วันที 28 กุมภาพันธ์ 2563
ที

SET-2020-003

เรือง
เรียน

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สําหรับปี 2562
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริษทั ฯ”) ขอนําส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ สําหรับปี 2562 โดยสรุปดังนี
1 ลักษณะการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริษทั ฯ
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตังระบบบําบัดนํ าให้
บริสุทธิ และให้บริการดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนําให้บริสุทธิ การให้บริการสถานพยาบาลสําหรับผูป้ ่ วยโรคไตเรือรังระยะ
สุดท้ายทีได้รบั การบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม (หน่วยไตเทียม) การจําหน่ ายเครืองมือและอุปกรณ์ที
เกียวข้องกับการแพทย์ และการให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม
2. ภาพรวมของผลการดําเนิ นงานของปี 2562
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 อยู่ในภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนืองจากภาคการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเทียว รวมถึง
ค่าเงินบาททีแข็งตัว ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติให้ลดอัตราดอกเบียนโยบายมาอยูท่ ี 1.25% ต่อปี ซึงถือเป็ น
การปรับลดดอกเบียนโยบายครังทีสองในรอบ 1 ปี ในขณะทีการใช้จ่ายภาครัฐยังคงหดตัว เนืองจาก พ.ร.บ. งบประมาณปี
2563 ทียังไม่ประกาศใช้
ในปี
บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ใหญ่”) ยังคงเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดไปยังธุรกิจ
ในกลุ่มงานโครงการระบบนําขนาดใหญ่ จนส่งผลให้ได้รบั คําสังซือมูลค่า . ล้านบาท พร้อมกับพัฒนาคุณภาพของสินค้า
และบริการต่างๆ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ทีเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของกลุ่มลูกค้าอย่างสมําเสมอ รวมถึงยังมีการจัด
กิจกรรมทางการตลาดเพือให้ความรูเ้ กียวกับคุณภาพของนํา เพือให้กลุ่มลูกค้าตระหนักถึงความสําคัญและยกระดับคุณภาพ
สินค้าและบริการทีดี ซึงจะช่วยกระตุน้ ให้ได้ลกู ค้ากลุ่มเป้ าหมายมากขึน ขณะเดียวกันกลุ่มบริษทั ย่อย ประกอบด้วย
บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด จําหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตังระบบทีเกียวข้อง
กับระบบบําบัดนําให้บริสทุ ธิสําหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดยในช่วงเวลาทีผ่านมาบริษทั ยังคงได้รบั งานโครงการติดตัง
ระบบนํา งานตกแต่งหน่วยไตเทียม และจําหน่ายนํายาไตเทียมได้อย่างต่อเนือง

บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ให้บริการสถานพยาบาลสําหรับผู้ป่วยโรคไตเรือรังระยะสุดท้ายทีได้รบั การ
บําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม (หน่วยไตเทียม) ปั จจุบนั มีหน่วยไตเทียมจํานวน 6 แห่ง (มีจาํ นวนเครือง
ไตเทียม 75 เครือง) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง และภาคตะวันตก 2 แห่ง ซึงมี
ผูป้ ่ วยเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมเพิมขึนอย่างต่อเนืองจนเต็มอัตรา และปั จจุบนั ยังคงมุ่งเน้นขยายหน่ วยไต
เทียมอย่างต่อเนือง
บริษทั เมดิคอล วิชนั จํากัด จําหน่ ายเครืองมือและอุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้องกับการแพทย์ ซึงใน ปี 2562 สามารถรับรู้
รายได้จากการติดตังระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์แล้วเสร็จจํานวน 9 โครงการ
บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด ให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครืองหมายการค้า
“วุฒศิ กั ดิ คลินิก” ได้มกี ารปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับปั จจัยแวดล้อมทางธุรกิจ โดยได้มกี ารปิ ดสาขาทีมีผลขาดทุน
สะสมจํานวน สาขา ในปี 2562 นอกจากนีบริษทั ยังได้มกี ารจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ออกสือประชาสัมพันธ์ในแต่ละพืนที
อย่างต่อเนือง
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3. การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน

งบกําไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)

สําหรับงวด
12 เดือน
สินสุดวันที 31 ธันวาคม
ปี 2562

รายได้จากการขายและบริการ
กําไรขันต้นจากการขายและ
บริการ
รายได้อนื
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัด
จําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนสุทธิก่อนต้นทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคล
กําไรขาดทุนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน-สุทธิ
จากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับงวด
การแบ่งปั นกําไรสําหรับงวด
- ส่วนทีเป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั
ใหญ่
- ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียที
ไม่มอี าํ นาจควบคุม

เพิม (ลด)

%

ปี 2561
817.56

656.71

.

