วันที 15 พฤษภาคม 2562
ที

SET-2019-008

เรือง

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สําหรับไตรมาสที 1 ปี 2562

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“ กลุ่ม บริ ษทั ฯ” ) ขอนํ าส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ สําหรับไตรมาสที 1 ประจําปี 2562 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 การให้บริการสถานพยาบาลสําหรับผูป้ ่ วยโรคไต
เรือรังระยะสุดท้ายทีได้รบั การบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม (หน่ วยไตเทียม) การจําหน่ าย
เครืองมือและอุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้องกับการแพทย์ และการให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม
2. ภาพรวมของผลการดํา เนิ น งานในช่ว งไตรมาสที 1 ปี 2562
จากปี 2561 ต่ อเนื องถึงไตรมาสแรกปี
เศรษฐกิจโลกยังคงมีปัจจัยความเสียงจากความตึงเครียดทาง
การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมถึงความไม่แน่ นอนจากนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา จึงทําให้
ภาพรวมโดยสรุปคือเศรษฐกิจโลกมีการเติบโตในอัตราทีชะลอลง ขณะทีเศรษฐกิจไทยก็ยงั คงเติบโตในอัตราค่อยเป็ นค่อย
ไปเช่นกัน แม้เศรษฐกิจของประเทศจะพึงพาภาคการส่งออกได้ไม่มาก แต่กย็ งั ได้รบั ผลดีจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของภาครัฐ ทีช่วยเหลือดูแลภาระค่าครองชีพทําให้การบริโภคภาคครัวเรือนดีขนึ ส่งผลให้ไตรมาสแรก ปี 2562 มี
รายได้จากการจําหน่ ายสินค้าและให้บริการเพิมขึนจากปี ก่อนจํานวน 38.34 ล้านบาท และคาดการณ์ว่ารัฐบาลใหม่ จะ
ยังคงสานต่อนโยบายของภาครัฐต่อไป ซึงคาดว่าจะส่งผลต่อความต้องการใช้สนิ ค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
ภัตตาคารและร้านอาหาร การบริการทางด้านธุรกิจโรงแรมและทีพักจะมีเพิมขึนอย่างเห็นได้ชดั ซึงจะเป็ นแรงผลักดัน
สําคัญทีส่งผลให้บริษทั ฯ มียอดขายเพิมสูงขึนต่อไป
บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัทใหญ่ ” ) ยังคงสานต่ อการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่อย่ างต่ อเนื อง
พร้อมทังยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพือให้ความรูเ้ กียวกับคุณภาพของนํ าทีเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของกลุม่
ลูกค้าอย่างสมําเสมอ รวมถึงการทํากิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ในเรืองการทําความสะอาดและการฆ่าเชือแก่ลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมายเพือให้ตระหนักถึงความสําคัญและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทีดีอกี ด้วย ซึงเหล่านีก็เป็ น การ
กระตุน้ ให้ได้ลกู ค้าเป้ าหมายเพิมมากขึน
ขณะเดียวกันกลุ่มบริษทั ย่อย ประกอบด้วย บริ ษ ัท เออร์วิ ง คอร์ป อเรชัน จํา กัด จําหน่ ายผลิตภัณฑ์และ
อุ ป กรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติด ตังระบบทีเกียวข้อ งกับระบบบํา บัด นํ าให้ บริสุท ธิสํา หรับธุ ร กิจบริการทาง
การแพทย์ โดยในช่ว งเวลาทีผ่ า นมาบริษัท ยังคงจํา หน่ า ยนํ ายาไตเทียมได้ย่า งต่ อ เนื อง บริ ษ ัท เคที เมดิ ค อล

