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เรือง
เรียน

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สําหรับไตรมาสที 3 ปี 2562
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั  จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริษทั ฯ”) ขอนําส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ สําหรับไตรมาสที 3 ประจําปี 2562 โดยสรุปดังนี?
1 ลักษณะการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริษทั ฯ
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตัง? ระบบบําบัดนํ? าให้
บริสุทธิ D และให้บริการดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ?าให้บริสุทธิ D การให้บริการสถานพยาบาลสําหรับผูป้ ่ วยโรคไตเรือ? รังระยะ
สุดท้ายทีไ ด้รบั การบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม (หน่วยไตเทียม) การจําหน่ ายเครืองมือและอุปกรณ์ที
เกีย วข้องกับการแพทย์ และการให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม
2. ภาพรวมของผลการดําเนิ นงานในช่วง 3 ไตรมาส ของปี 2562
จากไตรมาสแรกต่อเนืองมาถึงไตรมาสสามของปี 2562 เศรษฐกิจโลกยังคงมีปัจจัยความเสีย งจากความตึงเครียด
ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมถึงสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ จีน จึงทําให้ภาพรวมโดยสรุป
คือเศรษฐกิจโลกมีการเติบโตในอัตราทีช ะลอลง ขณะทีเ ศรษฐกิจไทยก็มแี นวโน้มในการขยายตัวตํากว่าทีป ระเมินไว้เดิม ไม่ว่า
จะเป็ นภาคการส่ ง ออกทีห ดตัว ภาคการท่ อ งเทีย วทีมีแ นวโน้ ม เติ บ โตลดลง รวมถึ ง ค่ า เงิน บาททีแ ข็ง ตัว ส่ ง ผลให้
คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติให้ลดอัตราดอกเบีย? นโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.50% มาอยู่ที 1.25% ต่อปี ซึง ถือเป็ น
การปรับลดดอกเบีย? นโยบายครัง? ทีส องในรอบ 1 ปี หลังจากทีเ คยปรับลดมาแล้วหนึงครัง? ตอนเดือน สิงหาคม 2562 อย่างไรก็
ตามการปรับลดอัตราดอกเบีย? นโยบายในครัง? นี?จะเป็ นผลดีต่อภาคการลงทุนทัง? ในและต่างประเทศทีจ ะหันมาลงทุนในประเทศ
ไทยเพิม มากขึน? ซึง คาดว่าจะส่งผลต่อความต้องการใช้สนิ ค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ภัตตาคารและร้านอาหาร
การบริการทางด้านธุรกิจโรงแรมและทีพ กั ทีจ ะมีเพิม ขึน? ซึง จะเป็ นแรงผลักดันสําคัญทีส ่งผลให้บริษทั ฯ มียอดขายเพิม สูงขึน?
ต่อไป
บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั  จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ใหญ่”) ยังคงเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดไปยังธุรกิจในกลุ่มงาน
โครงการระบบนํ?าขนาดใหญ่ จนส่งผลให้ได้รบั คําสังซื
 อ? มูลค่า 89.84 ล้านบาท จากลูกค้ารายหนึงในไตรมาสที O ของปี PQRP
ทีผ ่านมา ซึง ใน 3 ไตรมาสทีผ ่านมาของปี PQRP บริษทั ได้ทําการติดตัง? และรับรูร้ ายได้แล้วเกือบทัง? หมด อีกทัง? บริษทั ยังคง
สานต่อการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึง เป็ นนวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้ าสําหรับเครืองปรับอากาศ (WATER INT PAD :

