วันที 13 พฤศจิกายน 2563
ที
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เรือง
เรียน

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สําหรับไตรมาสที 3 ปี 2563
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริษทั ฯ”) ขอนําส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ สําหรับไตรมาสที 3 ประจําปี 2563 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 นงานในช่วงไตรมาสที 3 ปี 2563
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 อยู่ในภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนืองโดยเฉพาะภาคบริการและการท่องเทียวทีหดตัวเป็ น
อย่างมากซึงเป็ นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรน่ า (COVID-19) ส่งผลให้นักท่องเทียวลดลงเป็ นจํานวน
มาก นอกจากนีในส่วนของภาคการผลิตและการส่งออกก็ได้รบั ผลกระทบจากการทีคู่คา้ ชะลอคําสังซือและเลือนการส่งมอบ
สินค้าออกไป
ในปี 2563 บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ใหญ่”) ยังคงเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดไปยังธุรกิจ
ในกลุ่มงานโครงการระบบนําขนาดใหญ่ พร้อมกับพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการต่างๆ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ทีเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของกลุ่มลูกค้าอย่างสมําเสมอ รวมถึงยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพือให้ความรู้เกียวกับ
คุณภาพของนํา เพือให้กลุ่มลูกค้าตระหนักถึงความสําคัญและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทีดี ซึงจะช่วยกระตุ้นให้ได้
ลูกค้ากลุ่มเป้ 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 (หน่ วยไตเทียม) ปั จจุบนั มีหน่ วยไตเทียมจํานวน 11 แห่ง (มีจํานวน
เครืองไตเทียม 127 เครือง) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง ภาคตะวันตก 3 แห่ง
ภาคเหนือ 1 แห่ง และ ภาคตะวันออก 2 แห่ง ซึงมีผปู้ ่ วยเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมเพิมขึนอย่างต่อเนือง
บริษทั เมดิคอล วิชนั จํากัด จําหน่ายเครืองมือและอุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้องกับการแพทย์ รวมถึงจําหน่ายและติดตังระบบ
ท่อลมรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในปั จจุบนั ยังคงได้รบั คําสังซือจากลูกค้าอย่างต่อเนือง
บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด ให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครืองหมายการค้า
“วุฒศิ กั ดิ คลินิก” ซึงเริมให้บริการครังแรกภายใต้การบริหารงานของบริษทั ฯ เมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2561 ในช่วงเวลาที
ผ่านมาบริษทั ยังคงสามารถทํายอดขายในแต่ละสาขาได้อย่างต่อเนือง
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3. การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน

งบกําไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)

สําหรับงวด
3 เดือน
สินสุดวันที 30
กันยายน
ปี
ปี

เพิม
(ลด)

%

สําหรับงวด
9 เดือน
สินสุดวันที 30
กันยายน
ปี
ปี

เพิม
(ลด)

%

รายได้จากการขายและบริการ 149.57 190.74 (41.17) (21.58%) 444.87 631.34 (186.47) (29.54%)
กําไรขันต้นจากการขายและ
บริการ
31.53 44.21 (12.68) (28.68%) 97.60 128.84 (31.24) (24.25%)
รายได้อนื
1.27
0.72
0.55
76.39%
4.11
3.36
0.75
22.32%
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัด
จําหน่าย
6.01 10.40 (4.39) (42.21%) 16.52 28.75 (12.23) (42.54%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
28.97 38.60 (9.63) (24.95%) 121.96 129.06 (7.10) (5.50%)
ขาดทุนสุทธิก่อนต้นทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได้
(2.18) (4.07)
1.89
46.44% (36.77) (25.61)
11.16
43.58%
ต้นทุนทางการเงิน
(2.10) (3.17) (1.07) (33.75%) (7.34) (9.30) (1.96) (21.08%)
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคล
(2.50)
1.44 (3.94) (273.61%) (1.57)
7.39 (8.96) (121.24%)
ขาดทุนสําหรับงวด
(6.78) (5.80)
0.98
16.90% (45.68) (27.52)
18.16
65.99%
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน-สุทธิ
จากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับงวด
(6.78) (5.80)
0.98
16.90% (45.68) (27.52)
18.16
65.99%
การแบ่งปั นกําไรสําหรับงวด
- ส่วนทีเป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั
ใหญ่
(5.88) (6.23) (0.35) (5.62%) (42.37) (28.47)
13.90
48.82%
- ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียที
ไม่มอี าํ นาจควบคุม
(0.90) 0.43 (1.33) (309.30%) (3.31)
0.95 (4.26) (448.42%)
รายได้จากการจําหน่ายสินค้าและบริการ ปรับตัวลดลงจาก 3 เดือน ในช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อนจํานวน (41.17) ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ (21.58) และ ปรับตัวลดลงจาก 9 เดือน ในช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อนจํานวน (186.47) ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ (29.54) โดยสามารถจําแนกรายได้รวมตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี
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รายได้ตามกลุม่ ธุรกิจ

