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เรือง

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สําหรับไตรมาสที ปี

พฤษภาคม

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุม่ บริษทั ฯ”) ขอนํ าส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ สําหรับไตรมาสที ประจําปี
โดยสรุปดังนี
. ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ
กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตังระบบบําบัดนํ า
ให้บริสุทธิ และให้บริการดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ าให้บริสุทธิ การให้บริการสถานพยาบาลสําหรับผูป้ ่ วยโรคไต
เรือรังระยะสุด ท้ายทีได้รบั การบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทีย ม (หน่ วยไตเทียม) การจําหน่ าย
เครืองมือและอุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้องกับการแพทย์ และการให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม
. ภาพรวมของผลการดําเนิ นงานในช่วงไตรมาสที ปี
เศรษฐกิจโลกในภาพรวมยังมีทศิ ทางการเติบโตอย่างต่อเนืองจากนโยบายทางการเงินทีมุ่งเน้นการผ่อนปรน
ไปในทิศทางเดียวกัน ขณะทีเศรษฐกิจของไทยเริมมีสญ
ั ญาณทางการเงินหลังจากทีประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงินมีมติคงอัตราดอกเบียนโยบาย ซึงเป็ นผลมาจากทีเศรษฐกิจไทยมีทศิ ทางการเติบโตทีดีอย่างต่อเนืองในช่วงที
ผ่านมา จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลให้ไตรมาสที ของปี
บริษทั ฯ มีรายได้จากการจําหน่ าย
สิน ค้าและให้บริก ารเพิมขึนจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน . ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจากการปรับอัตรา
ค่าแรงขันตําเมือวัน ที เมษายนทีผ่านมา และนโยบายของรัฐทีมุ่งเน้นการกระจายตัวของเศรษฐกิจสู่ระดับชุมชน
เพือให้ประชาชนมีรายได้ทเพิ
ี มขึน จะเป็ นแรงผลักดันให้บริษทั ฯ มียอดขายเพิมสูงขึนต่อไป
บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิช นั จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทใหญ่ ”) ยังคงสานต่ อการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่ อย่างต่ อเนื อง
รวมถึงบริษัทยังมุ่ งการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) ซึงเป็ นกลุ่ม
ประเทศทีมีทิศทางการเติบโตของธุรกิจทีน่ าสนใจ โดยปั จจุบนั มียอดการสังซือสินค้าจากลูกค้าในกลุ่มประเทศดังกล่าว
อย่างต่อเนือง นอกจากนีบริษทั ฯ ยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพือให้ความรูเ้ กียวกับคุณภาพของนําทีเหมาะสม
กับ รูป แบบธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม ลู ก ค้ าอย่ า งสมํ าเสมอ รวมถึง การทํ า กิ จกรรมส่ ง เสริม และให้ ค วามรู้ในเรืองการทํ า
ความสะอาดและการฆ่าเชือแก่ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายเพือให้ตระหนักถึงความสําคัญและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ
ทีดีอกี ด้วย
ขณะเดียวกันกลุ่มบริษทั ย่อย ประกอบด้วย บริ ษทั เออร์วิง คอร์ปอเรชัน จํากัด จําหน่ ายผลิตภัณฑ์และ
อุป กรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติด ตังระบบทีเกียวข้อ งกับ ระบบบํ าบัด นํ าให้ บ ริสุ ท ธิสํา หรับ ธุ รกิจบริก ารทาง
การแพทย์ โดยในช่วงเวลาทีผ่านมามียอดจําหน่ ายนํ ายาไตเทียมเพิมสูงขึนอย่ างต่อเนือง ซึงมาจากความสําเร็จใน