Water Intelligent) อย่างต่อเนือง พร้อมกับพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการต่างๆ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ทีเ หมาะสม
กับรูปแบบธุรกิจของกลุ่มลูกค้าอย่างสมําเสมอ รวมถึงยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพือให้ความรูเ้ กีย วกับคุณภาพของนํ?า
เพือ ให้ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ และยกระดับ คุ ณ ภาพสิน ค้ า และบริก ารทีดี ซึง จะช่ ว ยกระตุ้ น ให้ ไ ด้ ลู ก ค้ า
กลุ่มเป้ าหมายมากขึน? ขณะเดียวกันกลุ่มบริษทั ย่อย ประกอบด้วย
บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด จําหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตัง? ระบบทีเ กีย วข้อง
กับระบบบําบัดนํ?าให้บริสทุ ธิสํD าหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดยในช่วงเวลาทีผ ่านมาบริษทั ยังคงได้รบั งานโครงการติดตัง?
ระบบนํ?า งานตกแต่งหน่วยไตเทียม และจําหน่ายนํ?ายาไตเทียมได้อย่างต่อเนือง
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ให้บริการสถานพยาบาลสําหรับผู้ป่วยโรคไตเรื?อรังระยะสุดท้ายทีได้รบั การ
บําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม (หน่วยไตเทียม) ปั จจุบนั มีหน่วยไตเทียมจํานวน 6 แห่ง (มีจาํ นวนเครือง
ไตเทียม 75 เครือง) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง และภาคตะวันตก 2 แห่ง ซึง มี
ผูป้ ่ วยเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมเพิม ขึน? อย่างต่อเนืองจนเต็มอัตรา และปั จจุบนั ยังคงมุ่งเน้นขยายหน่ วยไต
เทียมอย่างต่อเนือง
บริษัท เมดิคอล วิชนั  จํากัด จําหน่ ายเครืองมือและอุปกรณ์ทเี กียวข้องกับการแพทย์ ซึง ช่วงไตรมาสสามปี 2562
สามารถรับรูร้ ายได้จากการติดตัง? ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์แล้วเสร็จจํานวน 9 โครงการ
บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด ให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครืองหมายการค้า
“วุฒศิ กั ดิ D คลินิก” ได้มกี ารปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับปั จจัยแวดล้อมทางธุรกิจ โดยได้มกี ารปิ ดสาขาทีม ผี ลขาดทุน
สะสมจํานวน 7 สาขา ในเดือน กรกฏาคม 2562 รวมถึงปรับลดพืน? ทีส าขาบางแห่งลงเพือลดค่าเช่า นอกจากนี?บริษทั ยังได้มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ออกสือ ประชาสัมพันธ์ในแต่ละพืน? ที

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสําหรับไตรมาสที 3 ประจําปี PQRP

หน้ า 2 / 8

3. การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน

งบกําไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)

สําหรับงวด
3 เดือน
สิน? สุดวันที 30
กันยายน

เพิม
(ลด)

สําหรับงวด
9 เดือน
สิน? สุดวันที 30
กันยายน

%

ปี 2562 ปี 2561
รายได้จากการขายและบริการ
กําไรขัน? ต้นจากการขายและ
บริการ
รายได้อนื
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัด
จําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนสุทธิก่อนต้นทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้นติ ิ
บุคคล
กําไรขาดทุนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน-สุทธิ
จากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับ
งวด
การแบ่งปั นกําไรสําหรับงวด
- ส่วนทีเ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั
ใหญ่
- ส่วนทีเ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ ม่
มีอาํ นาจควบคุม

190.74 166.84

เพิม
(ลด)

%

ปี 2562 ปี 2561
23.90

14.33%

631.34

475.61

155.73

32.74%

44.21
0.72

24.49
3.09

19.72 80.52%
(2.37) (76.70%)

128.84
3.36

69.46
9.21

59.38
(5.85)

85.49%
(63.52%)

10.40
38.60

8.34
25.09

2.06
13.51

28.75
129.06

21.56
75.52

7.19
53.54

33.35%
70.90%

(4.07)
(3.17)

(5.85)
(2.70)

1.78
0.47

30.43% (25.61) (18.41)
17.40% (9.30) (4.40)

(7.20)
4.90

(39.11%)
111.36%

1.44
(5.80)

1.62
(6.93)

0.18
1.13

11.11%
7.39
4.93
16.31% (27.52) (17.88)

2.46
(9.64)

49.90%
(53.91%)

-

-

-

-

-

-

(5.80)

(6.93)

1.13

16.31% (27.52) (17.88)

(9.64)

(53.91%)

(6.23)

(7.27)

1.04

14.31% (28.47) (18.46)

(10.01)

(54.23%)

0.43

0.34

0.09

26.47%

0.37

63.79%

24.70%
53.85%

-

-

0.95

0.58

รายได้รวม (รายได้จากการจําหน่ายสินค้าและบริการ และรายได้อนื ) ปรับตัวเพิม ขึน? จาก 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย.) ในช่วงเวลา
เดียวกันกับปี ก่อนจํานวน 23.90 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.33 และ ปรับตัวเพิม ขึน? จาก 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.) ในช่วง
เวลาเดียวกันกับปี ก่อนจํานวน 155.73 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 32.74 โดยสามารถจําแนกรายได้รวมตามกลุม่ ธุรกิจ ดังนี?
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รายได้ตามกลุม่ ธุรกิจ

