วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ที่

SET-2019-010

เรื่อง
เรียน

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2562
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั ่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริษทั ฯ”) ขอนาส่งคาอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ สาหรับไตรมาสที่ 2 ประจาปี 2562 โดยสรุปดังนี้
1 ลักษณะการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริษทั ฯ
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตัง้ ระบบบาบัดน้ า ให้
บริสุทธิ ์ และให้บริการดูแลบารุงรักษาระบบบาบัดน้ าให้บริสุทธิ ์ การให้บริการสถานพยาบาลสาหรับผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังระยะ
สุดท้ายทีไ่ ด้รบั การบาบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (หน่วยไตเทียม) การจาหน่ ายเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี
เกีย่ วข้องกับการแพทย์ และการให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม
2. ภาพรวมของผลการดาเนิ นงานในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2562
จากไตรมาสแรกต่อเนื่องมาถึงไตรมาสสองของปี 2562 เศรษฐกิจโลกยังคงมีปัจจัยความเสีย่ งจากความตึงเครียด
ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมถึงสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ จีน ทีม่ กี ารตอบโต้กนั อย่าง
ดุเดือด โดยทางการจีนได้ปล่อยให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงมาอยู่ระดับทีต่ ่ากว่า 7 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นครัง้ แรกในรอบ
11 ปี หลังจากทีส่ หรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีสนิ ค้านาเข้าจากจีนเพิม่ ขึน้ จึงทาให้ภาพรวมโดยสรุปคือเศรษฐกิจโลกมีการเติบโต
ในอัตราทีช่ ะลอลง ขณะทีเ่ ศรษฐกิจไทยก็มแี นวโน้มในการขยายตัวต่ ากว่าทีป่ ระเมินไว้เดิม ไม่ว่าจะเป็ นภาคการส่งออกทีห่ ด
ตัว ภาคการท่องเทีย่ วทีม่ แี นวโน้มเติบโตลดลง รวมถึงค่าเงินบาททีแ่ ข็งตัว ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติให้ลด
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.75% มาอยู่ท่ี 1.50% ต่อปี ซึง่ ถือเป็ นการปรับลดดอกเบีย้ นโยบายครัง้ แรกในรอบ
4 ปี อย่างไรก็ตามการปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายในครัง้ นี้จะเป็ นผลดีต่อภาคการลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศทีจ่ ะหันมา
ลงทุนในประเทศไทยเพิม่ มากขึน้ ซึง่ คาดว่าจะส่งผลต่อความต้องการใช้สนิ ค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ภัตตาคาร
และร้านอาหาร การบริการทางด้านธุรกิจโรงแรมและที่พกั ที่จะมีเพิม่ ขึน้ ซึ่งจะเป็ นแรงผลักดันสาคัญที่ส่งผลให้บริษัทฯ มี
ยอดขายเพิม่ สูงขึน้ ต่อไป
บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั ่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ใหญ่”) ยังคงเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดไปยังธุรกิจในกลุ่มงาน
โครงการระบบน้าขนาดใหญ่ จนส่งผลให้ได้รบั คาสังซื
่ อ้ มูลค่า 89.84 ล้านบาท จากลูกค้ารายหนึ่งในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562
ทีผ่ ่านมา ซึง่ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ได้ทาการติดตัง้ และรับรูร้ ายได้แล้วบางส่วน อีกทัง้ บริษทั ยังคงสานต่อการนาเสนอ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึง่ เป็ นนวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้ าสาหรับเครื่องปรับอากาศ (WATER INT PAD : Water Intelligent)
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการต่างๆ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ทีเ่ หมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของ
กลุ่มลูกค้าอย่างสม่าเสมอ รวมถึงยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้ความรูเ้ กีย่ วกับคุณภาพของน้ า เพื่อให้กลุ่มลูกค้า
ตระหนักถึงความสาคัญและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทีด่ ี ซึง่ จะช่วยกระตุน้ ให้ได้ลกู ค้ากลุ่มเป้ าหมายมากขึน้
ขณะเดียวกันกลุ่มบริษทั ย่อย ประกอบด้วย
บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด จาหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตัง้ ระบบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับระบบบาบัดน้าให้บริสทุ ธิส์ าหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดยในช่วงเวลาทีผ่ ่านมาบริษทั ยังคงได้รบั งานโครงการติดตัง้
ระบบน้า งานตกแต่งหน่วยไตเทียม และจาหน่ายน้ายาไตเทียมได้อย่างต่อเนื่อง
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จากัด ให้บริการสถานพยาบาลสาหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รบั การ
บาบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (หน่วยไตเทียม) ปั จจุบนั มีหน่วยไตเทียมจานวน 6 แห่ง (มีจานวนเครื่อง
ไตเทียม 75 เครื่อง) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง และภาคตะวันตก 2 แห่ง ซึง่ มี
ผูป้ ่ วยเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อ งจนเต็มอัตรา และปั จจุบนั ยังคงมุ่ งเน้นขยายหน่ วยไต
เทียมอย่างต่อเนื่อง
บริษัท เมดิคอล วิชนั ่ จากัด จาหน่ ายเครื่องมือและอุปกรณ์ท่เี กีย่ วข้องกับการแพทย์ ซึง่ ช่วงไตรมาสสอง ปี 2562
สามารถรับรูร้ ายได้จากการติดตัง้ ระบบท่อลมรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์แล้วเสร็จจานวน 6 โครงการ
บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด ให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครื่องหมายการค้า
“วุฒศิ กั ดิ ์ คลินิก” ซึง่ เริม่ ให้บริการครัง้ แรกภายใต้การบริหารงานของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ในช่วงเวลาที่
ผ่านมาบริษทั สามารถทายอดขายในแต่ละสาขาได้อย่างต่อเนื่อง
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3. การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน

งบกาไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)

สาหรับงวด
3 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนายน

เพิม่
(ลด)

ปี 2562 ปี 2561
รายได้จากการขายและบริการ
กาไรขัน้ ต้นจากการขายและ
บริการ
รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัด
จาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนสุทธิก่อนต้นทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้นติ ิ
บุคคล
กาไรขาดทุนสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิ
จากภาษี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับ
งวด
การแบ่งปั นกาไรสาหรับงวด
- ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั
ใหญ่
- ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่
มีอานาจควบคุม

258.16 164.67
47.38
1.44

93.49

สาหรับงวด
6 เดือน
เพิม่
%
สิน้ สุดวันที่ 30
(ลด)
มิถุนายน
ปี
ปี
2562 2561
56.77% 440.60 308.76 131.84

22.37
2.98

25.01
(1.54)

111.80%
(51.68%)

(9.41) (7.06)
(63.03) (25.46)

2.35
37.57

3329% (18.35) (13.22)
147.56% (90.46) (50.42)

(23.62)
(3.85)

(7.17)
(0.89)

16.45
2.96

229.43% (21.54) (12.55)
332.58% (6.13) (1.71)

5.85
(21.62)

3.42
2.43
(4.64) (16.98)

71.05%
5.96
3.31
365.95% (21.71) (10.95)

-

-

-

-

84.63
2.64

-

44.97
6.12

%

42.70%

39.66 88.19%
(3.48) (56.86%)
5.13
40.04

38.80%
79.41%

8.99 71.63%
4.42 258.48%
2.65
10.76

80.06%
98.26%

-

-

-

(21.62)

(4.64) (16.98)

365.95% (21.71) (10.95)

10.76

98.26%

(21.52)

(4.86) (16.66)

342.80% (22.24) (11.19) (11.05)

98.75%

(0.10)

0.22

(0.32) (145.45%)

