วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ที่

SET-2022-002

เรื่อง
เรียน

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับปี 2564
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั ่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริษทั ฯ”) ขอนาส่งคาอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ สาหรับปี 2564 โดยสรุปดังนี้
1. ลักษณะการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริษทั ฯ
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตัง้ ระบบบาบัดน้ าให้
บริสุทธิ ์ และให้บริการดูแลบารุงรักษาระบบบาบัดน้ าให้บริสุทธิ ์ การให้บริการสถานพยาบาลสาหรับผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังระยะ
สุดท้ายทีไ่ ด้รบั การบาบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (หน่วยไตเทียม) การจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี
เกีย่ วข้องกับการแพทย์ และการให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม
2. ภาพรวมของผลการดาเนิ นงานของปี 2564
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด -19 ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่าง
ต่อเนื่องตัง้ แต่ต้นปี 2564 เป็ นต้นมา และทวีความรุนแรงขึน้ จากการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุเ์ ดลต้า ภาครัฐออกคาสัง่
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โดยการงดการนัง่ รับประทานอาหารในร้านตัง้ แต่ปลายเดือนมิถุนายน จนถึ ง
เดือน สิงหาคม 2564 ส่งผลโดยตรงต่ อลูก ค้าของกลุ่มธุ รกิจพาณิชย์แ ละที่พกั อาศัย (B2) ซึ่งส่วนใหญ่ คือร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า และนอกจากนัน้ ส่วนงานธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบน้า (B1) ลูกค้าให้บริษทั เลื่อนการเข้า
ทางานสาหรับพืน้ ทีท่ อ่ี ยู่ระหว่างการระบาดสูง รวมทัง้ ได้รบั ผลกระทบเพิม่ เติมจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่ม
แรงงานก่อสร้าง ทาให้การเข้า ปฏิบตั ิงานบางส่วนต้องหยุดหรือชะลอออกไป ต่อมาช่วงเดือนกันยายน 2564 สถานการณ์
ระบาดเริม่ ดีขน้ึ อีกทัง้ ประชาชนทยอยได้รบั วัคซีนเพิม่ ขึน้ ทาให้ภาครัฐผ่อนปรนมาตรการให้สามารถเปิ ดห้างสรรพสินค้า และ
ประชาชนเริม่ นัง่ รับประทานอาหารในร้านได้ ซึ่งลูกค้าของบริษทั ฯ ก็สามารถเปิ ดกิจการได้ จึงส่งผลให้รายได้ของกลุ่ม B2
ค่อยๆกลับมารับรูไ้ ด้ อีกทัง้ การเข้างานโครงการระบบน้ าของกลุ่มธุรกิจ B1 ก็ได้เริม่ กลับมาดาเนินการ แต่สถานการณ์ยงั มี
ผลกระทบต่อ รายได้ของบริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั ่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ใหญ่”) ทีค่ งอยู่ในทิศทางทีล่ ดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี
ก่อน
อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มิได้ส่งผลโดยตรงต่ อกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) ซึ่ง
ดาเนินการโดยบริษทั ย่อย เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการเข้าปฏิบตั งิ านต้องมีมาตรการเพิม่ ขึน้ เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 โดยภาพรวมของผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ย่อยเป็ นดังนี้

บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด จาหน่ ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตัง้ ระบบทีเ่ กีย่ วข้อ ง
กับระบบบาบัดน้าให้บริสทุ ธิส์ าหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดยในช่วงเวลาทีผ่ ่านมาบริษทั ยังคงได้รบั งานโครงการติดตัง้
ระบบน้า งานตกแต่งหน่วยไตเทียม และจาหน่ายน้ายาไตเทียมได้อย่างต่อเนื่อง
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จากัด ให้บริการสถานพยาบาลสาหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รบั การ
บาบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (หน่ วยไตเทียม) ปั จจุบนั มีหน่ วยไตเทียมจานวน 18 แห่ง (มีจานวน
เครื่องไตเทียม 228 เครื่อง) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แห่ง ภาคตะวันตก 2 แห่ง
ภาคเหนือ 4 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง และ ภาคตะวันออก 2 แห่ง ซึง่ มีผปู้ ่ วยเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง
บริษทั เมดิคอล วิชนั ่ จากัด จาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการแพทย์ รวมถึงจาหน่ายและติดตัง้ ระบบ
ท่อลมรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในปั จจุบนั ยังคงได้รบั คาสังซื
่ อ้ จากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด จากการดาเนินงานทีผ่ ่านมาประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ทาให้ฝ่ายบริหาร
ตัดสินใจปิ ดกิจการทุกสาขาเป็ นการชัวคราวตั
่
ง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2563 จนกว่าจะมีโอกาสทางธุรกิจ มีทาเลสถานทีต่ งั ้ แห่ง
ใหม่ทเ่ี หมาะสมและอยู่ในเขตพืน้ ทีเ่ พื่อเปิ ดดาเนินการต่อไป
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3. การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
งบกาไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)

สาหรับงวดปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

เพิม่ (ลด)

%

รายได้จากการขายและบริการ

645.43

558.80

86.63

15.50%

กาไรขัน้ ต้นจากการขายและบริการ

179.94

147.14

32.80

22.29%

5.48

2.62

2.86

109.16%

18.75

18.30

0.45

2.46%

111.07

136.61

(25.54)

(18.70%)

55.60

(5.15)

60.75

1,179.61%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

6.91

9.21

(2.30)

(24.97%)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

9.50

1.19

8.31

698.32%

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง

39.19

(15.55)

54.74

352.03%

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

3.60

(81.17)

84.77

104.44%

42.79

(96.72)

139.51

144.24%

-

5.79

(5.79)

100.00%

42.79

(90.93)

133.72

147.06%

37.98

(87.41)

125.39

143.45%

4.81

(3.52)

8.33

236.65%

รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้

กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปั นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
- ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ
- ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุมของบริษทั ย่อย

3.1 รายได้จากการจาหน่ ายสิ นค้าและให้บริการ
ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2564 กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริการเพิม่ ขึน้ จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน จานวน 86.63 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 15.50 ซึง่ สามารถอธิบายโดยจาแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดงั นี้

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับปี 2564

หน้า 3 / 8

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้ตามกลุม่ ธุรกิจ

ปี 2564
ล้านบาท

รายได้จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการ
ด้านระบบน้า (B1) 1

สัดส่วน (%)

ปี 2563
ล้านบาท
สัดส่วน (%)

102.34

15.84%

109.94

17.99%

2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และทีพ่ กั อาศัย (B2) 1

233.65

36.16%

237.36

38.86%

3. กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) 2

309.44

47.89%

211.50

34.62%

รวมรายได้จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง

645.43

99.89%

558.80

91.47%

0.71

0.11%

52.08

8.53%

0.71

0.11%

52.08

8.53%

100.00%

610.88

100.00%

รายได้จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิ ก
4. กลุ่มธุรกิจคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพ
และความงาม (B4) 3
รวมรายได้จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิ ก
รวมรายได้

646.14

1

B1, B2 ประกอบด้วย บริษท
ั ฟิ ลเตอร์ วิชนั ่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ใหญ่”)

2

B3 ประกอบด้วย บริษัท เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด, บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จากัด , บริษัท เมดิคอล วิชน
ั ่ จากัด

(“บริษทั ย่อย”)
3
B4 บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด (“บริษทั ย่อย”) (การดาเนินงานทีย่ กเลิก)
กลุ่มธุรกิ จอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบน้ า (B1)
รายได้ใ นกลุ่ ม ธุ ร กิจ B1 ลดลงจ านวน 7.60 ล้า นบาท หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 6.91 เมื่อ เทีย บกับ ปี ก่ อ น เนื่ อ งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ลกู ค้ามีการเลื่อนการเข้าทางานสาหรับพืน้ ทีท่ อ่ี ยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 สูง ทาให้การรับรูร้ ายได้ถูกเลื่อนออกไป รวมถึงมีผลกระทบให้ลูกค้าชะลอหรือเลื่อนการตัดสินใจทาโครงการขนาด
ใหญ่อกี ด้วย แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนกันยายน 2564 เริม่ สามารถเข้าดาเนินการงานโครงการระบบน้าขนาดใหญ่ได้แล้วใน
บางโครงการ
กลุ่มธุรกิ จพาณิ ชย์และทีพ่ กั อาศัย (B2)
รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B2 ลดลงจานวน 3.71 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.56 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็ นผลจากรายได้
งานติดตัง้ ระบบน้า เนื่องจากกลุ่มลูกค้าธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มทีช่ ะลอการขยายสาขา และชะลอการสังซื
่ อ้ ออกไป เพื่อรอ
ดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่อย่างไรก็ตามช่วงเดือนกันยายน 2564 เริม่ มีรายได้บริการบารุงรักษาและ
จาหน่ายอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วเนื่องเข้ามาจากการทีล่ กู ค้าเริม่ กลับมาเปิ ดร้าน
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กลุ่มธุรกิ จบริการทางการแพทย์ (B3)
รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B3 เพิม่ ขึน้ จานวน 97.94 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 46.31 เมื่อเทียบกับปี ก่อน สาเหตุหลัก
มาจากจานวนผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับบริการมากขึน้ รวมถึงการขยายสาขาของหน่วยไตเทียม
กลุ่มธุรกิ จคลิ นิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม (B4)
รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B4 ลดลงจานวน 51.37 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 98.64 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็ นผลมาจาก
บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด หยุดดาเนินกิจการทุกสาขาเป็ นการชัวคราว
่
ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2563
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจานวน 25.54 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 18.70 จากปี ก่อน สาเหตุ
หลักมาจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าลดลงจากการตัง้ ค่าเผื่อลดลงและจากการได้รบั ชาระเงินจากลูกหนี้คา้ งนาน
3.3 ผลการดาเนิ นงานสุทธิ
กลุ่มบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จานวน 139.51 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 144.24 จากปี ก่อน สาเหตุหลักมาจาก
การหยุดดาเนินกิจการทุกสาขาเป็ นการชัวคราวของบริ
่
ษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด และผลการดาเนินงานกลุ่มธุรกิจ
บริการทางการแพทย์ (B3) ทีด่ ขี น้ึ เมื่อเทียบกับปี ก่อน
4. ฐานะทางการเงิ น
ณ วันที่
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระแล้ว (ล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ (บาท)