สําหรับงวด 3 เดือน
สินสุดวันที 30 กันยายน
ปี 2563
ปี 2562
ล้าน สัดส่วน ล้าน สัดส่วน
บาท
(%)
บาท
(%)

1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและ
26.21
ผูป้ ระกอบการด้านระบบนํา(B1) 1
2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และทีพักอาศัย
57.71
(B2) 1
3. กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์(B3) 2 52.86
. กลุ่มธุรกิจคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพ
12.79
และความงาม(B )
รวมรายได้
149.57

สําหรับงวด 9 เดือน
สินสุดวันที 30 กันยายน
ปี 2563
ปี 2562
ล้าน สัดส่วน ล้าน สัดส่วน
บาท
(%)
บาท
(%)

17.53%

34.92 18.31%

87.64 19.70% 175.01 27.72%

38.58%

72.34 37.93% 174.19 39.16% 218.05 34.54%

35.34%

49.63 26.02% 148.19 33.31% 135.81 21.51%

8.55%

33.85 17.74%

34.85

7.83%

102.47 16.23%

100.00% 190.74 100.00% 444.87 100.00% 631.34 100.00%

1

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

2

ั จํากัด
B ประกอบด้วย บริษัท เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด, บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด, บริษัท เมดิคอล วิชน

(“บริษทั ย่อย”)
B บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (“บริษทั ย่อย”)
. รายได้จากการจําหน่ ายสิ นค้าและให้บริการ
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้จากการจําหน่ ายสินค้าและบริการลดลงจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนจํานวน (41.17) ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ (21.58) ซึงสามารถอธิบายโดยจําแนกตามกลุ่ม
ธุรกิจได้ดงั นี
กลุ่มธุรกิ จอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบนํา (B )
รายได้ในกลุ่มธุรกิจนีลดลงจํานวน (8.71) ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหรือคิดเป็ นร้อยละ
(24.94) เนืองจากในไตรมาสที 3 ของปี
บริษทั มีการรับรูร้ ายได้จากงานโครงการขนาดใหญ่เข้ามา ในขณะทีในช่วงเวลา
เดียวกันของปี ปัจจุบนั บริษทั ยังไม่มคี าํ สังซือจากงานโครงการขนาดใหญ่เข้ามา
กลุม่ ธุรกิ จพาณิ ชย์และทีพักอาศัย (B )
รายได้ในกลุ่มนีลดลงจํานวน (14.63) ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหรือคิดเป็ นร้อยละ (20.22)
รายได้ทลดลงมาจากงานติ
ี
ดตังระบบนําและการจําหน่ายอุปกรณ์กรองนํา จากกลุ่มลูกค้าธุรกิจร้านอาหารและเครืองดืมทีชะลอ
การสังซือออกไปเนืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงส่งผลให้รายได้ในภาพรวมของ
กลุ่มธุรกิจนีลดลงเมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันจากปี ก่อน
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กลุ่มธุรกิ จบริการทางการแพทย์ (B3)
ในกลุ่มธุรกิจนีมีรายได้เพิมขึน จํานวน 3.23 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.51 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
สาเหตุหลักมาจากจํานวนสาขาของหน่วยไตเทียมทีเพิมขึนเมือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
กลุม่ ธุรกิ จคลิ นิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม (B4)
รายได้ในกลุ่มธุรกิจนีปรับตัวลดลงจํานวน (21.06) ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ (62.22) จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน สาเหตุหลักมาจากจํานวนสาขาของคลินิกเสริมความงามทีน้อยลงเมือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
. กําไรขันต้น
กลุม่ บริษทั ฯ มีกาํ ไรขันต้นลดลงจํานวน ( . ) ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ ( . ) จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
โดยสาเหตุ หลัก ๆทีทํา ให้กํา ไรขันต้นลดลงนันมาจากการทีในไตรมาสที ของปี
บริษัทมีการรับรู้รายได้จากงาน
โครงการขนาดใหญ่เข้ามา ในขณะทีในช่วงเวลาเดียวกันของปี ปัจจุบนั บริษทั ยังไม่มคี ําสังซือจากงานโครงการขนาดใหญ่เข้า
มา
. ค่าใช้จา่ ยในการขายและจัดจําหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่ายลดลงจํานวน ( . ) ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ ( . ) จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อน สาเหตุหลักๆมาจากค่าคอมมิชชันของธุรกิจคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม ทีลดลงตามจํานวนสาขาที
ลดลง
. ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
กลุ่มบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจํานวน (9.63) ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ (24.95) จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการทีบริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด ได้ทําการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของบริษทั แห่ง
หนึงในประเทศ จํานวน 10.68 ล้านบาท ในไตรมาสที 3 ของปี 2562
. ผลการดําเนิ นงานสุทธิ
กลุ่มบริษทั ฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนเพิมขึนจํานวน 0.98 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 16.90 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน หลักๆเป็ นผลมาจากผลกระทบทีเกิดขึนจากการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรน่ า (COVID-19) ซึงส่งผลให้
ในแต่ละกลุ่มธุรกิจมีรายได้ลดลง
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4. ฐานะทางการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
จํานวนหุน้ สามัญทีออกและชําระแล้ว (ล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ทีตราไว้ (บาท)

