วันที 23 กุมภาพันธ์ 2564
ที

SET-2021-004

เรือง
เรียน

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สําหรับปี 2563
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริษทั ฯ”) ขอนําส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ สําหรับปี 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 นงานของปี 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 14 แห่ง (มีจํานวน
เครืองไตเทียม 140 เครือง) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 แห่ง ภาคตะวันตก 1 แห่ง
ภาคเหนือ 3 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง และ ภาคตะวันออก 2 แห่ง ซึงมีผปู้ ่ วยเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมเพิมขึน
อย่างต่อเนือง
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
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3. การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
งบกําไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)

สําหรับงวดปี
สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2563
2562

เพิม (ลด)

%

รายได้จากการขายและบริการ

557.66

683.85

(126.19)

(18.45%)

กําไรขันต้นจากการขายและบริการ

146.00

201.32

(55.32)

(27.48%)

3.76

3.80

(0.04)

(1.05%)

18.30

27.68

(9.38)

(33.89%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

136.61

109.68

26.93

24.55%

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้

(5.15)

67.76

(72.91)

(107.60%)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

9.21

8.57

0.64

7.47%

รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล

1.19

14.71

(13.52)

(91.91%)

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานต่อเนือง

(15.55)

44.48

(60.03)

(134.96%)

ขาดทุนจากการดําเนินงานทียกเลิก

(81.17)

(296.44)

(215.27)

(72.62%)

ขาดทุนสุทธิสาํ หรับปี

(96.72)

(251.96)

(155.24)

(61.61%)

5.79

(2.90)

8.69

299.66%

(90.93)

(254.86)

(163.93)

(64.32%)

(87.41)

(255.15)

(167.74)

(65.74%)

(3.52)

0.29

(3.81)

(1,313.79%)

รายได้อนื
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน-สุทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
การแบ่งปั นกําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
- ส่วนทีเป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
- ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุม

รายได้จากการจําหน่ายสินค้าและบริการ ปรับตัวลดลงจากปี 2562 จํานวน (126.19) ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ (18.45)
โดยสามารถจําแนกรายได้รวมตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี
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สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
รายได้ตามกลุม่ ธุรกิจ

ปี 2563
ล้านบาท

รายได้จากการดําเนิ นงานต่อเนื อง
1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการ
ด้านระบบนํา(B1) 1

สัดส่วน (%)

ปี 2562
ล้านบาท
สัดส่วน (%)