0.53

0.24

0.29 120.83%

รายได้รวม (รายได้จากการจาหน่ายสินค้าและบริการ และรายได้อ่นื ) ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 3 เดือน ในช่วงเวลาเดียวกันกับปี
ก่อนจานวน 91.95 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 54.85 และ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 6 เดือน ในช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อน
จานวน 128.36 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 40.76 โดยสามารถจาแนกรายได้รวมตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
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รายได้ตามกลุม่ ธุรกิจ

1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ผูป้ ระกอบการด้านระบบน้า (B1) 1
2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และทีพ่ กั อาศัย
(B2) 1
3. กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)
2

รวมรายได้

สาหรับงวด 3 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
ปี 2562
ปี 2561
ล้าน สัดส่วน ล้าน สัดส่วน
บาท
(%)
บาท
(%)
102.82 39.83%

สาหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
ปี 2562
ปี 2561
ล้าน สัดส่วน ล้าน สัดส่วน
บาท
(%)
บาท
(%)

25.96 15.76% 140.10 31.80%

42.39 13.73%

79.60 30.83%

61.79 37.52% 145.70 33.07% 123.92 40.13%

75.74 29.34%

76.91 46.72% 154.80 35.13% 142.45 46.14%

258.16 100.00% 164.66 100.00% 440.60 100.00% 308.76 100.00%

1

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

2

B3 ประกอบด้วย บริษท
ั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด, บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จากัด , บริษทั เมดิคอล วิชนั ่ จากัด และ

บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด (“บริษทั ย่อย”)
3.1 รายได้จากการจาหน่ ายสิ นค้าและให้บริการ
ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้จากการจาหน่ ายสินค้าและบริการเพิม่ ขึน้ จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนจานวน 93.49 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 56.77 ซึง่ สามารถอธิบายโดยจาแนกตามกลุ่มธุรกิจ
ได้ดงั นี้
กลุ่มธุรกิ จอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบน้ า (B1)
รายได้ในกลุ่มธุรกิจนี้เพิม่ ขึน้ จานวน 76.85 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหรือคิดเป็ นร้อยละ
295.92 จากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่ในปี ทผ่ี ่านมา ประกอบกับ
คุณภาพงานบริการและผลิตภัณฑ์ทส่ี ามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผล
ให้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ได้รบั คาสังซื
่ อ้ ในงานโครงการขนาดใหญ่เพิม่ มากขึน้ อาทิเช่น งานติดตัง้ ระบบน้ าในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเริม่ มีการรับ รูร้ ายได้โครงการขนาดใหญ่เหล่านี้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ขณะทีใ่ นช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2561 บริษทั เพิง่ เริม่ ปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดในการมุ่งเน้นขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่จงึ
ส่งผลให้รายได้ในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจนี้เพิม่ สูงขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันจากปี ก่อน
กลุ่มธุรกิ จพาณิ ชย์และทีพ่ กั อาศัย (B2)
รายได้ในกลุ่มนี้มกี ารขยายตัวเพิม่ ขึน้ จานวน 17.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหรือคิดเป็ น
ร้อยละ 28.82 รายได้หลักๆทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจากการซ่อมบารุงสินค้าตามรอบการใช้งาน (Preventive Maintenance–PM) จากกลุ่ม
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ลูกค้าธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการรักษามาตรฐานและคุณภาพของน้ าเพื่อ นาไปใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและ
เครื่องดื่มแก่ผู้บริโภค และ ในขณะเดียวกันรายได้จากการจาหน่ ายสินค้าและงานติดตัง้ ระบบน้ า ยังคงมีอตั ราการเติบโต
ใกล้เคียงกับปี ก่อน ด้วยเหตุผลเหล่านี้จงึ ส่งผลให้รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B2 เพิม่ ขึน้
กลุ่มธุรกิ จบริการทางการแพทย์ (B3)
รายได้ในกลุ่มธุรกิจนี้ปรับตัวลดลงจานวน 1.16 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.51 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
สาเหตุหลักมาจากยอดขายทีล่ ดลงของบริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด (ให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความ
งามภายใต้เครื่องหมายการค้า “วุฒศิ กั ดิ ์ คลินิก”) มียอดลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อน 10.93 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 24.42 แต่อย่างไรก็ตามบริษทั อื่นๆในกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์กย็ งั คงมีรายได้ท่เี พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
โดยรายได้หลักๆที่เพิ่มขึ้นมาจากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด (ธุรกิจหน่ วยไตเทียม) มียอดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อน 7.93 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 59.40 รายได้หลักๆมาจากการทีม่ จี านวนผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ามารับ
บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมีปริมาณเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ยังมาจากบริษทั เออร์วงิ
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (จาหน่ ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตัง้ ระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบาบัดน้ าให้
บริสทุ ธิส์ าหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์) มียอดเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อน 1.95 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 11.07 โดยรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ มาจากงานตกแต่งหน่ วยไตเทียม ด้วยเหตุผลทัง้ หมดนี้จงึ ส่งผลให้รายได้ในกลุ่มธุรกิจนี้
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อน
3.2 กาไรขัน้ ต้น
กลุ่มบริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ จานวน 25.01 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 111.80 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
โดยสาเหตุหลักๆที่ทาให้กาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ นั น้ มาจากการที่ บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั ่ จากัด (มหาชน) เริม่ มีการรับรู้รายได้
โครงการขนาดใหญ่ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ขณะทีป่ ี 2561 บริษทั เพิง่ เริม่ ปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดในการมุ่งเน้น
ขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่จงึ ยังไม่มรี ายได้จากโครงการขนาดใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561
3.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ายเพิม่ ขึน้ จานวน 2.35 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 33.29 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อน สาเหตุหลักๆทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจากการจ่ายค่าคอมมิชชันของบริ
่
ษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด เพื่อกระตุ้นยอดขาย
และบริการให้เพิม่ สูงขึน้
3.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กลุ่มบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึน้ จากจานวน 37.57 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 147.56 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด ได้ทาการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
บริษทั แห่งหนึ่งในประเทศ จานวน 31.98 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562
3.5 ผลการดาเนิ นงานสุทธิ
กลุ่มบริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานลดลงจานวน 16.98 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 365.95 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องจากบริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด ยังไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จึง
ส่งผลให้ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 มีผลการขาดทุนเพิม่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ตามผลขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการตัง้ ค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จากบริษัทแห่งหนึ่ง จานวน 31.98 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในกลุ่มธุรกิจอื่น มีการขยายตัวเพิม่ สูงขึ้น
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ตัวอย่างเช่น กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบน้ า (B1) และ ธุรกิจหน่ วยไตเทียม ยังมีผลประกอบการทีด่ ี
ขึน้
4. ฐานะทางการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระแล้ว (ล้าน
หุน้ )
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ (บาท)

วันที่
30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561
1,016.09
954.82
372.39
283.75
643.70
671.07
565.14
0.50

565.14
0.50

เพิม่ (ลด)

%

61.27
88.64
(27.37)

6.42%
31.24%
(4.08%)

