วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ที่

SET-2020-010

เรือ่ ง คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั ่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริษทั ฯ”) ขอนาส่งคาอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยสรุปดังนี้
1 ลักษณะการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั ฯ
กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตัง้ ระบบบาบัดน้ า
ให้บริสุทธิ ์ และให้บริการดูแลบารุงรักษาระบบบาบัดน้ าให้บริสุทธิ ์ การให้บริการสถานพยาบาลสาหรับผูป้ ่ วยโรคไต
เรื้อรังระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การบาบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (หน่ วยไตเทียม) การจาหน่ าย
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการแพทย์ และการให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม
2. ภาพรวมของไตรมาสที่ 1 ของปี 2563
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 อยู่ในภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคบริการและการท่องเทีย่ วทีห่ ดตัว
เป็ นอย่างมากซึง่ เป็ นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่ า (COVID-19) ส่งผลให้น้กท่องเทีย่ วลดลง
เป็ นจานวนมาก นอกจากนี้ในส่วนของภาคการผลิตและการส่งออกก็ได้รบั ผลกระทบจากการทีค่ คู่ า้ ชะลอคาสังซื
่ ้อและ
เลื่อนการส่งมอบสินค้าออกไป
ในปี 2563 บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั ่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ใหญ่”) ยังคงเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดไป
ยังธุรกิจในกลุ่มงานโครงการระบบน้ าขนาดใหญ่ พร้อมกับพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการต่างๆ ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐาน ที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของกลุ่มลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาด
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของน้ า เพื่อให้กลุ่มลูกค้าตระหนักถึงความสาคัญและยกระดับคุณภาพสินค้าและ
บริการทีด่ ี ซึง่ จะช่วยกระตุน้ ให้ได้ลกู ค้ากลุ่มเป้ าหมายมากขึน้ ขณะเดียวกันกลุ่มบริษทั ย่อย ประกอบด้วย
บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด จาหน่ ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตัง้ ระบบที่
เกีย่ วข้องกับระบบบาบัดน้ าให้บริสุทธิ ์สาหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดยในช่วงเวลาทีผ่ ่านมาบริษทั ยังคงได้รบั
งานโครงการติดตัง้ ระบบน้า งานตกแต่งหน่วยไตเทียม และจาหน่ายน้ายาไตเทียมได้อย่างต่อเนื่อง

บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จากัด ให้บริการสถานพยาบาลสาหรับผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั
การบาบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม (หน่วยไตเทียม) ปั จจุบนั มีหน่วยไตเทียมจานวน 10 แห่ง (มี
จานวนเครื่องไตเทียม 106 เครื่อง) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง ภาค
ตะวันตก 2 แห่ง ภาคเหนือ 1 แห่ง ภาคตะวันออก 2 แห่ง และภาคกลาง 1 แห่ง ซึง่ มีผปู้ ่ วยเข้ารับบริการฟอกเลือด
ด้วยเครือ่ งไตเทียมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจนเต็มอัตรา และปั จจุบนั ยังคงมุ่งเน้นขยายหน่วยไตเทียมอย่างต่อเนื่อง
บริษทั เมดิคอล วิชนั ่ จากัด จาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการแพทย์ ซึง่ ในไตรมาสที่ 1 ของ
ปี 2563 บริษทั ได้รบั คาสังซื
่ อ้ งานติดตัง้ ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์แล้วจานวน 1 โครงการ
บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด ให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครื่องหมาย
การค้า “วุฒศิ กั ดิ ์ คลินิก” ได้มกี ารปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับปั จจัยแวดล้อมทางธุ รกิจ โดยได้มกี ารปิ ด
สาขาทีม่ ผี ลขาดทุนสะสมจานวน 2 สาขา ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 เพือ่ ลดภาระค่าใช้จ่าย
3. การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
สาหรับงวด 3 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
งบกาไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)

ปี 2563

เพิม่ (ลด)

ปี 2562

%

รายได้จากการขายและบริการ

156.84

182.43

(25.59)

(14.03%)

