทรัพย์สนิ ในธุรกิจใหม่ และเครืองไตเทียมสําหรับให้บริการฟอกเลือดของบริษทั ย่อย เป็ นจํานวน
เงินรวม 216.00 ล้านบาท ขณะทีปี 2561 มีเพียงการจ่ายเพือซือสิทธิแฟรนไชน์และค่าซือทรัพย์สนิ ในธุรกิจใหม่สว่ นที
เหลือจํานวน 88.79 ล้านบาท และซือทรัพย์สนิ เพือการดําเนินงานอีกจํานวน 60.86 ล้านบาท เหล่านีจึงส่งผลให้ม ี
กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนลดลงจากปี ก่อนอย่างเห็นได้ชดั
5.3 กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมจัด หาเงิ น
บริษทั มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงสุทธิ 231.55 ล้านบาท เมือเทียบกับปี ก่อน รายการที
สําคัญจากกิจกรรมจัดหาเงิน เนืองจากในปี 2560 มีเงินสดรับชําระเงินเพิมทุนและการใช้สทิ ธิซอหุ
ื ้นสามัญของผูถ้ อื
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (FVC-W1) จํานวน 280.82 ล้านบาท ขณะทีปี 2561 มีเพียงเงินสดรับชําระเงินเพิมจากการใช้
สิทธิซอหุ
ื น้ สามัญของผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ (FVC-W1) จํานวน 11.89 ล้านบาทเท่านัน อย่างไรก็ตาม ในปี 2561
บริษัทฯ มีเงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน จํานวน 38.83 ล้านบาท ขณะทีปี ก่อนไม่มรี ายการ
ดังกล่าว เหล่านีจึงส่งผลให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจากปี ก่อนอย่างเห็นได้ชดั
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6. อัต ราส่ว นทางการเงิ น
งบการเงิ น รวม
2560

2561

+/(-)

อ ตั ราส่ว นสภาพคล่อ ง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2.04

5.75

(3.71)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

1.06

3.39

(2.33)

85

80

(5)

206

217

(11)

19.07%

26.34%

(7.27%)

0.12%

6.14%

(6.02%)

(0.59%)

4.58%

(5.17%)

(0.58%)
(0.45%)

4.24%
3.46%

4.82%
3.91%

0.42

0.19

0.23

(0.01)

0.04

(0.05)

0.59

0.65

(0.69)

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย (วัน)
อ ตั ราส่ว นแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อ ตั ราส่ว นแสดงประสิ ท ธิ ภาพในการดําเนิ น งาน
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อ ตั ราส่ว นวิ เคราะห์น โยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
ข้อ มูล ต่อ หุ้น **
กําไรสุทธิต่อหุน้ - ขันพืนฐาน (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
หมายเหตุ **