0.00
0.00

0.00%
0.00%

4.1 สิ นทรัพย์
ภาพรวมของสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2561 จานวน 61.27 ล้านบาท หรือ คิดเป็ น
ร้อยละ 6.42 ทัง้ นี้รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ ประกอบด้วย
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดลดลง 3.09 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากรายจ่ายทีส่ าคัญคือ การซือ้ ทรัพย์สนิ การ
จ่ายโบนัสประจาปี ให้กบั พนักงานและผู้บริหาร การชาระภาษีนิติบุคคล การจ่ายเงินปั นผล และการชาระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ย รวมประมาณ 52.10 ล้านบาท ในส่วนการเพิม่ ขึน้ จากการรับเงินหลักๆคือ การรับเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ
รายได้รบั ล่วงหน้า รวมประมาณ 47.25 ล้านบาท
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นเพิ่ มขึ้นจานวน 55.80 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้การค้ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ผูป้ ระกอบการด้านระบบน้ า เพิม่ ขึน้ 67.50 ล้านบาท ลูกหนี้การค้ากลุ่มธุรกิจ หน่ วยไตเทียม เพิม่ ขึน้ 12.69 ล้านบาท แต่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื กลุ่มคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามลดลง 25.23 ล้านบาทซึง่ หลักๆ มาจากการตัง้ ค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สิ นค้าคงเหลือเพิ่ มขึ้นจานวน 2.95 ล้านบาท ส่วนของบริษทั ฯ นัน้ เพื่อรองรับงานซ่อมบารุงตามรอบการใช้งาน
(Preventive Maintenance–PM) 7.98 ล้านบาท ในขณะที่ สินค้าของบริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด ลดลง 5.97 ล้าน
บาท จากปี 2561 เนื่องจากบริหารจัดการในการซือ้ สินค้าเอง ตามความเหมาะสมของปริมาณการขาย
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เพิ่ มขึ้นจานวน 14.65 ล้านบาท เนื่องจาก ผลขาดทุนสะสมทางภาษีทย่ี งั
ไม่ได้ใช้ และ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ของบริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด จานวนประมาณ 13.58 ล้า นบาท อีกทัง้
ผลกระทบจาก สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจานวนประมาณ 2.2 ล้านบาท ตามการเปลีย่ นแปลงกาหนดอัตรา
ค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึง่ ทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขน้ึ ไปให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับไตรมาสที่ 2 ประจาปี 2562