กาไรขัน้ ต้นจากการขายและ
บริการ

33.38

37.25

(3.87)

(10.39%)

1.89

1.20

0.69

57.50%

(5.84)

(8.94)

(3.10)

(34.68%)

(32.71)

(27.44)

5.27

19.21%

(3.28)

2.07

(5.35)

(258.45%)

(2.33)

(2.28)

0.05

2.19%

(2.06)

0.11

(2.17)

(1,972.73%)

รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัด
จาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนต้นทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคล
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สาหรับงวด 3 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2563
ปี 2562

งบกาไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)
กาไรขาดทุนสาหรับงวด

(7.67)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิ
จากภาษี

(0.10)

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สาหรับงวด

เพิม่ (ลด)

-

(7.57)
-

(7.67)

(0.10)

%
(7,570.00%)
-

(7.57)

(7,570.00%)

การแบ่งปั นกาไรสาหรับงวด
- ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั
ใหญ่
- ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียที่
ไม่มอี านาจควบคุม

(6.63)

(0.73)

(5.90)

(808.22%)

(1.04)

0.63

(1.67)

(265.08%)

รายได้รวม (รายได้จากการจาหน่ายสินค้าและบริการ และรายได้อน่ื ) ปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2562
จานวน (24.90) ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ (13.56) โดยสามารถจาแนกรายได้รวมตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
สาหรับงวด 3 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ
ปี 2563
ปี 2562
เพิม่ (ลด)
%
สัดส่วน
ล้านบาท
ล้านบาท สัดส่วน (%)
(%)
1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
และผูป้ ระกอบการด้าน
30.17
19.24%
37.27
20.43%
(7.10)
(19.05%)
1
ระบบน้า (B1)
2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และ
66.21
42.21%
66.10
36.23%
0.11
0.17%
ทีพ่ กั อาศัย (B2) 1
3. กลุ่มธุรกิจบริการทาง
การแพทย์(B3) 2
รวมรายได้

60.46

38.55%

79.06

43.34%

(18.60)

(23.53%)

156.84

100%

182.43

100.00%

(25.59)

(14.03%)

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”)
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3.1 รายได้จากการจาหน่ ายสิ นค้าและให้บริ การ
ผลการดาเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2563 กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้จากการจาหน่ ายสินค้าและบริการลดลง
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 จานวน (25.59) ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ (14.03) ซึ่งสามารถอธิบายโดย
จาแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดงั นี้
กลุ่มธุรกิ จอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ า (B1)
รายได้ในกลุ่มธุรกิจนี้ลดลงจานวน (7.10) ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 หรือคิดเป็ น
ร้อยละ (19.05) จากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดทีม่ งุ่ เน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่ในปี ทผ่ี ่านมา
ประกอบกับคุณภาพงานบริการและผลิตภัณฑ์ทส่ี ามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้บริษทั ได้รบั คาสังซื
่ ้อในงานโครงการเข้ามาในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 ในขณะทีไ่ ตร
มาสแรกของปี 2563 ได้เ กิด การแพร่ ร ะบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่ า (COVID-19) จึง ส่ง ผลให้งานโครงการหลาย
โครงการถูกลูกค้าชะลอการดาเนินการออกไป
กลุ่มธุรกิ จพาณิ ชย์และที พ่ กั อาศัย (B2)
รายได้ในกลุ่มนี้มกี ารขยายตัวเพิม่ ขึน้ จานวน 0.11 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 หรือ
คิด เป็ นร้ อ ยละ 0.17% รายได้ ห ลั ก ๆที่เ พิ่ม ขึ้น มาจากการซ่ อ มบ ารุ ง สิน ค้ า ตาม รอบการใช้ ง าน (Preventive
Maintenance–PM) จากกลุ่มลูกค้าธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการรักษามาตรฐานและคุณภาพของน้ าเพื่อ
นาไปใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและเครือ่ งดื่มแก่ผบู้ ริโภค
กลุ่มธุรกิ จบริ การทางการแพทย์ (B3)
รายได้ในกลุ่มธุรกิจนี้ปรับตัว ลดลงจานวน (18.60) ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ (23.53) เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ลดลงของ บริษทั เมดิคอล วิชนั ่ จากัด จากการติดตัง้
ระบบท่อ ลมรับ -ส่ง เอกสารและพัส ดุ ภ ัณฑ์ และลดลงจากคลินิ กเวชกรรมด้า นสุข ภาพและความงามที่ต้องหยุ ด
ให้บริการชัวคราวเนื
่
่องจากคาสังของภาครั
่
ฐเพือ่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
3.2 กาไรขัน้ ต้น
กลุ่มบริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นลดลงจานวน (3.87) ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ (10.39%) เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2562 โดยสาเหตุหลักๆทีท่ าให้กาไรขัน้ ต้น ลดลงนัน้ มาจากในปี ทแ่ี ล้วบริษทั มีรายได้งานโครงการที่
เพิม่ ขึน้ อย่างมากในขณะทีต่ น้ ทุนไม่ผนั แปร ยังคงเท่าเดิม
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3.3 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กลุ่มบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึน้ จานวน 5.27 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.21 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2562 สาเหตุหลักมาจากการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารพิจารณาการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน และเกิดจากการปรับฐานเงินเดือน
ประจาปี
3.4 ผลการดาเนิ นงานสุทธิ
กลุ่มบริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนเพิม่ ขึน้ จานวน 6.70 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 690.72
เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 สาเหตุหลักๆมาจาก ผลขาดทุนจากการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั สืบเนื่อง
จากการลดลงของรายได้งานโครงการ ซึง่ เป็ นผลกระทบของวิกฤตการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
4. ฐานะทางการเงิ น
วันที่
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระแล้ว (ล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ (บาท)