24.49%

181.55
4.85

125.50
6.10

56.05
(1.25)

44.66%
(20.49%)

38.82
365.10

30.05
100.78

8.77
264.32

29.18%
262.27%

(217.52)
(12.49)

0.77
(6.67)

(218.29)
(5.82)

(28,349.35%)
(87.26%)

(21.95)
(251.96)

2.02
(3.88)

(23.97)
(248.08)

(1,186.63%)
(6,393.81%)

(2.90)

0.68

(3.58)

(526.47%)

(254.86)

(3.20)

(251.66)

(7,864. %)

(255.15)

(4.44)

(250.71)

(5,646.62%)

0.29

1.24

(0.95)

(76.61%)

รายได้รวม (รายได้จากการจําหน่ายสินค้าและบริการ และรายได้อน)
ื ปรับตัวเพิมขึนจากปี 2561 จํานวน 159.60 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.08 โดยสามารถจําแนกรายได้รวมตามกลุม่ ธุรกิจ ดังนี
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รายได้ตามกลุม่ ธุรกิจ

ปี
ล้านบาท

สําหรับงวด 12 เดือน
สินสุดวันที 1 ธันวาคม
ปี
สัดส่วน (%) ล้านบาท

เพิม (ลด)

%

สัดส่วน (%)

1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
และผูป้ ระกอบการด้าน
ระบบนํา (B1) 1

218.73

26.75%

100.51

15.31%

118.22

117.62%

2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที
พักอาศัย (B2) 1

288.67

35.31%

255.47

38.90%

33.20

13.00%

3. กลุ่มธุรกิจบริการทาง
การแพทย์(B3) 2

310.16

37.94%

300.73

45.79%

9.43

3.14%

รวมรายได้

817.56

100.00%

656.71

100.00%

160.85

24.49%

1

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

2

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

บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (“บริษทั ย่อย”)
. รายได้จากการจําหน่ ายสิ นค้าและให้บริการ
ผลการดําเนินงานในปี 2562 กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้จากการจําหน่ ายสินค้าและบริการเพิมขึนจากปี 2561 จํานวน
160.85 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.49 ซึงสามารถอธิบายโดยจําแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดงั นี
กลุม่ ธุรกิ จอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบนํา (B )
รายได้ในกลุ่มธุรกิจนีเพิมขึนจํานวน 118.22 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2561 หรือคิดเป็ นร้อยละ 117.62 จากการ
ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดทีมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่ในปี ทผ่ี านมา ประกอบกับคุณภาพงานบริการ
และผลิตภัณฑ์ทสามารถตอบสนองความต้
ี
องการของกลุ่มลูกค้าทีเพิมขึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้บริษทั ได้รบั คําสัง
ซือในงานโครงการขนาดใหญ่เพิมมากขึนอย่างต่อเนือง อาทิเช่น งานติดตังระบบนําในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, งาน
ติดตังระบบปรับสภาพนํ าดี เป็ นต้น โดยบริษัทได้ทําการทยอยรับรู้รายได้จากงานโครงการเหล่านีในไตรมาสต่างๆของปี
2562 ในขณะทีปี 2561 บริษทั เพิงเริมปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดในการมุ่งเน้นขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่
จึงส่งผลให้ยงั ไม่มรี ายได้จากงานโครงการขนาดใหญ่ในปี ก่อน
กลุม่ ธุรกิ จพาณิ ชย์และทีพักอาศัย (B )
รายได้ในกลุ่มนีมีการขยายตัวเพิมขึนจํานวน 33.20 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2561 หรือคิดเป็ นร้อยละ 13.00
รายได้หลักๆทีเพิมขึนมาจากการซ่อมบํารุงสินค้าตามรอบการใช้งาน (Preventive Maintenance–PM) จากกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
ร้านอาหารและเครืองดืมทีต้องการรักษามาตรฐานและคุณภาพของนําเพือนําไปใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและเครืองดืมแก่
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ผูบ้ ริโภค ในขณะเดียวกันรายได้จากการจําหน่ายสินค้าและงานติดตังระบบนํายังคงมีอตั ราการเติบโตใกล้เคียงกับปี ก่อน ด้วย
เหตุผลเหล่านีจึงส่งผลให้รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B2 เพิมขึน
กลุม่ ธุรกิ จบริการทางการแพทย์ (B3)
รายได้ในกลุ่มธุรกิจนีปรับตัวเพิมขึนจํานวน 9.43 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.14 เมือเทียบกับปี
สาเหตุ
หลักมาจากยอดขายทีเพิมขึนของ บริษทั เมดิคอล วิชนั จํากัด ทีรับรูร้ ายได้เพิมขึนจากการติดตังระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสาร
และพัสดุภณ
ั ฑ์ ในปี 2562 จํานวน . ล้านบาท
. กําไรขันต้น
กลุ่มบริษทั ฯ มีกําไรขันต้นเพิมขึนจํานวน 56.05 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.66 เมือเทียบกับปี 2561 โดยสาเหตุ
หลักๆทีทําให้กาํ ไรขันต้นเพิมขึนนันมาจากอัตราแลกเปลียนของเงินบาททีแข็งค่าขึนจากปี ก่อนจึงทําให้ตน้ ทุนสินค้าลดลงกว่า
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 รวมถึงรายได้ทเพิ
ี มขึนจากงานโครงการในขณะทีค่าใช้จ่าย คงที ยังคงเท่าเดิม
. ค่าใช้จา่ ยในการขายและจัดจําหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่ ายเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 29.18 เมือเทียบกับปี
สาเหตุหลักๆ ทีเพิมขึนมาจากการจ่ายค่าคอมมิชชันของบริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด เพือกระตุน้ ยอดขายและบริการ
ให้เพิมสูงขึน
. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กลุ่มบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิมขึนจากจํานวน . ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 262.27 เมือเทียบกับ
ปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการทีบริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด ได้ทาํ การตังค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าเผือ
หนีสงสัยจะสูญ เป็ นจํานวน 186.29 ล้านบาท และ 60.28 ล้านบาท ตามลําดับ
. ผลการดําเนิ นงานสุทธิ
กลุ่มบริษทั ฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนเพิมขึนจํานวน 248.08 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 6,393.81 เมือเทียบ
กับปี
เนืองจาก บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด ได้ทาํ การตังค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าเผือหนีสงสัยจะ
สูญ เป็ นจํานวน 186.29 ล้านบาท และ 60.28 ล้านบาท ตามลําดับ
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4. ฐานะทางการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
จํานวนหุน้ สามัญทีออกและชําระแล้ว (ล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ทีตราไว้ (บาท)