การเปิ ดตลาดของกลุ่มลูกค้าใหม่ในช่วงปี ทผ่ี านมา บริ ษทั เคที เมดิ คอล เซอร์วิส จํา กัด ให้บริก ารสถานพยาบาล
สําหรับผู้ป่วยโรคไตเรือรังระยะสุด ท้ายทีได้รบั การบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม (หน่ วยไต
เทียม) ซึงมีผูป้ ่ วยเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมเพิมขึนอย่างต่อเนืองจนเต็มอัตรา โดยในปี
ได้เปิ ด
หน่ วยไตเทียมอีก แห่ง พร้อมกับการเพิมจํานวนเครืองไตเทียมเพือรองรับปริมาณผูป้ ่ วยทีเพิมขึน โดยปั จจุบนั ยังคง
มุ่งเน้นขยายหน่ วยไตเทียมอย่างต่อเนื อง บริ ษทั เมดิ คอล วิ ช นั จํากัด จําหน่ ายเครืองมือและอุปกรณ์ ทีเกียวข้องกับ
การแพทย์ ซึงในปี
สามารถรับรูร้ ายได้จากการติดตังระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์แล้วเสร็จจํานวน
โครงการ และบริ ษั ท ไฮ เฮลธ์ แ คร์ เซ็ น เตอร์ จํากัด จัด ตังบริษ ั ท ฯ เมื อวัน ที กัน ยายน
ที ผ่ านมา
เพือให้บริการคลีนิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครืองหมายการค้า “วุฒิศกั ดิ คลีนิก”
. การวิเคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
งบกําไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุด
วันที มีนาคม
ปี

รายได้จากการขายและบริก าร

เพิม(ลด)

%

ปี
144.09

112.48

31.61

28.10%

22.59

31.62

(9.03)

(28.56%)

3.13

1.62

1.51

93.21%

(6.15)

(6.43)

(0.28)

(4.35%)

(24.96)

(19.25)

5.71

29.66%

กําไรสุทธิก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี เงิ นได้

(5.39)

7.56

12.95

171.30%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(0.81)

(0.39)

0.42

107.69%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

(0.10)

(1.48)

(1.38)

93.24%

กําไรสําหรับงวด

(6.30)

5.69

(11.99)

(210.72%)

กําไรเบ็ดเสร็จอืน-สุทธิจากภาษี

0.00

0.00

0.00

0.00%

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

(6.30)

5.69

(11.99)

(210.72%)

(6.33)

5.30

(11.63)

(219.43%)

0.23

0.39

(0.16)

(41.03%)

กําไรขันต้นจากการขายและบริ การ
รายได้อนื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด
- ส่วนทีเป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
- ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม

รายได้รวม (รายได้จากการจําหน่ ายสินค้าและบริการ และรายได้อน)
ื ขยายตัวเพิมขึนจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อนจํานวน . ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ . โดยสามารถจําแนกรายได้รวมตามกลุม่ ธุรกิจ ดังนี
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รายได้ตามกลุ่มธุรกิ จ
1. กลุ่ม ธุรกิจอุ ต สาหกรรมและผู้ประกอบการด้าน
ระบบนํา (B1)1
2. กลุม่ ธุรกิจพาณิชย์และทีพักอาศัย (B2) 1
3. กลุม่ ธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)2
รวมรายได้

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที มีนาคม อัตราการ
เติ บโตตาม
ปี
ปี
ล้านบาท สัดส่วน (%) ล้านบาท สัดส่วน (%) กลุ่มธุรกิจ
16.43

11.40%

20.62

18.33%

(20.32%)

62.13
65.53
144.09

43.12%
45.48%
100.00%

57.63
34.23
112.48

51.24%
30.43%
100.00%

7.81%
91.44%
28.10%

1

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

2

B ประกอบด้วย บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด, บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด, บริษทั เมดิคอล วิชนั จํากัด
และ บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (“บริษทั ย่อย”)