ณ วันที
กันยายน
796.62
437.62
359.00
565.14
0.50

ธันวาคม
772.52
361.95
410.57
565.14
0.50

เพิม(ลด)
24.10
75.67
(51.57)
-

%
3.12%
20.91%
(12.56%)
-

. สิ นทรัพย์
ภาพรวมของสินทรัพย์ ณ วันที 30 กันยายน 2563 เพิมขึนจากสินปี 2562 จํานวน 24.10 ล้านบาท หรือ คิดเป็ น
ร้อยละ 3.12 ทังนีรายการเปลียนแปลงทีสําคัญ ประกอบด้วย
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ มขึน 73.08 ล้านบาท เพิมขึนหลักๆ จากการได้รบั ชําระเงินจากกลุ่มลูกค้า
งานโครงการ 55.42 ล้านบาท และจากการได้รบั เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน จํานวน ล้านบาท
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืนลดลงจํานวน (43.61) ล้านบาท จากลูกหนีการค้าของบริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด
(มหาชน) ลดลง (49.86) ล้านบาท, ลูกหนีการค้าของบริษทั เมดิคอล วิชนั จํากัด ลดลง (11.20) ล้านบาท และเพิมขึนจาก
ลูกหนีการค้าของบริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด 18.19 ล้านบาท
สิ นค้าคงเหลือลดลงจํานวน (13.29) ล้านบาท หลักๆ ลดลงจากสินค้าคงเหลือของบริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด
(มหาชน) จํานวน (6.96) ล้านบาท และค่าเผือสินค้าเสือมสภาพทีเพิมขึน (2.59) ล้านบาท
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนเพิ มขึนจํานวน 30.48 ล้านบาท เพิมขึนเนืองจากการจัดประเภททีดินมาเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
ที ดิ น อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง จํานวน ( . ) ล้านบาท หลักๆ ลดลงจากการจัดประเภทสินทรัพย์ไปเป็ น
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที เรือง สัญญาเช่า และการจัดประเภททีดินไปเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ เพิ มขึนจํานวน . ล้านบาท จากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า
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สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน ลดลงจํานวน (11.24) ล้านบาท เนืองจากได้รบั เงินประกันผลงานคืนจากลูกค้างาน
โครงการ
. หนี สิ น
ภาพรวมของหนีสิน ณ วันที 30 กันยายน 2563 เพิมขึนจากสินปี 2562 จํานวน 75.67 ล้านบาทหรือ คิดเป็ นร้อยละ
20.91 โดยรายการเปลียนแปลงทีเป็ นสาระสําคัญ ประกอบด้วย
เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิ น เพิมขึนจํานวน 44.05 ล้านบาท เนืองจากบริษทั ฯ ใช้
วงเงินสินเชือหมุนเวียนเพือจ่ายชําระเจ้าหนีค่าสินค้าต่างประเทศ และได้รบั วงเงินสินเชือจากธนาคารเพิมเติมจํานวน ล้าน
บาท
หนี สิ นตามสัญญาเช่าเพิ มขึนจํานวน . ล้านบาท เนืองจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที เรือง สัญญาเช่า
. ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ภาพรวมของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที 30 กันยายน 2563 ลดลงจากสินปี 2562 จํานวน 51.57 ล้านบาท เป็ นผลมาจาก
ผลการดําเนินงานเป็ น “ขาดทุน” ในช่วง เดือนทีผ่านมา
. ทิ ศทางของบริษทั ในช่วงไตรมาสที ของปี
ภาพรวมของเหตุการณ์สาํ คัญมีดงั นี
. บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ดําเนินธุรกิจเกียวกับสถานพยาบาลเพือให้บริการฟอกเลือดด้วยเครืองไต
เทียมให้กบั ผู้ป่วยโรคไตเรือรังระยะสุดท้าย ปั จจุบนั มีผู้ป่วยเข้ารับบริการบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม
เพิมขึนอย่างต่อเนือง ปั จจุบนั ยังคงมีแผนสําหรับการเพิมหน่วยไตเทียมอย่างต่อเนืองโดยคาดว่าในไตรมาส 4 ปี
จะเปิ ด
หน่วยไตเทียมเพิมเติมอีก แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ และ ภาคกลาง ด้วยเครืองไตเทียมสําหรับให้บริการ
กับผูป้ ่ วยจํานวน เครือง เพือรองรับกับจํานวนผูป้ ่ วยทีเพิมขึนในปั จจุบนั ซึงเป็ นไปตามเป้ าหมายทางธุรกิจทีได้วางไว้
. บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักจากการจําหน่ ายนํายาไตเทียม ซึงมียอดการสังซืออย่าง
ต่อเนือง และงานติดตังระบบผลิตนําบริสุทธิสําหรับหน่ วยไตเทียม ปั จจุบนั ได้รบั คําสังซือจากลูกค้าแล้ว 3 โครงการ มูลค่า
3.22 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยติดตังให้แล้วเสร็จในไตรมาสที ปี
. บริษัท เมดิคอล วิชนั จํากัด ให้บริการงานติดตังและงานซ่อมบํารุงระบบท่อลมรับ – ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ใน
สถานพยาบาล ปั จจุบนั ได้รบั คําสังซือจากลูกค้าแล้ว 5 โครงการ รวมมูลค่ารวม 6.60 ล้านบาท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ติดตังคาดว่าจะทยอยติดตังให้แล้วเสร็จในปี 2564
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. บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด ให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครืองหมาย
การค้า “วุฒิศกั ดิ คลิ นิก” ได้มกี ารปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับปั จจัยแวดล้อมทางธุรกิจ โดยได้มกี ารเจรจาต่อรอง
เพือขอลดค่าเช่า ซึงจะส่งผลให้ตน้ ทุนขายและบริการทีมีอยู่ในปั จจุบนั มีความเหมาะสมกับรายได้มากขึน
. บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) ยังคงสานต่ อกลยุทธ์การตลาดทีมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มงาน
โครงการขนาดใหญ่ โดยในปั จจุบนั ได้รบั คําสังซือจากลูกค้าแล้ว 1 โครงการ มูลค่า 1.98 ล้านบาท ซึงคาดว่าจะติดตังและรับรู้
รายได้ภายในไตรมาสที 4 ของปี 2563

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