109.94

18.03%

218.72

26.75%

2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และทีพักอาศัย (B2) 1

237.36

38.93%

288.67

35.31%

3. กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์(B3) 2

210.36

34.50%

176.46

21.59%

รวมรายได้จากการดําเนิ นงานต่อเนื อง

557.66

91.46%

683.85

83.65%

52.08

8.54%

133.70

16.35%

52.08

8.54%

133.70

16.35%

609.74

100.00%

817.55

100.00%

รายได้จากการดําเนิ นงานทียกเลิ ก
4. กลุ่มธุรกิจคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพ
และความงาม(B4)
รวมรายได้จากการดําเนิ นงานทียกเลิ ก
รวมรายได้
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”) (การดําเนินงานทียกเลิก)
3.1 รายได้จากการจําหน่ ายสิ นค้าและให้บริการ
ผลการดําเนินงานของปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ ายสินค้าและบริการลดลงจากปี ก่อนจํานวน
(126.19) ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ (18.45) ซึงสามารถอธิบายโดยจําแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดงั นี
กลุ่มธุรกิ จอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบนํา (B1)
รายได้ในกลุ่มธุรกิจนีลดลงจํานวน (108.78) ล้านบาท เมือเทียบกับปี ก่อนหรือคิดเป็ นร้อยละ (49.73) เนืองจากในปี
2562 บริษทั มีการรับรูร้ ายได้จากงานโครงการขนาดใหญ่เข้ามา ในขณะทีในปี ปัจจุบนั บริษทั ยังไม่มคี ําสังซือจากงานโครงการ
ขนาดใหญ่เข้ามา
กลุม่ ธุรกิ จพาณิ ชย์และทีพักอาศัย (B2)
รายได้ในกลุ่มนีลดลงจํานวน (51.31) ล้านบาท เมือเทียบกับปี ก่อนหรือคิดเป็ นร้อยละ (17.77) รายได้ทลดลงมาจาก
ี
งานติดตังระบบนํ าและการจําหน่ ายอุปกรณ์กรองนํ า จากกลุ่มลูกค้าธุรกิจร้านอาหารและเครืองดืมทีชะลอการสังซือออกไป
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เนืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงส่งผลให้รายได้ในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจนีลดลง
เมือเทียบกับปี ก่อน
กลุม่ ธุรกิ จบริการทางการแพทย์ (B3)
ในกลุ่มธุรกิจนีมีรายได้เพิมขึน จํานวน 33.90 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.21 จากปี ก่อน สาเหตุหลักมาจาก
จํานวนสาขาของหน่วยไตเทียมทีเพิมขึนเมือเปรียบเทียบกับปี ก่อน
กลุม่ ธุรกิ จคลิ นิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม (B4)
รายได้ในกลุ่มธุรกิจนีปรับตัวลดลงจํานวน (81.62) ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ (61.05) จากปี ก่อน สาเหตุหลักมา
จากในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ปี 2563 บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัดได้ทําการปิ ดสาขาชัวคราว สืบเนืองมาจาก
พ.ร.ก.ฉุ กเฉิน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรน่ า (COVID-19) และประกอบกับจํานวนสาขาของคลินิก
เสริมความงามทีน้อยลงเมือเปรียบเทียบกับปี ก่อน
3.2 กําไรขันต้น
กลุม่ บริษทั ฯ มีกาํ ไรขันต้นลดลงจํานวน (55.32) ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ (27.48) จากปี ก่อน โดยสาเหตุหลักๆทีทํา
ให้กาํ ไรขันต้นลดลงนันมาจากการทีปี 2562 บริษทั มีการรับรูร้ ายได้จากงานโครงการขนาดใหญ่เข้ามา ในขณะทีในปี ปัจจุบนั
บริษทั ไม่ได้รบั คําสังซือจากงานโครงการขนาดใหญ่
3.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่ ายลดลงจํานวน (9.38) ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ (33.89) จากปี ก่อน สาเหตุ
หลักๆมาจากค่าคอมมิชชันของทุกธุรกิจทีลดลง สอดคล้องกับรายได้ทลดลง
ี
3.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กลุ่มบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิมขึนจํานวน 26.93 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.55 จากปี ก่อน สาเหตุ
หลักมาจากการทีบริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด และบริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด ได้ทําการตังค่าเผือหนีสงสัยจะ
สูญจากลูก หนีการค้า ประกอบกับในปี มีค่าใช้จ่ายทีสําคัญทีเกิดขึน ได้แก่ ค่าทีปรึกษาทางการเงิน และค่าทีปรึกษาทาง
กฎหมายเกียวกับการปรับโครงสร้างผูถ้ อื หุน้
3.5 ผลการดําเนิ นงานสุทธิ
กลุ่มบริษทั ฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนลดลงจํานวน (155.24) ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ (61.61) จากปี ก่อน
หลัก ๆเป็ นผลมาจากการตังค่ า เผือด้ อ ยค่ า สิน ทรัพ ย์ ท ังหมดของบริษั ท ไฮ เฮลธ์ แ คร์ เซ็น เตอร์ จํ า กัด ในปี 2562
จํานวน (186.29) ล้านบาท และนอกจากนีในปี 2563 ได้ทาํ การตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของบริษทั แห่งหนึงในประเทศน้อยลง
กว่าปี ก่อน จํานวน 25.62 ล้านบาท
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4. ฐานะทางการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
จํานวนหุน้ สามัญทีออกและชําระแล้ว (ล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ทีตราไว้ (บาท)

ณ วันที
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
736.90
772.52
423.15
361.95
313.75
410.57
565.14
565.14
0.50
0.50