เซอร์วิ ส จํา กัด ให้บริการสถานพยาบาลสําหรับผู้ป่วยโรคไตเรือรังระยะสุดท้ายทีได้รบั การบําบัดทดแทนด้วยการ
ฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม (หน่ วยไตเทียม) ปั จจุบนั มีหน่ วยไตเทียมจํานวน 6 แห่ง (มีจํานวนเครืองไตเทียม 75
เครือง) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง และภาคตะวันตก 2 แห่ง ซึงมีผูป้ ่ วย
เข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมเพิมขึนอย่างต่อเนืองจนเต็มอัตรา และปั จจุบนั ยังคงมุง่ เน้นขยายหน่ วยไต
เทียมอย่างต่อเนือง บริ ษทั เมดิ ค อล วิ ชนั จํากัด จําหน่ ายเครืองมือและอุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้องกับการแพทย์ ซึงช่วงไตรมาส
แรก ปี 2562 สามารถรับรู้รายได้จากการติดตังระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์แล้วเสร็จจํานวน 5 โครงการ
บริ ษทั ไฮ เฮลธ์แ คร์ เซ็น เตอร์ จํากัด ให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครืองหมายการค้า
“ วุฒิ ศ กั ดิ คลิ นิ ก ” ซึงเริมให้บริการครังแรกภายใต้การบริหารงานของบริษทั ฯ เมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2561 นัน
ในช่วงเวลาทีผ่านมาบริษทั สามารถทํายอดขายในแต่ละสาขาได้อย่างต่อเนือง
3. การวิ เคราะห์ผ ลการดํา เนิ น งาน
งบกํา ไรขาดทุน รวม (ล้า นบาท)

สํา หรับงวดสามเดือ นสิ นสุด
วัน ที มีน าคม
ปี 2562
182.43

เพิ ม(ลด)

%

ปี 2561
144.09

38.34

26.61%

37.25

22.59

14.66

64.90%

1.20

3.13

(1.93)

(61.66%)

(8.94)

(6.15)

2.79

45.37%

(27.44)

(24.96)

2.48

9.94%

2.07

(5.39)

7.46

138.40%

(2.28)

(0.81)

1.47

181.48%

0.11

(0.10)

(0.21)

(210.00%)

(0.10)

(6.30)

(6.20)

(98.41%)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน-สุทธิจากภาษี

0.00

0.00

กํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ รวมสํา หรับงวด

(0.10)

(6.30)

(6.20)

(98.41%)

(0.73)

(6.33)

(5.60)

(88.47%)

0.63

0.03

0.60

2,000.00%

รายได้จากการขายและบริการ
กํา ไรขันต้น จากการขายและบริ ก าร
รายได้อนื
ค่าใช้จา่ ยในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
กําไรสุท ธิ ก่อ นต้น ทุน ทางการเงิ น และภาษี เงิ น ได้

ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
กํา ไรขาดทุน สํา หรับงวด

-

-

การแบ่งปัน กํา ไรสํา หรับงวด
- ส่วนทีเป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
- ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม

รายได้รวม (รายได้จากการจําหน่ ายสินค้าและบริการ และรายได้อน)
ื ขยายตัวเพิมขึนจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อนจํานวน 36.41 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.73 โดยสามารถจําแนกรายได้รวมตามกลุม่ ธุรกิจ ดังนี
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รายได้ต ามกลุ่ม ธุร กิ จ
1. กลุ่มธุ ร กิจอุ ต สาหกรรมและผู้ป ระกอบการด้าน
ระบบนํ า (B1)1
2. กลุม่ ธุรกิจพาณิชย์และทีพักอาศัย (B2) 1
3. กลุม่ ธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)2
รวมรายได้

อ ตั ราการเติ บ โตตาม
กลุ่ม ธุร กิ จ

สํา หรับงวดสามเดือ นสิ นสุด วัน ที มีน าคม
ปี 2562
ปี 2561
ล้า นบาท สัด ส่ว น (%) ล้า นบาท สัด ส่ว น (%) ล้า นบาท