1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ผูป้ ระกอบการด้านระบบนํ?า (B1) 1
2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และทีพ กั
อาศัย (B2) 1
3. กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์
(B3) 2
รวมรายได้

สําหรับงวด j เดือน
สิน? สุดวันที jk กันยายน
ปี PQRP
ปี PQRO
สัดส่วน
ล้าน
สัดส่วน
ล้านบาท
(%)
บาท
(%)

สําหรับงวด 9 เดือน
สิน? สุดวันที jk กันยายน
ปี PQRP
ปี PQRO
ล้าน
สัดส่วน
ล้าน
สัดส่วน
บาท
(%)
บาท
(%)

34.91

18.30%

28.38

17.01%

175.01

27.72%

70.78

14.88%

72.34

37.93%

63.15

37.85%

218.05

34.54%

187.07

39.33%

83.49

43.77%

75.31

45.14%

238.28

37.74%

217.76

45.79%

190.74 100.00%

166.84 100.00%

631.34 100.00%

475.61 100.00%

1

B7, B9 ประกอบด้วย บริษท
ั ฟิ ลเตอร์ วิชนั  จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ใหญ่”)

2

B: ประกอบด้วย บริษท
ั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด, บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด, บริษทั เมดิคอล วิชนั  จํากัด และ

บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (“บริษทั ย่อย”)
:.7 รายได้จากการจําหน่ ายสิ นค้าและให้บริการ
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที 3 ของปี 2562 กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้จากการจําหน่ ายสินค้าและบริการเพิม ขึน? จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 23.90 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.33 ซึง สามารถอธิบายโดยจําแนกตามกลุ่มธุรกิจ
ได้ดงั นี?
กลุ่มธุรกิ จอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบนํา (B)
รายได้ในกลุ่มธุรกิจนี?เพิม ขึน? จํานวน 6.53 ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหรือคิดเป็ นร้อยละ
23.01 จากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดทีมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่ในปี ทผี ่านมา ประกอบกับ
คุณภาพงานบริการและผลิตภัณฑ์ทสี ามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทีเ พิม ขึน? ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผล
ให้บ ริษัท ได้ร ับ คํา สังซื
 ?อ ในงานโครงการขนาดใหญ่ เ พิม มากขึ?น อย่ า งต่ อ เนื อ ง อาทิเ ช่ น งานติด ตัง? ระบบนํ? า ในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่, งานติดตัง? ระบบปรับสภาพนํ? าดี เป็ นต้น โดยบริษทั ได้ทําการทยอยรับรูร้ ายได้จากงานโครงการ
เหล่านี?ในไตรมาสต่างๆของปี 2562 ในขณะทีใ นช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 บริษทั เพิง เริม ปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดใน
การมุ่งเน้นขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่จงึ ส่งผลให้ยงั ไม่มรี ายได้จากงานโครงการขนาดใหญ่ในปี ก่อน
กลุ่มธุรกิ จพาณิ ชย์และทีพ& กั อาศัย (B))
รายได้ในกลุ่มนี?มกี ารขยายตัวเพิม ขึน? จํานวน 9.19 ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหรือคิดเป็ น
ร้อยละ 14.55 รายได้หลักๆทีเ พิม ขึน? มาจากการซ่อมบํารุงสินค้าตามรอบการใช้งาน (Preventive Maintenance–PM) จากกลุ่ม
ลูกค้าธุรกิจร้านอาหารและเครืองดืมทีต้องการรักษามาตรฐานและคุณภาพของนํ?าเพือนํ าไปใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและ
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เครืองดืมแก่ผบู้ ริโภค ในขณะเดียวกันรายได้จากการจําหน่ายสินค้าและงานติดตัง? ระบบนํ?ายังคงมีอตั ราการเติบโตใกล้เคียงกับ
ปี ก่อน ด้วยเหตุผลเหล่านี?จงึ ส่งผลให้รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B2 เพิม ขึน?
กลุ่มธุรกิ จบริการทางการแพทย์ (B3)
รายได้ในกลุ่มธุรกิจนี?ปรับตัวเพิม ขึน? จํานวน 8.18 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10.86 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน สาเหตุหลักมาจากยอดขายทีเ พิม ขึน? ของ บริษทั เมดิคอล วิชนั  จํากัด ทีร บั รูร้ ายได้เพิม ขึน? จากการติดตัง? ระบบท่อลมรับส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ ในไตรมาส 3 ปี 2562 จํานวน 8.07 ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561
:.9 กําไรขัน< ต้น
กลุ่มบริษทั ฯ มีกําไรขัน? ต้นเพิม ขึน? จํานวน 19.72 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 80.52 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
โดยสาเหตุหลักๆทีทําให้กําไรขัน? ต้นเพิม ขึน? นัน? มาจากอัตราแลกเปลียนของเงินบาททีแข็งค่าขึน? จากปี ก่อนจึงทําให้ต้นทุน
สินค้าลดลงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561
:.: ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่ายเพิม ขึน? จํานวน 2.06 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.70 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อน สาเหตุหลักๆทีเ พิม ขึน? มาจากการจ่ายค่าคอมมิชชันของบริ

ษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด เพือกระตุ้นยอดขาย
และบริการให้เพิม สูงขึน?
:.= ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม ขึน? จากจํานวน 13.51 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 53.85 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการทีบริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด ได้ทําการตัง? ค่าเผือหนี?สงสัยจะสูญของ
บริษทั แห่งหนึงในประเทศเพิม เติม จํานวน 10.68 ล้านบาท ในไตรมาสที 3 ของปี 2562
:.> ผลการดําเนิ นงานสุทธิ
กลุ่มบริษทั ฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนลดลงจํานวน 1.13 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 16.31 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน เนืองจาก บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั  จํากัด (มหาชน), บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด และ บริษทั เมดิคอล
วิชนั  จํากัด สามารถทํากําไรได้ดขี น?ึ จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด ยังไม่
สามารถสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายทีเ กิดขึน? จึงส่งผลให้ ไตรมาสที 3 ของปี PQR2 มีผลการขาดทุนเพิม ขึน? จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน แต่ อย่างไรก็ตามผลขาดทุนทีเกิดขึน? ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากการตัง? ค่าเผือหนี?สงสัยจะสูญจาก
บริษทั แห่งหนึง จํานวน 10.68 ล้านบาท
4. ฐานะทางการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี?สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
จํานวนหุน้ สามัญทีอ อกและชําระแล้ว (ล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ทีต ราไว้ (บาท)

วันที
jk กันยายน PQRP jO ธันวาคม PQRO
1,001.92
954.82
364.02
283.75
637.90
671.07
565.14
565.14
0.50
0.50
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47.10
80.27
(33.17)
0.00
0.00