. รายได้จากการจําหน่ ายสิ นค้าและให้บริ การ
ในไตรมาสแรกของปี
กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้จากการจําหน่ ายสินค้าและบริการเพิมขึนจํานวน .
ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหรือคิดเป็ นร้อยละ . ซึงสามารถอธิบายโดยจําแนกตามกลุ่ม
ธุรกิจได้ดงั นี
กลุม่ ธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบนํา (B1)
รายได้ ในกลุ่ ม นี ลดลงจํ า นวน . ล้ า นบาท เมื อเที ย บกั บ ช่ ว งเวลาเดี ย วกัน กั บ ปี ก่ อ นหรื อ คิด เป็ น
ร้อยละ . เนื องจากยอดจําหน่ ายสิน ค้าและอุปกรณ์ ระบบนํ าในกลุ่มอุตสาหกรรมลดลงจากคําสังซือพิเศษของ
ผูร้ บั เหมางานโครงการรายหนึงทีมีในปี ก่อน ขณะทีในไตรมาสแรกของปี
มีเพียงรายการจําหน่ ายสินค้าตามปกติ
เท่านัน แต่เมือพิจารณาถึงรายได้ของงานโครงการทีเกิดขึนในไตรมาสแรกของปี
จะมีรายได้เพิมขึนจากช่วงเวลา
เดียวกับปี ก่อนอย่างเห็นได้ชดั จากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดทีมุ่งเน้นขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่
ด้วยกลยุทธ์ทดีี ประกอบกับคุณภาพงานบริการและผลิตภัณฑ์ทสามารถตอบสนองความต้
ี
องการของกลุ่มลูกค้าได้เป็ น
อย่างดี ย่อมส่งผลให้ปริมาณธุรกิจในกลุม่ นีมีอตั ราการเติบโตในทิศทางทีดีต่อไป
กลุม่ ธุรกิจพาณิ ชย์และทีพักอาศัย (B2)
รายได้ในกลุ่ มนี มีการขยายตัวเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท เมือเทียบกับช่ วงเวลาเดียวกันกับปี ก่ อนหรือ
คิดเป็ นร้อยละ . จากความมุ่งมันในขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบกับยอดจําหน่ ายสินค้าและงาน
ซ่อมบํารุงสินค้าในกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซือทีเพิมขึนอย่างต่อเนือง เหล่านีส่งผลให้รายได้ในกลุม่ นีเพิมขึนอย่างชัดเจน
กลุม่ ธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)
รายได้ในกลุ่มนีเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ . จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
จากรายได้ของธุรกิจใหม่ (บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด) ซึงเริมให้บริการครังแรกภายใต้เครืองหมายการค้า
“วุฒิ ศัก ดิ คลิ นิ ก” เมือวัน ที กุ ม ภาพัน ธ์
ทีผ่ านมา โดยมีรายได้ จ ากการขายและบริก ารในไตรมาส
ที ของปี
จํานวน . ล้านบาท ประกอบกับรายได้ของ บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด (คลินิกเฉพาะ
ทางเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วสิ ) ยังคงเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท จากการเปิ ดหน่ วยไตเทียมเพิมขึน
อีก แห่งในปี
ซึงมีผปู้ ่ วยเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมเพิมขึนอย่างต่อเนืองจนเต็มอัตรา เหล่านี
จึงส่งผลให้รายได้ในกลุม่ ธุรกิจนีเพิมสูงขึนจากปี ก่อนอย่างมาก
คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสําหรับไตรมาสที ประจําปี
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. กําไรขันต้น
ไตรมาสแรกของปี
กลุ่มบริษทั ฯ มีกําไรขันต้นลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนจํานวน . ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ . เนืองจากต้นทุนของธุรกิจใหม่ “วุฒศิ กั ดิ คลินิก” มีอตั ราสูงเมือเทียบกับรายได้ทเกิ
ี ดขึนใน
ไตรมาสที ของปี
อาทิเช่ น ต้น ทุ น บริก ารทางการแพทย์ ต้น ทุ น เครืองมือ และอุ ป กรณ์ รวมถึงผู้ถือสิทธิ
แฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) ไม่สามารถส่งสินค้า (ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ ) ได้ตามกําหนด ซึงส่งผลกระทบต่อยอด
จําหน่ ายสินค้าและให้บริการไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายทีวางไว้ ประกอบกับ บริษ ทั เมดิคอล วิชนั จํากัด ทีมีต้นทุนขาย
เพิมสูงขึนจากงานซ่ อมบํารุงสินค้าตามรอบเวลาทีกําหนด ขณะทีรายได้จากการจําหน่ ายสินค้ายังมีไม่มากนัก เหล่านี
จึงส่งผลกลุ่มบริษัทฯ มีกําไรขันต้นลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อนทังทีรายได้จากการขายสินค้าและบริก ารใน
ภาพรวมเพิมสูงขึน
. ค่าใช้จ่ายในการขาย
กลุ่มบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจํานวน . ล้านบาทเมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
หรือคิด เป็ นร้อยละ . เนื องจากช่ วงปลายปี
มีก ารปรับ โครงสร้างฝ่ ายขายของบริษ ัท ย่อ ยซึงกํ าหนดให้
ปฏิบตั ิงานร่วมกัน จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับพนักงานลดลง อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าคอมมิชชัน
ขณะทีรายได้ในภาพรวมยังคงเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง
. ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กลุ่มบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
หรือคิดเป็ นร้อยละ . จากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของธุรกิจใหม่ทเริ
ี มดําเนินการในไตรมาสแรกของปี
(ปี ก่ อนไม่มีรายการค่าใช้จ่าย) ประกอบกับการปรับผลตอบแทนพนัก งานและผูบ้ ริห ารของกลุ่มบริษทั ฯ ประจําปี
ดังเช่นปกติทกุ ปี
. ผลการดําเนิ นงานสุทธิ
กลุ่มบริษทั ฯ มีกําไรสุทธิลดลงจํานวน . ล้านบาท หรือคิด เป็ นร้อยละ . เมือเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน เนืองจากธุรกิจใหม่ยงั ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน จึงส่งผลให้
ไตรมาสแรกของปี
ผลการดําเนิ นงานในภาพรวมมีผลขาดทุน อย่างไรก็ตามผลขาดทุนทีเกิดขึนมาจากรายจ่าย
เพือเตรียมความพร้อมและเพิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของธุรกิจดังกล่าวเป็ นสําคัญ
. ฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ นรวม (ล้านบาท)