เพิม(ลด)
(35.62)
61.20
(96.82)
-

%
(4.61%)
16.91%
(23.58%)
-

4.1 สิ นทรัพย์
ภาพรวมของสินทรัพย์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากสินปี 2562 จํานวน (35.62) ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ (4.61) ทังนีรายการเปลียนแปลงทีสําคัญ ประกอบด้วย
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด เพิ มขึน 65.72 ล้านบาท เพิมขึนหลักๆ จากการได้รบั ชําระเงินจากกลุ่มลูกค้า
งานโครงการ จํานวน 38.93 ล้านบาท ได้รบั เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน จํานวน 20.00 ล้านบาท และจากการใช้วงเงิน
เบิกเกินบัญชีของบริษทั ย่อย จํานวน 9.70 ล้านบาท
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืนลดลง จํานวน (71.44) ล้านบาท จากการรับชําระเงินจากลูกหนีการค้างานโครงการ
ของบริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) จํานวน (38.93) ล้านบาท และจากการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญลูกหนีรายหนึงของ
บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด จํานวน (34.66) ล้านบาท
สิ นค้าคงเหลือลดลงจํานวน (38.57) ล้านบาท หลักๆ ลดลงจากการปรับลดปริมาณการนํ าเข้าให้เป็ นไปตาม
แนวโน้มการขายสินค้าของบริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) จํานวน (14.82) ล้านบาท และจากการตังสํารองสินค้า
ล้าสมัยเพิมขึนจํานวน (19.78) ล้านบาท ตามนโยบายของบริษทั
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนเพิ มขึนจํานวน 30.48 ล้านบาท เพิมขึนเนืองจากการจัดประเภททีดินมาเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
ที ดิ น อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง จํานวน (37.20) ล้านบาท หลักๆ ลดลงจากการจัดประเภทสินทรัพย์ไปเป็ น
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที เรือง สัญญาเช่า และการจัดประเภททีดินไปเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ เพิ มขึนจํานวน 23.36 ล้านบาท จากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า
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สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน ลดลงจํานวน (18.72) ล้านบาท เนืองจากได้รบั เงินประกันผลงานคืนจากลูกค้างาน
โครงการ จํานวน (7.24) ล้านบาท และลดลงจากการจัดประเภทรายได้รบั ล่วงหน้าของบริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด
ไปเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนอืน จํานวน (9.31) ล้านบาท
4.2 หนี สิ น
ภาพรวมของหนีสิน ณ วันที 3 ธันวาคม 2563 เพิมขึนจากสินปี 2562 จํานวน 61.20 ล้านบาทหรือ คิดเป็ นร้อยละ
16.91 โดยรายการเปลียนแปลงทีเป็ นสาระสําคัญ ประกอบด้วย
เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิ น เพิมขึนจํานวน 43.18 ล้านบาท เนืองจากบริษทั ฯ ใช้
วงเงินสินเชือหมุนเวียนเพือจ่ายชําระเจ้าหนีค่าสินค้าต่างประเทศ และได้รบั สินเชือจากสถาบันการเงินรวมจํานวน 29.70 ล้าน
บาท
หนี สิ นตามสัญญาเช่ า เพิมขึนจํานวน 19.17 ล้านบาท เนืองจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที เรือง สัญญาเช่า
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ลดลงจํานวน (5.10) ล้านบาท เนืองจากบริษทั ได้ทาํ การประเมินภาระ
ผูกพันตามมาตราฐานการบัญชี ฉบับที 19 เรือง ผลประโยชน์พนักงาน ใหม่ในปี 2563