%
4.93%
28.29%
(4.94%)
0.00%
0.00%
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=.7 สิ นทรัพย์
ภาพรวมของสินทรัพย์ ณ วันที jk กันยายน 2562 เพิม ขึน? จากสิน? ปี 2561 จํานวน 47.10 ล้านบาท หรือ คิดเป็ น
ร้อยละ 4.93 ทัง? นี?รายการเปลีย นแปลงทีส าํ คัญ ประกอบด้วย
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดลดลง 7.89 ล้านบาท ซึง ลดลงจากรายจ่ายทีส าํ คัญคือ การซือ? ทรัพย์สนิ การ
จ่ายโบนัสประจําปี ให้กบั พนักงานและผูบ้ ริหาร การชําระภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และการชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน รวมประมาณ 57.31 ล้านบาท ในส่วนการเพิม ขึน? จากการรับเงินหลักๆคือ การรับเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน ประมาณ
q4.P8 ล้านบาท
ลูกหนี< การค้าและลูกหนี< อืBนเพิB มขึ<นจํานวน 46.26 ล้านบาท เนืองจากลูกหนี?การค้ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ผูป้ ระกอบการด้านระบบนํ?า เพิม ขึน? 59.81 ล้านบาท ลูกหนี?การค้ากลุ่มธุรกิจหน่ วยไตเทียม เพิม ขึน? 18.47 ล้านบาท ลูกหนี?
การค้ากลุ่มงานติดตัง? ท่อลม เพิม ขึน? 8.42 ล้านบาท ตามการเพิม ขึน? ของรายได้ ในขณะทีลูกหนี?การค้าและลูกหนี?อนื กลุ่ม
คลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามลดลง 31.16 ล้านบาทซึง หลักๆ มาจากการตัง? ค่าเผือหนี?สงสัยจะสูญ
เงิ นจ่ายล่วงหน้ าค่าสิ นค้าลดลงจํานวน 1.76 ล้านบาท เนืองจากปลายปี 2561 บริษทั ได้มกี ารสังซื
 อ? สินค้าทีไ ด้
ทําการจ่ายเงินล่วงหน้าตามเงือนไขของผูข้ ายและทยอยส่งสินค้าในปี 2562
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เพิB มขึ<นจํานวน 19.07 ล้านบาท เนืองจาก ผลขาดทุนสะสมทางภาษีทยี งั
ไม่ได้ใช้ และ ค่าเผือหนี?สงสัยจะสูญ ของบริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด อีกทัง? ผลกระทบจาก สํารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน ตามการเปลีย นแปลงกํา หนดอัต ราค่า ชดเชยเพิมเติมกรณี นายจ้างเลิก จ้า ง สําหรับ ลูก จ้างซึง ทํา งาน
ติดต่อกันครบ Pk ปี ขน?ึ ไปให้มีสทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย qkk วัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที r) พ.ศ. 2562
=.9 หนี< สิน
ภาพรวมของหนี?สนิ ใน 9 เดือนแรกของปี 2562 เพิม ขึน? จากสิน? ปี 2561 จํานวน 80.27 ล้านบาทหรือ คิดเป็ นร้อยละ
28.29 โดยรายการเปลีย นแปลงทีเ ป็ นสาระสําคัญ ประกอบด้วย
เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน< จากสถาบันการเงิ น เพิB มขึน< จํานวน 26.28 ล้านบาท เนืองจากบริษทั ฯ
ใช้เป็ นวงเงินสินเชือหมุนเวียนเพือจ่ายชําระเจ้าหนี?ค่าสินค้าและค่าจ้างเหมางานโครงการขนาดใหญ่
เจ้าหนี< การค้าและเจ้าหนี< อืBนเพิB มขึน< จํานวน 37.45 ล้านบาท เนืองจากเจ้าหนี?การค้าจากการซือ? สินค้า
ต่างประเทศและเจ้าหนี?อนื ของงานโครงการ เพิม มากขึน?
รายได้รบั ล่วงหน้ าเพิB มขึ<นจํานวน 5.99 ล้านบาท เนืองจากการรับชําระเงินล่วงหน้าของธุรกิจเพือสุขภาพและ
ความงาม
เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นเพิB มขึ<นจํานวน 8.82 ล้านบาท เนืองจากได้รบั เงินกู้เพือซื?อทีดนิ พร้อม
ปลูกสร้างอาคาร และ ซือ? เครืองไตเทียม นอกจากนี?ในระหว่างงวดก็มกี ารจ่ายชําระเงินกูต้ ามเงือนไขสถาบันการเงิน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพิB มขึน< จํานวน G.98 ล้านบาท เนืองจากมีการเปลีย นแปลงกําหนด
อัตราค่าชดเชยเพิม เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึง ทํางานติดต่อกันครบ Pk ปี ขน?ึ ไปให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่
น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย qkk วัน (จากเดิม jkk วัน) ตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที r) พ.ศ. 2562
คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสําหรับไตรมาสที 3 ประจําปี PQRP

