วันที 12 พฤศจิกายน 2564
ที

SET-2021-013

เรือง
เรียน

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สําหรับไตรมาสที 3 ปี 2564
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริษทั ฯ”) ขอนําส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ สําหรับไตรมาสที 3 ปี 2564 โดยสรุปดังนี
1. ลักษณะการประกอบธุร กิจ ของกลุ่ม บริษทั ฯ
กลุม่ บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ ายผลิตภัณ ฑ์และอุ ปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตังระบบบําบัดนําให้บริสุ ทธิ
และให้บริการดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนําให้บริสุทธิ การให้บริการสถานพยาบาลสําหรับผู้ป่วยโรคไตเรือรังระยะสุด ท้า ยที
ได้รบั การบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม (หน่ วยไตเทียม) การจําหน่ ายเครืองมือและอุปกรณ์ ทีเกียวข้อง
กับการแพทย์ และการให้บริการคลินกิ เวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม
2. ภาพรวมของผลการดํา เนิ น งานไตรมาสที 3 ของปี 2564
จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดอย่างรุน แรงของโรคโควิด - ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่ า ง
ต่อเนืองตังแต่ต้น ปี
เป็ นต้นมา และทวีความรุ น แรงขึนจากการกลายพัน ธุ์ของไวรัสสายพัน ธุ์ เดลต้า ภาครัฐออกคําสัง
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โดยการงดการนังรับประทานอาหารในร้านตังแต่ปลายเดือนมิถุน ายน จนถึง
เดือน สิง หาคม
ส่งผลโดยตรงต่อลู กค้า ของกลุ่ ม ธุ รกิจ พาณิช ย์ แ ละทีพัก อาศัย (B2) ซึงส่ว นใหญ่ คือ ร้า นอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า และนอกจากนันส่วนงานธุ รกิจอุ ตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบนํ า (B ) ลูกค้าให้บริษทั เลือนการเข้า
ทํางานสําหรับพืนทีทีอยู่ระหว่างการระบาดสูง รวมทังได้รบั ผลกระทบเพิมเติมจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่ม
แรงงานก่อสร้าง ทําให้การเข้าปฎิบตั งิ านบางส่วนต้องหยุดหรือชะลอออกไป ต่อมาช่วงเดือนกัน ยายน
สถานการณ์ระบาด
เริมดีขนึ อีกทังประชาชนทะยอยได้ร ับวัคซีน เพิมขึน ทําให้ภาครัฐ ผ่อ นปรนมาตรการให้ส ามารถเปิ ดห้างสรรพสินค้า และ
ประชาชนเริมนังรับประทานอาหารในร้านได้ ซึงลูกค้าของบริษัทฯ ก็สามารถเปิ ดกิจการได้ จึงส่งผลให้ร ายได้ข องกลุ่ม B
ค่อยๆกลับมารับรูไ้ ด้บ้าง อีกทังการเข้างานโครงการระบบนํ าของกลุ่มธุ รกิจ B ก็ไ ด้เริมกลับมาดําเนิน การ แต่สถานการณ์
โดยรวมแล้วยังมีผลกระทบต่อ รายได้ของบริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ่”) ทีคงอยู่ในทิศทางทีลดลงเมือ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปี กอ่ น