31 มีนาคม
2563
839.33
435.75
403.58
565.14
0.50

31 ธันวาคม
2562
772.52
361.95
410.57
565.14
0.50

เพิม่ (ลด)
66.81
73.80
(6.99)
-

%
8.65%
20.39%
(1.70%)
-

4.1 สิ นทรัพย์
ภาพรวมของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2562 จานวน 66.81 ล้านบาท หรือ คิด
เป็ นร้อยละ 8.65 ทัง้ นี้รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ ประกอบด้วย
ลู ก หนี้ การค้ า และลู ก หนี้ อื่ น ลดลงจ านวน (28.94) ล้ า นบาท เนื่ อ งจากลู ก หนี้ ก ารค้ า กลุ่ ม ธุ ร กิจ
อุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบน้า ลดลง (32.01) ล้านบาท ในขณะทีล่ กู หนี้การค้ากลุ่มธุรกิจหน่วยไตเทียม
เพิม่ ขึน้ 5.20 ล้านบาท
สิ นค้าคงเหลือเพิ่ มขึ้นจานวน 5.89 ล้านบาท สาเหตุหลักๆเกิดจาก งานระหว่างทาโครงการติดตัง้ ระบบ
น้า และงานตกแต่งหน่วยไตเทียมของ บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ทีอ่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการ
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สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่ มขึ้นจานวน 9.60 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากเงินประกันผลงานของงาน
โครงการขนาดใหญ่ จานวน 8.99 ล้านบาท
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงจานวน (8.46) ล้านบาท เป็ นผลมาจากการจัดประเภทสินทรัพย์ทเ่ี กิด
จากสัญญาเช่าการเงินไปเป็ นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ เพิ่ มขึ้นจานวน 78.64 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการบันทึกสัญญาเช่าทีบ่ ริษทั มีอยู่
ทัง้ หมดแสดงบนงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่า
4.2 หนี้ สิน
ภาพรวมของหนี้สนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เพิม่ ขึน้ จากสิ้นปี 2562 จานวน 73.80 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 20.39 โดยรายการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ ประกอบด้วย
เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นลดลงจานวน (4.34) ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื
ในปี 2563
หนี้ สินตามสัญญาเช่าเพิ่ มขึ้น จานวน 75.90 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการบันทึกสัญญาเช่าทีบ่ ริษทั มีอยู่
ทัง้ หมดแสดงบนงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่า
รายได้รบั ล่วงหน้ าลดลงจานวน (1.97) ล้านบาท เกิดจากรายได้รบั ล่วงหน้าของธุรกิจ เพื่อสุขภาพและ
ความงามลดลง เนื่องจากมีการปิ ดสาขาชัวคราว
่
ตามคาสังของภาครั
่
ฐ จากสถานการณ์ COVID-19
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น เพิ่ มขึ้นจานวน 2.75 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการชะลอการจ่ายภาษีตาม
มาตรการผ่อนผันของกรมสรรพากร ทาให้ภาษีคา้ งจ่ายเพิม่ ขึน้ จานวน 2.67 ล้านบาท