หน้ า 6 / 8

=.: ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ภาพรวมของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ใน 9 เดือนแรกของปี 2562 ลดลงจากสิน? ปี 2561 จํานวน 33.17 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นร้อย
ละ 4.94 เป็ นผลมาจากผลการดําเนินงานเป็ น “ขาดทุน” จาก 9 เดือนแรกทีผ ่านมาและการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 5.65 ล้าน
บาท ในปี ปัจจุบนั
>. ทิ ศทางของบริษทั ในปี 2562
ภาพรวมของเหตุการณ์สาํ คัญมีดงั นี?
Q.O บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ดําเนินธุรกิจเกีย วกับสถานพยาบาลเพือให้บริการฟอกเลือดด้วยเครืองไต
เทียมให้กบั ผู้ป่วยโรคไตเรื?อรังระยะสุดท้าย ปั จจุบนั มีผู้ป่วยเข้ารับบริการบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม
เพิม ขึน? อย่างต่อเนือง ปั จจุบนั ยังคงมีแผนสําหรับการเพิม หน่วยไตเทียมอย่างต่อเนืองโดยคาดว่าในไตรมาส 4 ของปี 2562 จะ
เปิ ดหน่ วยไตเทียมเพิม เติมอีก 2 แห่งในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก ด้วยเครืองฟอกไตเทียมสําหรับให้บริการกับผูป้ ่ วย
จํานวนรวมทัง? สิน? 8 เครือง เพือรองรับกับจํานวนผูป้ ่ วยทีเ พิม ขึน? ในปั จจุบนั ซึง เป็ นไปตามเป้ าหมายทางธุรกิจทีไ ด้วางไว้
Q.P บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักจากการจําหน่ายนํ?ายาไตเทียม และงานติดตัง? ระบบผลิตนํ?า
บริสุทธิสํD าหรับหน่ วยไตเทียม ปั จจุบนั งานติดตัง? ระบบผลิตนํ? าบริสุทธิสํD าหรับหน่ วยไตเทียมได้รบั คําสังซื
 อ? จากลูกค้าแล้ว 4
โครงการ มูลค่า 3.79 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยติดตัง? ให้แล้วเสร็จในไตรมาสที 4 ของปี 2562
Q.j บริษัท เมดิคอล วิชนั  จํากัด ให้บริการงานติดตัง? และงานซ่อมบํารุงระบบท่อลมรับ – ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ใน
สถานพยาบาล ปั จจุบนั ได้รบั คําสังซื
 ?อจากลูกค้าเพิม เติมอีก 2 โครงการ รวมมูลค่ารวม 2.96 ล้านบาท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการติดตัง? คาดว่าจะทยอยติดตัง? ให้แล้วเสร็จใน ไตรมาสที 4 ปี 2562 และ ปี 2563 ตามลําดับ
Q.q บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด ให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครืองหมาย
การค้า “วุฒิศกั ดิK คลิ นิก” ได้มกี ารปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับปั จจัยแวดล้อมทางธุรกิจ โดยได้มกี ารปิ ดสาขาทีม ี
ผลขาดทุนสะสมจํานวน 7 สาขา ในเดือน กรกฏาคม 2562 รวมถึงปรับลดพืน? ทีส าขาบางแห่งลงเพือลดค่าเช่า นอกจากนี?
บริษทั ยังได้มกี ารจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ออกสือ ประชาสัมพันธ์ในแต่ละพืน? ที เชือว่ารายได้จากการขายและให้บริการจะ
เพิม สูงขึน? อย่างต่อเนือง รวมถึงจะลดต้นทุนขายและบริการทีม อี ยู่ในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม และจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลการ
ดําเนินงานทีด ตี ่อไป
5.5 บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั  จํากัด (มหาชน) ยังคงนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ซงึ เป็ นนวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
สําหรับเครืองปรับอากาศ (WATER INT PAD : Water Intelligent) อย่างต่อเนือง ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้รบั คําสังซื
 อ? จากลูกค้า
ในประเทศ P ราย เพือให้เข้าติดตัง? สินค้าดังกล่าวกับเครืองทําความเย็นบริเวณอาคารโรงงานด้วยมูลค่างาน 10.50 ล้านบาท
โดยได้มกี ารรับรูร้ ายได้รวมในไตรมาสที 1-2 ปี 2562 ไปแล้ว 7.73 ล้านบาท และรับรูร้ ายได้ในไตรมาสที 3 เป็ นจํานวนเงิน
2.01 ล้านบาท และคาดว่าจะติดตัง? เสร็จและรับรู้รายได้ส่วนทีเหลือได้ภายในไตรมาสที 4 ปี 2562 ในส่วนกลุ่มธุรกิจ
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อุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบนํ?า(B1) ยังคงสานต่อกลยุทธ์การตลาดทีม ุ่งเน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการ
ขนาดใหญ่ โดยในปั จจุบนั ได้รบั คําสังซื
 อ? จากลูกค้า มูลค่า 20.32 ล้านบาท ซึง คาดว่าจะติดตัง? แล้วเสร็จภายในปี 2563 และ
นอกจากนี?จะยังมีการทยอยรับรูร้ ายได้ของงานโครงการขนาดใหญ่สว่ นทีเ หลือทีจ ะคาดว่าจะติดตัง? แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4
ของปี 2562 มูลค่า 15.03 ล้านบาท

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