อย่า งไรก็ตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด - มิไ ด้ส่ง ผลโดยตรงต่อกลุ่ม ธุ ร กิจบริก ารทางการแพทย์ (B ) ซึง
ดําเนินการโดยบริษัทย่อย เพียงแต่สง่ ผลกระทบต่อการเข้าปฎิบตั งิ านต้องมีมาตรการเพิมขึนเพือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด- โดยภาพรวมของผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทย่อยเป็ นดังนี
บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด จําหน่ ายผลิตภัณ ฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตังระบบทีเกียวข้อ งกับ
ระบบบําบัดนําให้บริสุทธิสําหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดยในช่วงเวลาทีผ่านมาบริษทั ยังคงได้รบั งานโครงการติดตังระบบ
นํา งานตกแต่งหน่ วยไตเทียม และจําหน่ ายนํายาไตเทียมได้อย่างต่อเนือง
บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ให้บริการสถานพยาบาลสําหรับผูป้ ่ วยโรคไตเรือรังระยะสุดท้ายทีได้รบั การบํา บัด
ทดแทนด้วยการฟอกเลือ ดด้วยเครืองไตเทียม (หน่วยไตเทียม) ปั จจุบันมีหน่ วยไตเทียมจํานวน 18 แห่ง (มีจํานวนเครืองไต
เทียม 220 เครือง) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แห่ง ภาคตะวันตก 2 แห่ง ภาคเหนือ 4
แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง และ ภาคตะวันออก 2 แห่ง ซึงมีผปู้ ่ วยเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมเพิมขึนอย่างต่อเนือง
บริษทั เมดิคอล วิชนั จํากัด จําหน่ายเครืองมือและอุ ปกรณ์ ทเกี
ี ยวข้องกับการแพทย์ รวมถึงจําหน่ ายและติดตังระบบ
ท่อลมรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในปัจจุบนั ยังคงได้รบั คําสังซือจากลูกค้าอย่างต่อเนือง
บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด จากการดําเนินงานทีผ่านมาประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนือง ทําให้ฝ่ายบริหาร
ตัดสินใจปิ ดกิจการทุกสาขาเป็ น การชัวคราวตังแต่วนั ที 31 ธันวาคม 2563 จนกว่า จะมีโอกาสทางธุ รกิจ มีทาํ เลสถานทีตังแห่ง
ใหม่ทเหมาะสมและอยู
ี
่ในเขตพืนทีเพือเปิ ดดําเนินการต่อไป
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3. การวิ เคราะห์ผ ลการดํา เนิ น งาน
สํา หร บั งวด
เพิม
(ลด)

3 เดือ น
งบกําไรขาดทุน รวม (ล้านบาท)

สํา หร บั งวด

สิ นสุด วัน ที 30
กัน ยายน

%

ปี 2564 ปี 2563
รายได้จากการขายและบริการ
กําไรขันต้นจากการขายและบริการ

162.59

เพิม
(ลด)

9 เดือ น
สิ นสุด วัน ที 30
กัน ยายน

%

ปี 2564 ปี 2563

137.05 25.54

18.64%

463.03

410.91

52.12

12.68%

41.37

34.31

7.06

20.58%

125.77

111.74

14.03

12.56%

รายได้อนื

0.59

0.20

0.39

195.00%

1.99

1.99

-

-

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่ าย

4.43

5.19 (0.76)

(14.64%)

13.77

13.56

0.21

1.55%

27.85

28.12 (0.27)

(0.96%)

85.05

104.82 (19.77)

(18.86%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี
เงินได้

9.68

1.20

8.48

706.67%

28.94

(4.65)

33.59

(722.37%)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

1.71

1.75 (0.04)

(2.29%)

5.27

5.26

0.01

0.19%

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

0.64

2.51 (1.87)

(74.50%)

4.80

1.57

3.23

205.73%

7.33

(3.06) 10.39

(339.54%)

18.87 (11.48)

30.35

(264.37%)

3.43

(92.20%)

3.33 (34.20)

37.53

(109.74%)

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
ต่อเนือง
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานที
ยกเลิก

(0.29)

(3.72)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสาํ หรับงวด

7.04

(6.78) 13.82

(203.83%)

22.20 (45.68)

67.88

(148.60%)

กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

7.04

(6.78) 13.82

(203.83%)

22.20 (45.68)

67.88

(148.60%)

- ส่วนทีเป็ น ของผูถ้ อื หุน้ บริษัทใหญ่

4.94

(5.88) 10.82

(184.01%)

20.05 (42.37)

62.42

(147.32%)

- ส่วนทีเป็ น ของส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจ
ควบคุม

2.10

(0.90)

(333.33%)

5.46

(164.95%)

การแบ่งปั นกําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด

3.00
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. รายได้จากการจํา หน่ า ยสิ น ค้า และให้บริ การ
ผลการดําเนินงานไตรมาส 3/2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเพิมขึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน จํานวน . ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ . และ ผลการดําเนินงานสําหรับงวด เดือนสินสุดวันที กันยายน
กลุ่ม บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเพิมขึนจากช่วงเวลาเดีย วกันของปี ก่อน จํานวน . ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ . ซึงสามารถอธิบายโดยจําแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดงั นี