%

37.27
66.10

20.43%
36.23%

16.43
62.13

11.40%
43.12%

20.84
3.97

126.84%
6.39%

79.06
182.43

43.34%
100.00%

65.53

45.48%

13.53

20.65%

144.09

100.00%

38.34

26.61%

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
ในไตรมาสแรกของปี 2 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ ายสินค้าและบริการเพิมขึนจํานวน 38.34
ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหรือคิดเป็ นร้อยละ 26.61 ซึงสามารถอธิบายโดยจําแนกตามกลุ่ม
ธุรกิจได้ดงั นี
กลุ่ม ธุร กิ จ อุต สาหกรรมและผู้ประกอบการด้า นระบบนํา (B1)
รายได้ในธุรกิจกลุม่ นีเพิมขึน 20.84 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 126.84 เนืองจากตังแต่ปี 1 บริษทั ปรับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยมุง่ เน้นการขยายธุรกิจในกลุม่ งานโครงการขนาดใหญ่ให้เพิมสูงขึน ประกอบกับคุณภาพของงาน
บริการทีดีและตัวผลิตภัณฑ์ทสามารถตอบสนองความต้
ี
องการของลูกค้าเป็ นอย่างดี จึงส่งผลให้ไตรมาส ปี 2562 ได้รบั
คําสังซือสําหรับงานโครงการระบบนํ าขนาดใหญ่ อาทิเช่น โครงการติดตังระบบบําบัดนํ าเสีย ขณะทีในไตรมาสแรก
ของปี
รายได้งานโครงการเพิงเริมปรับตัวเพิม จึงมีแต่รายการจําหน่ ายสินค้าตามปกติเท่านัน
กลุ่ม ธุร กิ จ พาณิ ชย์แ ละที พัก อาศัย (B2)
รายได้ในธุรกิจกลุม่ นีเพิมขึน 3.97ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.39 เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อน
หลักๆ เพิมขึนจากรายได้จากการซ่ อมบํารุงสินค้าตามรอบการใช้งาน (Preventive Maintenance–PM) ด้วยความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารและเครืองดืมทีต้องการรักษามาตรฐานและคุณภาพของนํ าเพือใช้ในกระบวนการผลิต
อาหารและเครืองดืมแก่ผบู้ ริโภคทีเพิมขึนอย่างต่อเนือง ขณะทีรายได้จากการจําหน่ ายสินค้าและงานติดตังระบบนํ าใช้ม ี
อัตราการเติบโตของรายได้ใกล้เคียงกับปี ก่อน เหล่านีจึงส่งผลให้รายได้ในกลุม่ ธุรกิจนีมีอตั ราการเติบโตจาก ปี ก่อนไม่
มากนัก
กลุ่ม ธุร กิ จ บริ ก ารทางการแพทย์ (B3)
รายได้ในธุรกิจกลุม่ นีขยายตัวเพิมขึน 13.53 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 20.65 เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
กับปี ก่อน จากรายได้ของ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์ว ิส จํากัด (คลินิ กเฉพาะทางเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล
เซอร์วสิ ) ยังคงเพิมขึนจากปี ก่อนจํานวน 6.94 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 52.98 จากการเปิ ดหน่ วยไตเทียมเพิมขึนอีก
2 แห่งในปี 2561 ประกอบกับจํานวนผูป้ ่ วยทีเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมมีอตั ราการเพิมขึนอย่างต่อเนือง
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จนเต็มอัตราการให้บริการ และบริษทั เมดิคอล วิชนั จํากัด เพิมขึนจากปี ก่อนจํานวน . ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
288.03 จากการติดตังระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์แล้วเสร็จจํานวน โครงการ เหล่านีจึงส่งผลให้รายได้ใน
กลุม่ ธุรกิจนีเพิมสูงขึนจากปี ก่อน
3.2 กํา ไรขันต้น
กลุ่มบริษัทมีกําไรขันต้นในไตรมาสแรก ปี
และ
จํานวน . ล้านบาท และ . ล้านบาท
ตามลําดับ และมีอตั ราส่วนกําไรขันต้นเท่ากับร้อยละ . และร้อยละ . ตามลําดับ โดยกําไรขันต้นเพิมขึนมา
จากการทีบริษทั เมดิคอล วิชนั จํากัด มีการรับรูร้ ายได้จากงานติดตังระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ได้
โครงการ ซึงเป็ นธุรกิจดังกล่าวเป็ นส่วนงานทีมีระดับกําไรขันต้นทีดีขนึ
. รายได้อ ืน
รายได้อนลดลง
ื
1.93 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 61.66 จากปี ก่อน หลักๆ ลดลงจากรายได้ส่งเสริมการ
ขายจากผูข้ ายต่างประเทศ
3.4 ค่า ใช้จ่า ยในการขายและจัด จํา หน่ า ย
กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่ ายเพิมขึน 2.79 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 45.37 จากปี
ก่อน หลักๆ มาจากค่าคอมมิชชันของกลุ่มธุรกิจเดิมและกลุ่มธุรกิจใหม่เพือกระตุน้ ยอดขายและบริการให้เพิมสูงขึน
เหล่านีจึงส่งผลให้คา่ ใช้จา่ ยในการขายเพิมสูงขึน
3.5 ค่า ใช้จ่า ยในการบริ หาร
ภาพรวมของค่าใช้จา่ ยในการบริหารเพิมขึน 2.48 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.94 จากปี ก่อน หลักๆ จาก
ค่า ใช้จ่า ยในการบริห ารงานของธุ ร กิจ ใหม่ท ีเริมดํ า เนิ น การในธุ รกิจคลินิ กเวชกรรมด้า นสุข ภาพและความงาม
เมือวันที 10 กุมภาพันธ์
ประกอบกับการปรับผลตอบแทนพนักงานและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ประจําปี
ดังเช่นปกติทุกปี เหล่านีจึงส่งผลให้คา่ ใช้จา่ ยในการบริหารเพิมสูงขึน
3.6 ผลการดํา เนิ น งานสุท ธิ
สําหรับไตรมาสแรกปี 2 บริษัทมีขาดทุนสุทธิลดลง 6.20 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 98.41 เมือเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ซึงได้งานโครงการระบบนํ าขนาดใหญ่ อีกทัง
บริษทั เมดิคอล วิชนั จํากัด ได้มกี ารรับรูร้ ายได้จากงานติดตังระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ถงึ โครงการ
ดังกล่าวส่งผลให้มกี ําไรครอบคลุมค่าใช้จา่ ยได้เพิมขึน
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4. ฐานะทางการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น รวม (ล้า นบาท)
สินทรัพย์รวม