วันที
ธันวาคม
772.52
361.95
410.57
565.14
0.50

ธันวาคม
954.82
283.75
671.07
565.14
0.50

เพิม(ลด)
(182.30)
78.20
(260.50)
0.00
0.00

%
(19.09%)
27.56%
(38.82%)
0.00%
0.00%

. สิ นทรัพย์
ภาพรวมของสินทรัพย์ ณ วันที 1 ธันวาคม 2562 ลดลงจากปี 2561 จํานวน 182.30 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นร้อยละ
19.09 ทังนีรายการเปลียนแปลงทีสําคัญ ประกอบด้วย
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืนเพิ มขึนจํานวน 4.96 ล้านบาท เนืองจากลูกหนีการค้ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ผูป้ ระกอบการด้านระบบนํา เพิมขึน . ล้านบาท ลูกหนีการค้ากลุ่มธุรกิจหน่ วยไตเทียม เพิมขึน 1 . ล้านบาท ลูกหนี
การค้ากลุ่มงานติดตังท่อลม เพิมขึน . ล้านบาท ในขณะทีลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนกลุ่มคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและ
ความงามลดลง . ล้านบาทซึงหลักๆ มาจากการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าความนิ ยมลดลงจํานวน 116.57 ล้านบาท เนืองจาก บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด ได้ทําการตังค่าเผือ
การด้อยค่า สําหรับค่าความนิยม เป็ นจํานวน . ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน เพิ มขึนจํานวน . ล้านบาท เนืองจากเงินประกันผลงานของโครงการขนาดใหญ่
จํานวน . ล้านบาท
ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ ลดลงจํานวน . ล้านบาท เป็ นผลมาจากการตังค่าเผือการด้อยค่าสินทรัพย์มตี วั ตน
ของ บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ลดลงจํานวน . ล้านบาท เป็ นผลมาจากการตังค่าเผือการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ของ บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด
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. หนี สิ น
ภาพรวมของหนีสินปี 2562 เพิมขึนจากสินปี 2561 จํานวน . ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ . โดยรายการ
เปลียนแปลงทีเป็ นสาระสําคัญ ประกอบด้วย
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืนเพิ มขึนจํานวน . ล้านบาท เนืองจากเจ้าหนีการค้าจากการซือสินค้า
ต่างประเทศ, เจ้าหนีอืนของงานโครงการ และ เจ้าหนีอืนจากการซือเครืองไตเทียม เพิมมากขึน
รายได้รบั ล่วงหน้ าเพิ มขึนจํานวน . ล้านบาท เนืองจากการรับชําระเงินล่วงหน้าของธุรกิจเพือสุขภาพและ
ความงาม
เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นเพิ มขึนจํานวน . ล้านบาท เนืองจากได้รบั เงินกูเ้ พือซือทีดินพร้อม
ปลูกสร้างอาคาร และ ซือเครืองไตเทียม นอกจากนีในระหว่างงวดบริษทั ฯ ได้มกี ารจ่ายชําระคืนเงินกูต้ ามเงือนไขของสถาบัน
การเงิน
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน เพิ มขึนจํานวน . ล้านบาท เนืองจากมีการเปลียนแปลง
กําหนดอัต ราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึงทํางานติดต่ อกันครบ ปี ขนไปให้
ึ
มีสทิ ธิได้ร ับ
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
วัน (จากเดิม
วัน) ตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที ) พ.ศ.
2562 และการปรับลดอัตราดอกเบียจากธนาคารแห่งประเทศไทย
. ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ภาพรวมของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี 2562 ลดลงจากสินปี 2561 จํานวน . ล้านบาท หรือ คิดเป็ นร้อยละ . เป็ น
ผลมาจากผลการดําเนินงานเป็ น “ขาดทุน” และจากการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 5.65 ล้านบาท ในปี ปัจจุบนั
. ทิ ศทางของบริษทั ในปี 2563
ภาพรวมของเหตุการณ์สาํ คัญมีดงั นี
. บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ดําเนินธุรกิจเกียวกับสถานพยาบาลเพือให้บริการฟอกเลือดด้วยเครืองไต
เทียมให้กบั ผู้ป่วยโรคไตเรือรังระยะสุดท้าย ปั จจุบนั มีผู้ป่วยเข้ารับบริการบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม
เพิมขึนอย่างต่อเนือง ปั จจุบนั ยังคงมีแผนสําหรับการเพิมหน่ วยไตเทียมอย่างต่อเนืองโดยคาดว่าในปี 2563 จะเปิ ดหน่ วยไต
เทียมเพิมเติมอีก แห่ง ด้วยเครืองฟอกไตเทียมสําหรับให้บริการกับผูป้ ่ วยจํานวนรวมทังสิน 98 เครือง เพือรองรับกับ
จํานวนผูป้ ่ วยทีเพิมขึนในปั จจุบนั และเป็ นไปตามเป้ าหมายทางธุรกิจทีได้วางไว้
. บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักจากการจําหน่ายนํายาไตเทียม และงานติดตังระบบผลิตนํา
บริสุทธิสําหรับหน่ วยไตเทียม ปั จจุบนั งานติดตังระบบผลิตนํ าบริสุทธิสําหรับหน่ วยไตเทียมได้รบั คําสังซือจากลูกค้าแล้ว 3
โครงการ มูลค่า 3.15 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยติดตังให้แล้วเสร็จในปี 2563
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. บริษัท เมดิคอล วิชนั จํากัด ให้บริการงานติดตังและงานซ่อมบํารุงระบบท่อลมรับ – ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ใน
สถานพยาบาล ปั จจุบนั ได้รบั คําสังซือจากลูกค้าเพิมเติมอีก 2 โครงการ รวมมูลค่ารวม 2.6 ล้านบาท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการติดตังคาดว่าจะทยอยติดตังให้แล้วเสร็จในปี 2563
. บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด ให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครืองหมาย
การค้า “วุฒิศกั ดิ คลิ นิก” ได้มกี ารปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับปั จจัยแวดล้อมทางธุรกิจ โดยได้มกี ารปิ ดสาขาทีมี
ผลขาดทุนสะสมจํานวน สาขา ในปี 2562 รวมถึงปรับลดพืนทีสาขาบางแห่งลงเพือลดค่าเช่า นอกจากนีบริษทั ยังได้มกี าร
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ออกสือประชาสัมพันธ์ในแต่ละพืนที เชือว่ารายได้จากการขายและให้บริการจะเพิมสูงขึนอย่าง
ต่อเนือง รวมถึงจะลดต้นทุนขายและบริการทีมีอยู่ในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม และจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลการดําเนินงานทีดี
ต่อไป
5.5 บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) ยังคงสานต่ อกลยุทธ์การตลาดทีมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มงาน
โครงการขนาดใหญ่ โดยในปั จจุบนั ได้รบั คําสังซืองานปรับปรุงระบบนําเสีย มูลค่า 14.40 ล้านบาท, งานก่อสร้างระบบบําบัด
นําเสีย มูลค่า 9.20 ล้านบาท และงานขายสารกรองให้กบั โครงการขนาดใหญ่ มูลค่า 72.40 ล้านบาท ซึงคาดว่าจะติดตังแล้ว
เสร็จและรับรูร้ ายได้ภายในปี 2563

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