รายได้ต ามกลุ่ม ธุร กิ จ

สํา หร บั งวด 3 เดือ น

สํา หร บั งวด 9 เดือ น

สิ นสุด วัน ที 30 กัน ยายน

สิ นสุด วัน ที 30 กัน ยายน

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2563

ล้า น
บาท

สัด ส่ว น
(%)

ล้า น
บาท

สัด ส่ว น
(%)

ล้า น
บาท

สัด ส่ว น
(%)

ล้าน
บาท

สัด ส่ว น
(%)

29.99

18.44%

26.21

19.12%

80.86

17.46%

87.63

21.33%

2. กลุม่ ธุรกิจพาณิชย์และทีพักอาศัย (B2) 1

51.65

31.77%

57.73

42.12% 166.77

36.02% 174.31

42.42%

3. กลุม่ ธุรกิจบริการทางการแพทย์(B3) 2

80.96

49.79%

53.11

38.75% 215.40

46.52% 148.97

36.25%

รวมรายได้จากการดํา เนิ น งานต่อ เนื อง

162.59

99.97% 137.05

91.46% 463.03

99.95% 410.91

92.18%

รายได้จ ากการดํา เนิ นงานต่อ เนื อง
1. กลุม่ ธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ผูป้ ระกอบการด้านระบบนํา(B1) 1

รายได้จ ากการดํา เนิ นงานที ยกเลิ ก
4. กลุม่ ธุรกิจคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพ
และความงาม(B4) 3
รวมรายได้จากการดํา เนิ น งานที ยกเลิ ก
รวมรายได้

0.05 0.03% 12.79
8.54%
0.23
0.05% 34.85
7.82%
0.05 0.03% 12.79
8.54%
0.23
0.05% 34.85
7.82%
162.65 100.00% 149.84 100.00% 463.26 100.00% 445.76 100.00%

1

B1, B2 ดําเนินงานโดย บริษทั ฟิลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ใหญ่”)

2

B3 ดําเนินงานโดย บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด, บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด, บริษทั เมดิคอล วิชนั จํากัด (“บริษทั ย่อย”)

3

B4 ดําเนินงานโดย บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (“บริษทั ย่อย”) (การดําเนินงานทียกเลิก)

กลุ่ม ธุร กิจ อุต สาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้า นระบบนํา (B1)
ในไตรมาส /

รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B1 เพิมขึนจํานวน 3.78 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.42 เมือเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกัน ของปี ก่อน เนืองจากสามารถเข้าดําเนิน การงานโครงการระบบนําขนาดใหญ่บางโครงการได้บางส่วนในช่วง
เดือนกัน ยายน
แต่สําหรับรายได้สะสมเก้า เดือ น ปี 2564 ลดลงจํานวน . ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ . จาก
ช่วงเวลาเดียวกัน ของปี ก่อน เนืองจากลูกค้าเลือนการเข้าทํางานสําหรับพืนทีทีอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 สูง ส่งผล
ทําให้การรับรูร้ ายได้ถกู เลือนออกไป รวมถึงมีผลกระทบให้ลกู ค้าชะลอหรือเลือนการตัดสินใจทําโครงการขนาดใหญ่อกี ด้วย
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กลุ่ม ธุร กิจ พาณิ ช ย์แ ละทีพักอาศัย (B2)
ในไตรมาส /
รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B ลดลงจํานวน 6.08 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ .53 เมือเทีย บกับ
ช่วงเวลาเดียวกัน ของปี ก่อน (สําหรับงวดเก้าเดือน ปี
รายได้ลดลงจํานวน . ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ . จาก
ช่วงเวลาเดียวกัน ของปี ก่อน) เป็ นผลจากรายได้งานติดตังระบบนํ า เนืองจากกลุ่มลูกค้าธุรกิจร้านอาหารและเครืองดืมทีชะลอการ
ขยายสาขา และชะลอการสังซือออกไป เพือรอดูสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่อย่า งไรก็ตามช่วงเดือนกัน ยายน
เริมมีรายได้บริการบํารุงรักษาและจําหน่ายอุปกรณ์ทเกี
ี ยวเนืองเข้ามาจากการทีลูกค้าเริมกลับมาเปิ ดร้าน
กลุ่ม ธุร กิจ บริการทางการแพทย์ (B3)
ในไตรมาส /
รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B เพิมขึนจํานวน 27.85 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ . เมือเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกัน ของปี ก่อน (สําหรับงวดเก้าเดือน ปี
รายได้เพิมขึนจํานวน .43 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ .59
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน) สาเหตุหลักมาจากจํานวนผู้ป่วยทีเข้ารับบริการมากขึน รวมถึงการขยายสาขาของหน่ วยไต
เทียม
กลุ่ม ธุร กิจ คลินิ กเวชกรรมด้า นสุข ภาพและความงาม (B4)
ในไตรมาส /
รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B4 ลดลงจํานวน . ล้านบาท หรือคิดเป็ น ร้อ ยละ . เมือเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกัน ของปี ก่อน (สําหรับงวดเก้าเดือน ปี
รายได้ลดลงจํานวน . ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ . จาก
ช่วงเวลาเดียวกัน ของปี ก่อน) เป็ นผลมาจากบริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็น เตอร์ จํากัด หยุดดํา เนินกิจการชัวคราว ตังแต่วนั ที 31
ธันวาคม 2563
3.2 ค่า ใช้จา่ ยในการบริ หาร
ในไตรมาส /
กลุ่มบริษทั ฯ มีคา่ ใช้จ่า ยในการบริหารลดลงจํานวน 0.27 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.96 เมือ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปี ก่อน (สําหรับงวดเก้า เดือน ปี
ลดลงจํานวน .77 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ .
จากช่วงเวลาเดียวกัน ของปี กอ่ น) เป็ นผลมาจากค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีการค้าลดลง จากการได้รบั ชําระเงินจากลูก หนี
การค้าทีค้างนาน
3.3 ผลการดํา เนิ น งานสุทธิ
ในไตรมาส 3/2564 กลุม่ บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิเพิมขึนจํานวน 13.82 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 203.83 เมือเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกัน ของปี ก่อน (สําหรับงวดเก้าเดือน ปี 2564 กําไรสุทธิเพิมขึน 67.88 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 148.60 จาก
ช่วงเวลาเดียวกัน ของปี ก่อน) สาเหตุหลักๆมาจากผลการดําเนิน งานกลุ่มธุร กิจบริการทางการแพทย์ (B3) ทีดีขนเมื
ึ อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกัน ของปี ก่อน
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4. ฐานะทางการเงิ น
ณ วัน ที
งบแสดงฐานะทางการเงิ น รวม (ล้า นบาท)

30 กัน ยายน 2564

31 ธ นั วาคม 2563

เพิม(ลด)

%

สินทรัพย์รวม

827.13

736.90

90.23

12.24%

หนีสินรวม

411.18

423.15

(11.97)

(2.83%)

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

415.95

313.75

102.20

32.57%

จํานวนหุน้ สามัญทีออกและชําระแล้ว (ล้านหุน้ )

565.14

565.14

-

-

0.50

0.50

-

-

มูลค่าหุน้ ทีตราไว้ (บาท)
4.1 สิ น ทร พั ย์

ภาพรวมของสิน ทรัพย์ ณ วัน ที 30 กัน ยายน 2564 เพิมขึนจากสินปี 2563 จํา นวน
ร้อยละ 2.24 ทังนีรายการเปลียนแปลงทีสําคัญ ประกอบด้วย

.