ณ วัน ที
มีน าคม 2562
980.31

ธัน วาคม 2561

เพิ ม(ลด)

%

954.82

25.49

2.67%

หนีสินรวม

309.33

283.75

25.58

9.01%

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

670.98

671.07

(0.09)

(0.01%)

จํานวนหุน้ สามัญทีออกและชําระแล้ว (ล้านหุน้ )

565.14

565.14

0.00

0.00%

0.50

0.50

0.00

0.00%

มูลค่าหุน้ ทีตราไว้ (บาท)

4.1 สิ น ทรัพย์
ภาพรวมของสินทรัพย์ในไตรมาสแรกของปี 2 เพิมขึนจากสินปี 2561 จํานวน 25.49 ล้านบาท หรือ คิด
เป็ นร้อยละ 2.67 ทังนีรายการเปลียนแปลงทีสําคัญ ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลง 3.26 ล้านบาท
โดยประกอบด้วยรายการรับเงินทีสําคัญ จากการรับเงิ น กู้ร ะยะสัน และระยะยาวจากจากสถาบัน การเงิ น จํานวน
. ล้านบาท การรับเงิ น ล่ว งหน้ า สิ น ค้า จํานวน . ล้าน ส่วนรายจ่ายทีสําคัญ คือการซือทรัพย์สิ น และการ
จ่า ยโบนัส ให้ก บั พนัก งานและผู้บ ริ ห ารประจํา ปี รวมจํานวน . ล้านบาท นอกจากนี ลูกหนีการค้าและลูกหนี
อืนเพิมขึนจํานวน 18.36 ล้านบาท (จากการขยายธุรกิจหลายส่วน) อีกทัง สินค้าคงเหลือเพิมขึนจํานวน 10.51 ล้าน
บาท
4.2 หนี สิ น
ภาพรวมของหนีสิน ในไตรมาสแรกของปี
เพิมขึนจากสินปี
จํานวน 25.58 ล้านบาท หรือ คิด
เป็ นร้อยละ 9.01 โดยรายการเปลียนแปลงทีเป็ นสาระสําคัญ ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจาก
สถาบันการเงิน เพิมขึนจํานวน . ล้านบาท เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนลดลงจํานวน 3.75 ล้านบาท เงินรับ
ล่วงหน้าค่าสินค้า เพิมขึนจํานวน 8.83 ล้านบาท รายได้รบั ล่วงหน้าเพิมขึนจํานวน 3.52 ล้านบาท และเงินกูย้ มื ระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินเพิมขึนจํานวน 1.11 ล้านบาท (จากการกูย้ มื เงินเพิมเติมสําหรับการเพือซือเครืองไตเทียม)
4.3 ส่ว นของผู้ถือ หุ้น
ภาพรวมของส่วนของผู้ถอื หุ้นในไตรมาสแรกของปี
ลดลงจากสินปี 2561 จํานวน 0.09 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ซึงมาจากผลการดําเนินงานในไตรมาสแรกของปี
ทังจํานวน
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5. ทิ ศ ทางของบริ ษทั ในปี 2562
ภาพรวมของเหตุการณ์สาํ คัญมีดงั นี
5.1 บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ดําเนินธุรกิจเกียวกับสถานพยาบาลเพือให้บริการฟอกเลือดด้วย
เครืองไตเทียมให้กบั ผูป้ ่ วยโรคไตเรือรังระยะสุดท้าย ปั จจุบนั มีผู้ป่วยเข้ารับบริการบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วย
เครืองไตเทียมเพิมขึนอย่างต่อเนืองจนเต็มอัตรา ปั จจุบนั ยังคงมีแผนสําหรับการเพิมหน่ วยไตเทีย มอย่างต่ อ เนื อง