ณ วันที
มีนาคม

ธันวาคม

เพิม(ลด)

%

สินทรัพย์รวม

835.17

787.13

48.04

6.10%

หนีสินรวม

177.77

123.43

54.34

44.02%

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

657.40

663.70

(6.30)

(0.95%)

จํานวนหุน้ สามัญทีออกและชําระแล้ว (ล้านหุน้ )

517.82

517.82

0.00

0.00%

0.50

0.50

0.00

0.00%

มูลค่าหุน้ ทีตราไว้ (บาท)
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. สิ นทรัพย์
ภาพรวมของสิน ทรัพย์ในไตรมาสแรกของปี
เพิมขึนจากสินปี
จํานวน . ล้านบาท หรือ
คิด เป็ นร้อยละ . ทังนี รายการเปลียนแปลงทีสําคัญ ประกอบด้วย เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคารลดลง ( . )
ล้านบาท จาการจ่ายเงินล่วงหน้ าและเงินค่าจ้างให้ก บั ผูร้ บั เหมางานก่อสร้างอาคารสํานัก งานและคลังสินค้าแห่งใหม่
จํานวน . ล้านบาท จากการจ่ายโบนัสให้กบั พนักงานและผูบ้ ริหารประจําปี จํานวน . ล้านบาท และจากการ
ซือสิท ธิแฟรนไชส์และทรัพย์สิน จํานวน . ล้านบาท ขณะทีรายการเงิน สดและรายการเทียบเทีย บเท่าเงิน สด
ดังกล่าวลดลงส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ มีทีดิ น อาคาร และอุปกรณ์เพิ มขึนจํานวน . ล้านบาท จากการซือสาขา
ของผูถ้ อื สิทธิจํานวน สาขาตามสัญญาซือขายทรัพย์จํานวน . ล้านบาท และอาคารระหว่างก่อสร้างจํานวน
. ล้านบาท นอกจากนี ลูกหนี การค้าและลูห นี อื นเพิ มขึนจํานวน . ล้ านบาท (จากลูก หนี การค้าและ
ลูก หนีอืนของธุรกิจใหม่จํานวน . ล้านบาท) สิ นค้าคงเหลือเพิ มขึนจํานวน . ล้านบาท และ สิ นทรัพย์
หมุนเวียนอืนเพิ มขึน . ล้านบาท
. หนี สิ น
ภาพรวมของหนี สิน ในไตรมาสแรกของปี
เพิมขึนจากสินปี
จํ านวน . ล้านบาทหรือ
คิด เป็ นร้อยละ . โดยรายการเปลียนแปลงทีเป็ น สาระสําคัญ ประกอบด้ว ย เจ้ าหนี การค้ าและเจ้ าหนี อื น
เพิ มขึ นจํา นวน . ล้ า นบาท (เจ้าหนี การค้า และเจ้า หนี อืนของธุรกิจใหม่ เพิมขึนจํานวน . ล้านบาท)
รายได้รบั ล่วงหน้ าเพิ มขึนจํานวน . ล้านบาท และเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ มขึนจํานวน
. ล้านบาท (จากการกู้ยมื เงิน เพิมเติมสําหรับการก่อสร้างอาคารสํานักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่และเพือซือ
เครืองไตเทียม) เหล่านีจึงส่งผลให้กลุม่ บริษทั ฯ มีหนีสินจากการดําเนินงานเพิมขึนสุทธิ
. ส่วนของผู้ถือหุ้น
ภาพรวมของส่ วนของผู้ถือหุ้นในไตรมาสแรกของปี
ลดลงจากสินปี
จํานวน . ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ . ซึงมาจากผลการดําเนินงานในไตรมาสแรกของปี
ทังจํานวน จึงเป็ นปัจจัยสําคัญทีส่งผลให้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง
. ทิศทางของบริษทั ในปี
ภาพรวมของเหตุการณ์สาํ คัญมีดงั นี
. บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ดําเนิน ธุรกิจเกียวกับสถานพยาบาลเพือให้บริการฟอกเลือดด้วย
เครืองไตเทียมให้กบั ผูป้ ่ วยโรคไตเรือรังระยะสุดท้าย ปั จจุบนั มีผู้ป่วยเข้ารับบริการบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วย
เครืองไตเทียมเพิมขึนอย่างต่ อเนื องจนเต็มอัตรา ซึงในไตรมาสที ของปี
จะเปิ ด หน่ วยไตเทียมเพิมเติมอีก
แห่ง ด้วยเครืองฟอกไตเทียมเพือให้บริการกับผู้ป่วยจํานวน เครือง ซึงเป็ นไปตามเป้ าหมายทางธุรกิจทีได้วางไว้
และยังคงมีแผนเปิ ดหน่ วยไตเทียมเพิมเติมอย่างต่อเนือง เพือรองรับกับจํานวนผูป้ ่ วยทีเพิมขึนในปัจจุบนั อีกด้วย
. บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักจากการจําหน่ ายนํ ายาไตเทียม ซึงมียอดการสังซือ
อย่ างต่ อ เนื อง และงานติด ตังระบบผลิต นํ าบริสุ ท ธิสําหรับ หน่ วยไตเที ย ม ปั จ จุบ ัน ได้ร บั คํ าสังซือจากลูก ค้า แล้ว
โครงการ มูลค่า . ล้านบาท คาดว่าจะดําเนินการติดตังให้แล้วเสร็จในไตรมาสที ของปี
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. บริษ ัท ไฮ เฮลธ์แ คร์ เซ็ น เตอร์ จํา กัด ให้ บริก ารคลินิ ก เวชกรรมด้านสุ ข ภาพและความงามภายใต้
เครืองหมายการค้า “วุฒิศ กั ดิ คลี นิ ก” โดยเริมให้บริก ารภายใต้ส ญ
ั ญาแฟรนไชส์เมือวัน ที กุมภาพันธ์
ที ผ่ า นมา ซึ งในไตรมาสแรกของปี
มีย อดรายได้ จ ากการขายและให้ บ ริก ารจํ า นวน . ล้ า นบาท
ด้วยประสบการณ์จากไตรมาสแรกทีผ่านมาสู่การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับปั จจัยแวดล้อมทาง
ธุรกิจทีมีในแต่ละพืนที ซึงเชือว่ารายได้จากการขายและให้บริการจะเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง รวมถึงจะลดต้นทุนขาย
และบริการทีมีอยู่ในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม และส่งผลให้ธุรกิจมีผลการดําเนินงานทีดีต่อไป
. มุ่งเน้ นการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) โดยจัด ตัง
ทีมงานเพือดูแลธุรกิจในกลุ่มประเทศดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมถึงการหาคู่ค ้าหรือพัน ธมิต รทางธุรกิจภายในกลุ่ม
ประเทศดังกล่าวเพือให้รกั ษามาตรฐานของสินค้าและบริการจากทางบริษทั อย่างต่อเนือง
. สานต่อการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์เครืองผลิตนํ าโอโซนเข้มข้นสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Biosure) และ
เครืองผลิตนํ าโอโซนสําหรับอุตสาหกรรมซักผ้า (Biospin) ซึงถือเป็ นนวัตกรรมใหม่ของสินค้าทีเกียวข้องกับอุปกรณ์
และระบบบําบัดนําให้บริสุทธิในประเทศไทยต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีวางไว้

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