ล้านบาท หรือ คิด เป็ น

เงิ น สดและรายการเที ยบเท่า เงิ นสด เพิ มขึน 22. ล้านบาท เพิมขึนหลักๆ จากบริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด
รับเงินจากการเพิมทุน จํานวน 80.00 ล้านบาท และจากการได้รบั เงินกู้ยมื จากสถาบัน การเงิน จํานวน 10.10 ล้านบาท ในขณะ
ทีลดลงจากรายจ่ายทีสําคัญคือ การคืนเงิน ค่าคอร์สเสริมความงามให้กบั ลูกค้าจากการปิ ดกิจการทุกสาขาเป็ น การชัวคราวของ
บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด จํานวน 9.69 ล้านบาท การชําระภาษีน ิตบิ ุคคล และการชําระคืน เงินต้นและดอกเบียรวม
จํานวน 12.75 ล้านบาท
ลูก หนี การค้า และลูก หนี อื นเพิ มขึน จํา นวน 54. ล้า นบาท เพิมขึนจากลูกหนี การค้า ของบริษัท เคที เมดิคอล
เซอร์วสิ จํากัด จากจํานวนผู้ป่วยทีเข้ารับบริการมากขึน จํานวน 40.40 ล้านบาท และจากลูกหนีการค้างานก่อสร้างระบบบํา บัด
นําของบริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) จํานวน 7.21 ล้านบาท
สิ นค้า คงเหลือ เพิมขึน จํา นวน 10.51 ล้านบาท ทังนีการเพิมขึนของสินค้าคงเหลือเกิดจากการจัดเตรียมสินค้า เพือ
รองรับการกลับมาเปิ ดกิจการภายหลังสถานการณ์ โควิด-19 ของลูกค้าบริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) และเพือรองรับการ
ขยายสาขาของบริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด
สิ น ทรัพย์ห มุน เวี ยนอื นลดลงจํา นวน . ล้า นบาท สาเหตุหลักเนืองจากได้รบั คืน เงินประกันค่า เช่ าจากการปิ ด
กิจการทุกสาขาเป็ นการชัวคราวของบริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด จํานวน . ล้านบาท
เงิ น ฝากธนาคารที ติ ด ภาระคําประกัน เพิ มขึนจํา นวน 4.0 ล้า นบาท เพิมขึนจากการนํ า เงิน ฝากไปคําประกัน
วงเงินสินเชือกับสถาบัน การเงินแห่งหนึง
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4.2 หนี สิ น
ภาพรวมของหนีสิน ณ วันที 30 กันยายน 2564 ลดลงจากสินปี 2563 จํานวน 11.97 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ .
โดยรายการเปลียนแปลงทีเป็ นสาระสําคัญ ประกอบด้วย
เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชีแ ละเงิ น กู้ย ืม ระยะสัน ลดลงจ าํ นวน 4.72 ล้านบาท ลดลงจากการจ่ายชําระคืนสิน เชือของบริษัท
ฟิลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน)
เงิ น กู้ย ืม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น เพิ มขึนจ าํ นวน 4.39 ล้า นบาท เพิมขึนจากการได้รบั เงิน กู้ยมื จํานวน
10.10 ล้านบาท เพือซือเครืองไตเทียม และลดลงจากการจ่ายชําระคืน เงินกู้ยมื ของกลุ่มบริษัทตามงวดการชําระเงิน จํานวน
5.71 ล้านบาท
เงิ น รับ ล่ว งหน้ า จากลูก ค้า ลดลงจํา นวน 7. ล้า นบาท หลักๆ ลดลงจากบริษ ัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็น เตอร์ จํา กัด
คืนเงินค่าคอร์สเสริมความงามให้กบั ลูกค้า จากการปิ ดกิจการทุกสาขาเป็ นการชัวคราวตังแต่วนั ที 31 ธันวาคม 2563