1. กําไรสุทธิต่อหุ้น – ขันพืนฐานของปี 2560 คํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักจํานวน 535 ล้านหุน้ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของปี 2560
คํานวณจากจํานวนหุน้ สามัญ ณ สินปี 2560 จํานวน 518 ล้านหุน้
2 กําไรสุทธิต่อหุน้ – ขันพืนฐานของปี 2561 คํานวณจากจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักจํานวน 556 ล้านหุน้ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของปี 2561
คํานวณจากจํานวนหุน้ สามัญ ณ สินปี 2561 จํานวน 565 ล้านหุน้
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6.1 อัต ราส่ว นสภาพคล่อ ง
ในปี 2561 กลุ่มบริษัท ฯ ได้มกี ารลงทุน ในกลุ่มธุ ร กิจสุข ภาพและความงาม ด้ว ยมูลค่า 220.00 ล้า นบาท
ส่งผลให้ตอ้ งนํ าเงินหมุนเวียนทีมีส่วนใหญ่ไปลงทุนและใช้ดําเนินงานในธุรกิจดังกล่าว ประกอบกับ ความสามารถใน
การเรียกชําระกับลูกหนีการค้ามีแนวโน้มล่าช้ากว่าปี ก่อน ส่วนหนึงจากลูกหนีการค้าของธุรกิจสุขภาพและความงามที
มีจํานวนเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง ปั จจุบนั อยู่ระหว่างยืนฟ้ องลูกหนีรายดังกล่าว เหล่านีจึงส่งผลให้อตั ราส่วนเงินทุน
หมุนเวียนลดลงอย่างต่อเนืองเมือเทียบกับปี ก่อน อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาถึงความสามารถในการจําหน่ ายสินค้าที
เกิด ขึนจะเห็นได้ว่า ระยะเวลาในการจํา หน่ า ยสิน ค้ามีท ิศทางทีดีข ึนเมือเทียบกับปี ก่อน ซึงเชือว่ าด้ว ยอัต ราการ
จําหน่ ายสินค้าทีดี และความร่วมมือในการติดตามทวงหนีของฝ่ ายการเงินและฝ่ ายขายอย่างใกล้ชดิ จะส่งผลให้กลุ่ม
บริษทั ฯ กลับมามีอตั ราส่วนเงินทุนหมุนเวียนทีเพิมสูงขึนอีกครัง
6.2 อัต ราส่ว นแสดงความสามารถในการทํา กํา ไร
เนืองจากในไตรมาสแรกของปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแฟรนไชส์และเข้าทําสัญญาซือขาย
ทรัพย์สนิ กับ บริษทั วุฒศิ กั ดิ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด ด้วยวงเงิน 220.00 ล้านบาท แต่ดว้ ยระยะเวลาทีจํากัดเมือ
เปรีย บเทีย บกับต้น ทุน จากการลงทุ นในทรัพย์ส นิ ทีมีมูลค่า สูง รวมทังต้นทุ นบริการทียังเพิมสูงขึนอย่ างต่อ เนื อง
อาทิเช่น ค่าตอบแทนพนักงานและแพทย์ ค่าเสือมราคาทรัพย์สนิ ค่าเช่าและค่าบริการสถานที เหล่านีจึงเป็ นเหตุให้
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของกลุม่ บริษทั ยังไม่ดนี ักเมือเทียบกับปี ก่อน
6.3 อัต ราส่ว นวิ เคราะห์น โยบายทางการเงิ น
เมือพิจารณาอัต ราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน จะพบว่า อัตราหนี สินต่อทุนมีแนวโน้ มเพิมขึนจาก
ปี ก่อนอย่างชัดเจน เนืองจากในปี 2561 กลุม่ บริษัทฯ มีการกูย้ มื เงินกับสถาบันการเงินเพิมเติมเพืองานตกแต่งอาคาร
สํานักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ การขยายธุรกิจหน่ วยไตเทียม การเพิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของธุรกิจใหม่
รวมถึงการขอสินเชืออืนเพือนํ ามาเสริมสภาพคล่องในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงหนีสินจากรายได้รบั
ล่วงหน้าของกลุม่ ธุรกิจสุขภาพและความงามทีเพิมขึนอย่างต่อเนือง เหล่านีจึงส่งผลให้อตั ราหนีสินต่อทุนเพิมสูงขึน
จากปี ก่อนอย่างเห็นได้ชดั ทังนีหากพิจารณาถึงหนีสินทีเป็ นรายได้รบั ล่วงหน้ าของกลุ่มธุรกิจสุขภาพและความงามที
เกิดขึนย่อมหมายถึงการรับรูร้ ายได้ทจะเกิ
ี ดขึน และย่อมส่งผลให้กลุม่ บริษทั ฯ มีผลการดําเนินงานทีดีนนเอง
ั
7. ทิ ศ ทางของบริ ษทั ในปี 2562
ภาพรวมของเหตุการณ์สาํ คัญมีดงั นี