หน้ า 6 / 8

4.2 หนี้ สิน
ภาพรวมของหนี้สนิ ใน 6 เดือนแรกของปี 2562 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2561 จานวน 88.64 ล้านบาทหรือ คิดเป็ นร้อยละ
31.24 โดยรายการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ ประกอบด้วย
เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น เพิ่ มขึน้ จานวน 28.33 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ฯ
ใช้เป็ นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อจ่ายชาระเจ้าหนี้ค่าสินค้า
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นเพิ่ มขึน้ จานวน 40.76 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ของงาน
โครงการเพิม่ ขึน้ จานวน 27.41 ล้านบาท รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในการดาเนินงาน เพิม่ ขึน้ จานวน 12.83 ล้านบาท
รายได้รบั ล่วงหน้ าเพิ่ มขึ้นจานวน 4.76 ล้านบาท เนื่องจากการรับชาระเงินล่วงหน้าของธุรกิจ เพื่อสุขภาพและ
ความงาม
เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นเพิ่ มขึ้นจานวน 8.29 ล้านบาท เนื่ องจาก ได้รบั เงินกู้เพื่อชดเชยค่าซื้อ
ที่ดนิ พร้อมปลูกสร้างอาคาร 2 ชัน้ และ ค่าซื้อเครื่องไตเทียม ซึ่งในระหว่างงวดก็มกี ารจ่ายชาระเงินกู้ตามเงื่อนไขสถาบัน
การเงิน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพิ่ มขึน้ จานวน 6.21 ล้านบาท เนื่องจากมีการเปลีย่ นแปลงกาหนด
อัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึง่ ทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขน้ึ ไปให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่
น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน (จากเดิม 300 วัน) ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
4.3 ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ภาพรวมของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ใน 6 เดือนแรกของปี 2562 ลดลงจากสิน้ ปี 2561 จานวน 27.37 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นร้อย
ละ 4.08 เป็ นผลมาจากผลการดาเนินงานเป็ น “ขาดทุน” จาก 6 เดือนแรกทีผ่ ่านมา
5. ทิ ศทางของบริษทั ในปี 2562
ภาพรวมของเหตุการณ์สาคัญมีดงั นี้
5.1 บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จากัด ดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับสถานพยาบาลเพื่อให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียมให้กบั ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ปั จจุบนั มีผู้ป่วยเข้ารับบริการบาบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั ยังคงมีแผนสาหรับการเพิม่ หน่ วยไตเทียมอย่ างต่อเนื่องโดยคาดว่าในไตรมาส 4 2562 จะเปิ ด
หน่วยไตเทียมเพิม่ เติมอีก 2 แห่งในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก ด้วยเครื่องฟอกไตเทียมสาหรับให้บริการกับผูป้ ่ วยจานวน
8 เครื่อง เพื่อรองรับกับจานวนผูป้ ่ วยทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปั จจุบนั ซึง่ เป็ นไปตามเป้ าหมายทางธุรกิจทีไ่ ด้วางไว้
5.2 บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ดาเนินธุรกิจหลักจากการจาหน่ ายน้ ายาไตเทียม ซึง่ มียอดการสังซื
่ ้ออย่าง
ต่อเนื่อง และงานติดตัง้ ระบบผลิตน้ าบริสุทธิส์ าหรับหน่ วยไตเทียม ปั จจุบนั ได้รบั คาสังซื
่ อ้ จากลูกค้าแล้ว 3 โครงการ มูลค่า
3.98 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยติดตัง้ ให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562
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5.3 บริษัท เมดิคอล วิชนั ่ จากัด ให้บริการงานติดตัง้ และงานซ่อมบารุงระบบท่อลมรับ – ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ใน
สถานพยาบาล ปั จจุบนั ได้รบั คาสังซื
่ ้อจากลูกค้าเพิม่ เติมอีก 2 โครงการ รวมมูลค่ารวม 10.31 ล้านบาท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการติดตัง้ คาดว่าจะทยอยติดตัง้ ให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562
5.4 บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด ให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครื่องหมาย
การค้า “วุฒิศกั ดิ์ คลิ นิก” ได้มกี ารปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับปั จจัยแวดล้อมทางธุ รกิจ โดยได้มกี ารปิ ดสาขาทีม่ ี
ผลขาดทุนสะสมจานวน 7 สาขา ในเดือน กรกฏาคม 2562 รวมถึงปรับลดพืน้ ทีส่ าขาบางแห่งลงเพื่อลดค่าเช่า นอกจากนี้
บริษทั ยังได้มกี ารจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ออกสือ่ ประชาสัมพันธ์ในแต่ละพืน้ ที่ เชื่อว่ารายได้จากการขายและให้บริการจะ
เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะลดต้นทุนขายและบริการทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม และจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลการ
ดาเนินงานทีด่ ตี ่อไป
5.5 นาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ซง่ึ เป็ นนวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้ าสาหรับเครื่องปรับอากาศ (WATER INT PAD :
Water Intelligent) อย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้รบั คาสังซื
่ อ้ จากลูกค้าในประเทศ 2 ราย เพื่อให้เข้าติดตัง้ สินค้าดังกล่าว
กับเครื่องทาความเย็นบริเวณอาคารโรงงานด้วยมูลค่างาน 10.50 ล้านบาท โดยได้มกี ารรับรูร้ ายได้ในไตรมาส 2 ปี 2562 ไป
แล้ว 7.73 ล้านบาท และคาดว่าจะติดตัง้ เสร็จและรับรูร้ ายได้สว่ นทีเ่ หลือได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562
5.6 ในส่วนกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบน้ า(B1) ยังคงสานต่อกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นการ
ขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่ โดยในปั จจุบนั ได้รบั คาสังซื
่ อ้ จากลูกค้า มูลค่า 14.86 ล้านบาท ซึง่ คาดว่าจะติดตัง้
แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี 2562 และนอกจากนี้จะยังมีการทยอยรับรูร้ ายได้ของงานโครงการขนาดใหญ่ส่วนทีเ่ หลือที่
จะคาดว่าจะติดตัง้ แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ของปี 2562 มูลค่า 26.39 ล้านบาท

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