4.3 ส่ว นของผูถ้ อื หุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที 30 กันยายน 2564 เพิมขึนจากสินปี 2563 จํานวน . ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ .
หลักๆ เป็ นผลมาจากบริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด มีการเพิมทุนและผลการดําเนินงานเป็ น “กําไร” ในช่วง 9 เดือนทีผ่าน
มา
5. ทิ ศ ทางของบริษัทในช่ว งไตรมาสที 4 ของปี 2564
5.1 บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน)
กลุม่ ธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบนํา (B1)
ตังแต่เดือนกันยายน
สถานการณ์ ระบาดเริมดีขนึ อีกทังประชาชนทะยอยได้รบั วัคซีนเพิมขึน ส่งผลให้ปัจจุบนั
งานโครงการระบบนําต่างๆ ซึงเดิมถูกลูกค้าขอชะลอการเข้าดําเนินการ บริษทั ฯสามารถดําเนินการต่อได้ และทยอยรับรูร้ ายได้
ได้ตามลําดับ นอกจากนันบริษทั ยังคงสานต่อกลยุทธ์การตลาดทีต้องการเป็ น ผูน้ ํ าในเทคโนโลยีบําบัดและการฆ่าเชือในนํ ามา
ช่ วยแก้ปัญ หาให้ ล ูกค้า บริษัท มีการขยายงานอย่ า งต่ อ เนืองในการนํ า เสนองานผลิต ภัณ ฑ์และโครงการสํา หรับ โรงงาน
อุตสาหกรรมชันนําขนาดใหญ่ โดยในปั จ จุบันได้รบั คํา สังซือจากลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครืองดืมระดับโลกหลาย
แห่งรวมแล้วกว่า 14 โครงการ มูลค่ารวม 19.84 ล้านบาท ซึงคาดว่าจะติดตังและรับรูร้ ายได้ภายในไตรมาสที 4 ของปี 2564
กลุม่ ธุรกิจพาณิชย์และทีพักอาศัย (B2)
จากการทีภาครัฐ ผ่อนปรนมาตรการให้สามารถเปิ ดห้างสรรพสินค้า และประชาชนเริมนังรับประทานอาหารในร้านได้
ตังแต่ตน้ เดือนกันยายน
นัน ทําให้ลกู ค้า ของบริษทั กลุ่มร้านอาหาร สามารถเปิ ดกิจการได้ ส่งผลให้รายได้ของกลุ่ม B2
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ค่อยๆกลับมารับรูร้ ายได้ เช่นรายได้จากการให้บริการดูแลบํารุงรักษาระบบนํ า อีกทังเริมมีรายได้จากการติดตังระบบนําใหม่เข้า
มาได้บา้ ง นอกจากนีจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาด ส่งผลให้ลกู ค้ามีความใส่ใจในเรืองสุขภาพ ความสะอาดของ
อาหารและเครืองดืมเกียวกับการจัดการเรืองเชือปนเปื อนในอาหาร ทําให้บริษทั มีโอกาสในการจําหน่ า ยผลิตภัณ ฑ์เกียวกับ
โอโซน เช่น เครืองผลิตนําดืมไฮโดรเจนและนําโอโซนให้กบั ลูกค้ากลุ่มผูป้ ระกอบการด้านอาหารและเครืองดืมชันนําได้เพิมขึน
5.2 บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ดําเนินธุ รกิจเกียวกับสถานพยาบาลเพือให้บริการฟอกเลือดด้ว ยเครืองไต
เทียมให้กบั ผูป้ ่ วยโรคไตเรือรังระยะสุดท้าย มีจาํ นวนผูป้ ่ วยเข้ารับบริการเพิมขึนอย่างต่อเนือง และปัจจุบนั บริษทั ยังคงมีแผนสํา หรับ
การเพิมเครืองไตเทียมอย่างต่อเนืองโดยคาดว่าในไตรมาส 4 ปี 2564 จะเพิมเครืองไตเทียมประมาณ 10-15 เครือง ขึนอยู่กบั
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
5.3 บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด ดําเนินธุร กิจหลัก จากการจําหน่ ายนํายาไตเทียม และงานติดตังระบบผลิตนํา
บริสุทธิสํา หรับหน่ วยไตเทียม ซึงมีย อดการสังซืออย่างต่อเนือง ปั จจุบ ันได้รบั คําสังซือจากลูกค้า แล้ว 3 โครงการ มูลค่ารวม
2.67 ล้านบาท คาดว่าทยอยติดตังให้แล้วเสร็จในไตรมาสที 4 ปี 2564
5.4 บริษทั เมดิคอล วิชนั จํากัด ให้บริการงานติดตังและงานซ่ อมบํารุ งระบบท่ อลมรับ – ส่งเอกสารและพัสดุภั ณ ฑ์ใน
สถานพยาบาล ปัจจุบันได้รบั คําสังซือจากลูกค้าแล้ว 4 โครงการ มูลค่ารวม 18.81 ล้านบาท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการดําเนิน การติดตัง
คาดว่าจะติดตังได้แล้วเสร็จในไตรมาสที 4 ปี 2564

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

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสําหรับไตรมาสที ประจําปี 2564
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