โดยคาดว่า ไตรมาส ปี 2562 จะเปิ ดหน่ วยไตเทียมเพิมเติมอีก แห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออก ด้วยเครือง
ฟอกไตเทียมสําหรับให้บริการกับผูป้ ่ วยจํานวน 16 เครือง พร้อมทังเพิมจํานวนครืองฟอกไตเทียมในหน่ วยไตเทียมเดิม
จํานวน 8 เครืองภายในปี
เพือรองรับกับจํานวนผูป้ ่ วยทีเพิมขึนในปั จจุบนั ซึงเป็ นไปตามเป้ าหมายทางธุรกิจที
ได้วางไว้
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
4 โครงการ มูลค่า 4.81 ล้านบาท ซึงคาดว่าบางโครงการจะติดตังแล้วเสร็จในไตรมาส ที ของปี 2562
5.3 บริษทั เมดิคอล วิชนั จํากัด ให้บริการติดตังและงานซ่อมบํารุงระบบท่อลมรับ – ส่งเอกสารและพัสดุภ ณ
ั ฑ์ใน
สถานพยาบาล ปั จจุบนั ได้รบั คําสังซือจากลูกค้าภาครัฐเพิมเติมอีก 2 โครงการ รวมมูลค่า 9.36 ล้านบาท และคาดว่าจะ
ดําเนินการติดตังให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที 2 ของปี 2562
5. บริษัท ไฮ เฮลธ์แ คร์ เซ็น เตอร์ จํา กัด ให้บริการคลินิ กเวชกรรมด้า นสุขภาพและความงามภายใต้
ั ญาแฟรนไชส์เมือวัน ที 10 กุมภาพันธ์ 2561
เครืองหมายการค้า “ วุฒิ ศ กั ดิ คลิ นิ ก ” โดยเริมให้บริการภายใต้สญ
ทีผ่านมา จากประสบการณ์ทผ่ี านมา ปี กว่า สูก่ ารกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับปั จจัยแวดล้อมทางธุรกิจ
ทีมีในแต่ละพืนที เชือว่ารายได้จากการขายและให้บริการจะเพิมสูงขึนอย่า งต่อเนือง รวมถึงจะลดต้นทุนขายและ
บริการทีมีอยู่ในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม และจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลการดําเนินงานทีดีต่อไป
5.5 นํ าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ซงเป็
ึ นนวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้ าสําหรับเครืองปรับอากาศ (WATER
INTPAD : Water Intelligent) อย่างต่อเนือง ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้รบั คําสังซือจากลูกค้าในประเทศรายหนึงเพือให้เข้า
ติด ตังสิน ค้า ดังกล่า วกับเครืองทํ า ความเย็น บริเวณอาคารโรงงานด้ว ยมูลค่า งาน 10.50 ล้า นบาท ซึงคาดว่ า จะ
ดําเนินการติดตังแล้วเสร็จในไตรมาสที และ 3 ปี 2562
5.6 กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบนํ า (B1) ยังเดินหน้ าด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด
โดยมุง่ เน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการระบบนํ าขนาดใหญ่ ปั จจุบนั ได้รบั คําสังซือจากลูกค้าแล้ว โครงการ
มูลค่ารวม 99.72 ล้านบาท ซึงคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที และ ปี
ขอแสดงความนับถือ
วิจติ ร เตชะเกษม
(ดร.วิจติ ร เตชะเกษม)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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