7.1 บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ดําเนินธุรกิจเกียวกับสถานพยาบาลเพือให้บริการฟอกเลือดด้วย
เครืองไตเทียมให้กบั ผู้ป่วยโรคไตเรือรังระยะสุดท้าย ปั จจุบนั มีผู้ป่วยเข้ารับบริการบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วย
เครืองไตเทียมเพิมขึนอย่ างต่อเนืองจนเต็มอัตรา ปั จจุบนั ยังคงมีแ ผนสํา หรับการเพิมหน่ วยไตเทีย มอย่ างต่อ เนือง
โดยในไตรมาสแรกของปี 2562 จะเปิ ดหน่ วยไตเทียมเพิมเติมอีก แห่งในภาคเหนือ ด้วยเครืองฟอกไตเทียมสําหรับ
ให้บริการกับผู้ป่วยจํานวน 8 เครือง พร้อมทังเพิมจํานวนครืองฟอกไตเทียมในหน่ วยไตเทียมเดิมจํานวน 4 เครือง
ภายในไตรมาสเดียวกัน เพือรองรับกับจํานวนผูป้ ่ วยทีเพิมขึนในปั จจุบนั ซึงเป็ นไปตามเป้ าหมายทางธุรกิจทีได้วางไว้
7.2 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
6 โครงการ มูลค่า 4.98 ล้านบาท ซึงคาดว่าบางโครงการจะติดตังแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2562
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7.3 บริษทั เมดิคอล วิชนั จํากัด ให้บริการติดตังและงานซ่อมบํารุงระบบท่อลมรับ – ส่งเอกสารและพัสดุภ ณ
ั ฑ์ใน
สถานพยาบาล โดยในปี 2561 ดําเนินการติดตังระบบท่อลมรับ – ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์แล้วเสร็จ 6 โครงการ และปั จจุบนั
ได้รบั คําสังซือจากลูกค้าภาครัฐเพิมเติมอีก 5 โครงการ รวมมูลค่า 17.08 ล้านบาท ปั จจุบนั ติดตังแล้วเสร็จในช่วงต้นปี
2562 ทีผ่านมาจํานวน 2 โครงการมูลค่า 4.08 ล้านบาท และคาดว่าจะดําเนินการติดตังให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที 1
ของปี 2562 อีก โครงการ รวมมูลค่า 5.05 ล้านบาท
7.4 บริษัท ไฮ เฮลธ์แ คร์ เซ็ น เตอร์ จํ า กัด ให้บริการคลินิ กเวชกรรมด้า นสุข ภาพและความงามภายใต้
ั ญาแฟรนไชส์เมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2561
เครืองหมายการค้า “ วุฒิ ศ กั ดิ คลิ นิ ก ” โดยเริมให้บริการภายใต้ส ญ
ทีผ่านมา ซึงจากการดําเนินงานทีผ่านมาสามารถรับรูร้ ายได้จากการขายและให้บริการแล้วจํานวน 164.18 ล้านบาท
และจากประสบการณ์ทเกิ
ี ดขึนสู่การกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับปั จจัยแวดล้อมทางธุรกิจทีมีในแต่ละ
พืนที เชือว่ารายได้จากการขายและให้บริการจะเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง รวมถึงจะลดต้นทุนขายและบริการทีมีอยู่ใน
ปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม และจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลการดําเนินงานทีดีต่อไป
7.5 นํ า เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ซ ึงเป็ นนวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้ าสําหรับเครืองปรับอากาศ (WATER
INTPAD : Water Intelligent) อย่างต่อเนือง โดยในปี 2561 สามารถจําหน่ ายสินค้าดังกล่าวได้อย่างต่อเนือง และด้วย
คุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าทีผ่านมา ส่งผลให้ปี 2562 บริษทั ฯ ได้รบั คําสังซือจากลูกค้าในประเทศรายหนึง
เพือให้เข้าติดตังสินค้าดังกล่าวกับเครืองทําความเย็นบริเวณอาคารโรงงานด้วยมูลค่างาน 7.00 ล้านบาท ซึงคาดว่า
บางส่วนจะดําเนินการติดตังแล้วเสร็จในไตรมาสที 1 ปี 2562
7.6 กลุ่มธุร กิจอุต สาหกรรมและผู้ป ระกอบการด้านระบบนํ า (B1) ยังเดินหน้ าด้ว ยกลยุ ทธ์ทางการตลาด
โดยมุง่ เน้นการขยายธุรกิจในกลุม่ งานโครงการระบบนํ าขนาดใหญ่ ปั จจุบนั ได้รบั คําสังซือจากลูกค้าแล้ว 3 โครงการ
มูลค่ารวม 11.05 ล้านบาท ซึงคาดว่าบางส่วนจะเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2562

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