4.3 ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ภาพรวมของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากสินปี 2562 จํานวน (96.82) ล้านบาท หลักๆ เป็ น
ผลมาจากผลการดําเนินงานเป็ น “ขาดทุน” ในปี 2563
5. ทิ ศทางของบริษทั ในปี 2564
ภาพรวมของเหตุการณ์สาํ คัญมีดงั นี
5.1 บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ดําเนินธุรกิจเกียวกับสถานพยาบาลเพือให้บริการฟอกเลือดด้วยเครืองไต
เทียมให้กบั ผู้ป่วยโรคไตเรือรังระยะสุดท้าย ปั จจุบนั มีผู้ป่วยเข้ารับบริการบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม
เพิมขึนอย่างต่อเนือง ปั จจุบนั ยังคงมีแผนสําหรับการเพิมหน่ วยไตเทียมอย่างต่อเนืองโดยคาดว่าในปี 2564 จะเปิ ดหน่ วยไต
เทียมเพิมเติมอีก แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคเหนือ ด้วยเครืองไตเทียมสําหรับให้บริการกับผูป้ ่ วยจํานวน 24
เครือง เพือรองรับกับจํานวนผูป้ ่ วยทีเพิมขึนในปั จจุบนั ซึงเป็ นไปตามเป้ าหมายทางธุรกิจทีได้วางไว้
5.2 บริษัท เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักจากการจําหน่ ายนํายาไตเทียม ซึงมียอดการสังซืออย่าง
ต่อเนือง และงานติดตังระบบผลิตนําบริสุทธิสําหรับหน่ วยไตเทียม ปั จจุบนั ได้รบั คําสังซือจากลูกค้าแล้ว 3 โครงการ มูลค่า
4.38 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยติดตังให้แล้วเสร็จในไตรมาสที 1 ปี 2564
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5.3 บริษัท เมดิคอล วิชนั จํากัด ให้บริการงานติดตังและงานซ่อมบํารุงระบบท่อลมรับ – ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ใน
สถานพยาบาล ปั จจุบนั ได้รบั คําสังซือจากลูกค้าแล้ว 2 โครงการ รวมมูลค่ารวม 5.55 ล้านบาท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ติดตังคาดว่าจะทยอยติดตังให้แล้วเสร็จในไตรมาสที 2 และไตรมาสที 3 ปี 2564
5.4 บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด ให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครืองหมาย
การค้า “วุฒิศกั ดิ คลิ นิก” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือโรคไวรัสโควิด 19 และนโยบายป้ องกันการติดเชือโรค
ดังกล่ าวของรัฐบาลนับ แต่ ต้นปี 2563 เป็ นต้นมาจนถึงปั จจุบ ัน ซึงทํา ให้ธุ รกิจ เสริม ความงามต้อ งถูก ปิ ดกิจการบางช่ว ง
บางเวลาเป็ นเวลานาน ประกอบกับการยืนฟื นฟูกจิ การของบริษทั วุฒศิ กั ดิคลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด ซึงเป็ นแฟรนไชส์ซอร์
ของบริษัท ไฮ เฮลธ์แ คร์ เซ็น เตอร์ จํ า กัด ส่ง ผลกระทบให้ก ารดํา เนิ น งานของบริษัท ไฮ เฮลธ์แ คร์ เซ็น เตอร์ จํา กัด
ต้อ งประสบกับ การขาดทุ น อย่ า งต่ อ เนื องมาจนถึง ปั จ จุ บ ัน จนมีค วามจํ า เป็ น ต้อ งปิ ด กิจ การทุ ก สาขาเป็ น การชัวคราว
ณ วัน ที 31 ธันวาคม 2563 จนกว่า บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด จะมีความพร้อม มีทํา เลสถานทีตังแห่ง ใหม่ ที
เหมาะสมและอยู่ในเขตพืนทีเพือเปิ ดสาขาใหม่แทนสถานเดิมต่อไป
5.5 บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) ยังคงสานต่ อกลยุทธ์การตลาดทีมุ่งเน้ นการขยายธุรกิจในกลุ่มงาน
โครงการขนาดใหญ่ โดยในปั จจุบนั ได้รบั คําสังซือจากลูกค้าแล้ว 4 โครงการ มูลค่า 27.84 ล้านบาท ซึงคาดว่าจะติดตังและ
รับรูร้ ายได้ภายในไตรมาสที 2 ของปี 2564

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