4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ภาพรวมของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ลดลงจากสิน้ ปี 2562 จานวน (6.99) ล้านบาท หรือ คิด
เป็ นร้อยละ (1.70) เป็ นผลมาจาก กลุ่มบริษทั มีผลการดาเนินงานเป็ น “ขาดทุน” ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563
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5. ทิ ศทางของบริ ษทั ในปี 2563
ภาพรวมของเหตุการณ์สาคัญมีดงั นี้
5.1 บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จากัด ดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับสถานพยาบาลเพื่อให้บริการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมให้กบั ผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้าย ปั จจุบนั มีผปู้ ่ วยเข้ารับบริการบาบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั มีแผนสาหรับการเพิม่ หน่วยไตเทียมอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าในไตรมาสที่
สองปี 2563 จะเปิ ดดาเนินการได้เพิม่ เติมอีก 3 แห่ง ด้วยเครื่องฟอกไตเทียมสาหรับให้บริการกับผูป้ ่ วยจานวนรวม
ทัง้ สิน้ 36 เครือ่ ง เพือ่ รองรับกับจานวนผูป้ ่ วยทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปั จจุบนั และเป็ นไปตามเป้ าหมายทางธุรกิจทีไ่ ด้วางไว้
5.2 บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ดาเนินธุรกิจหลักจากการจาหน่ายน้ายาไตเทียม และงานติดตัง้ ระบบ
ผลิตน้าบริสทุ ธิ ์สาหรับหน่วยไตเทียม ปั จจุบนั งานติดตัง้ ระบบผลิตน้าบริสทุ ธิ ์สาหรับหน่ วยไตเทียมได้รบั คาสังซื
่ ้อจาก
ลูกค้าแล้ว 5 โครงการ มูลค่า 5.09 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยติดตัง้ ให้แล้วเสร็จในปี 2563
5.3 บริษทั เมดิคอล วิชนั ่ จากัด ให้บริการงานติดตัง้ และงานซ่อมบารุงระบบท่อลมรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ
ภัณฑ์ในสถานพยาบาล ปั จจุบนั ได้รบั คาสังซื
่ อ้ จากลูกค้าแล้ว 3 โครงการ รวมมูลค่ารวม 8.25 ล้านบาท ปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
การดาเนินการติดตัง้ คาดว่าจะทยอยติดตัง้ ให้แล้วเสร็จในปี 2563
5.4 บริษัท ไฮ เฮลธ์แ คร์ เซ็น เตอร์ จ ากัด ให้บริการคลินิ กเวชกรรมด้านสุ ขภาพและความงามภายใต้
เครือ่ งหมายการค้า “วุฒิศกั ดิ์ คลิ นิก” ได้มกี ารปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับปั จจัยแวดล้อมทางธุ รกิจ โดย
ได้มกี ารวางแผนทีจ่ ะปิ ดสาขาทีม่ ผี ลขาดทุนสะสมเพิม่ เติมในปี 2563
5.5 บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั ่ จากัด (มหาชน) ยังคงสานต่อกลยุทธ์การตลาดทีม่ ุ่งเน้นการขยายธุรกิจในกลุ่ม
งานโครงการขนาดใหญ่ โดยในปั จจุบนั ได้รบั คาสังซื
่ อ้ จากลูกค้าแล้ว 5 โครงการ มูลค่า 20.92 ล้านบาท ซึง่ คาดว่าจะ
ติดตัง้ แล้วเสร็จและรับรูร้ ายได้ภายในไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563

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