843.82
407.28
436.54
565.14
0.50

31 ธันวาคม
2563
736.90
423.15
313.75
565.14
0.50

เพิม่ (ลด)
106.92
(15.87)
122.79
-

%
14.51%
(3.75%)
39.14%
-

4.1 สิ นทรัพย์
ภาพรวมของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2563 จานวน 106.92 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 14.51 ทัง้ นี้รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ ประกอบด้วย
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เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด เพิ่ มขึ้น 16.33 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ หลักๆ จากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส
จากัด รับเงินจากการเพิม่ ทุน จานวน 80.00 ล้านบาท และจากการได้รบั เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน จานวน 10.10 ล้านบาท
ในขณะทีล่ ดลงจากรายจ่ายทีส่ าคัญคือ การจ่ายชาระค่าเครื่องไตเทียมและอุปกรณ์ต่างๆ จานวน 42.27 ล้านบาท การคืนเงิน
ค่าคอร์สเสริมความงามให้กบั ลูกค้าจากการปิ ดกิจการทุกสาขาเป็ นการชัวคราวของบริ
่
ษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด
จานวน 9.85 ล้านบาท
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นเพิ่ มขึ้น จานวน 84.58 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากลูกหนี้การค้าของบริษทั เคที เมดิคอล
เซอร์วสิ จากัด จากจานวนผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับบริการมากขึน้ จานวน 51.49 ล้านบาท จากลูกหนี้การค้างานโครงการระบบบาบัด
น้ าของบริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั ่ จากัด (มหาชน) จานวน 15.52 ล้านบาท และจากลูกหนี้การค้างานโครงการระบบท่อลมของ
บริษทั เมดิคอล วิชนั ่ จากัด จานวน 14.04 ล้านบาท
สิ นค้าคงเหลือเพิ่ มขึ้นจานวน 6.72 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือเกิดจากการจัดเตรียมสินค้าเพื่อ
รองรับการกลับมาเปิ ดกิจการภายหลังสถานการณ์โควิด -19 ของลูกค้าบริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั ่ จากัด (มหาชน) และเพื่อรองรับ
การขยายสาขาของบริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จากัด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลงจานวน 10.00 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากได้รบั คืนเงินประกันค่าเช่าจากการ
ปิ ดกิจการทุกสาขาเป็ นการชัวคราวของบริ
่
ษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด จานวน 4.79 ล้านบาท
เงิ นฝากธนาคารที่ติดภาระคา้ ประกันเพิ่ มขึน้ จานวน 4.07 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากการนาเงินฝากค้าประกันวงเงิน
สินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
4.2 หนี้ สิน
ภาพรวมของหนี้สนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจากสิน้ ปี 2563 จานวน 15.87 ล้านบาทหรือ คิดเป็ นร้อยละ
3.75 โดยรายการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ ประกอบด้วย
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น ลดลงจานวน 10.55 ล้านบาท หลักๆ ลดลงจากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วสิ
จากัด ชาระเจ้าหนี้ค่าเครื่องไตเทียม จานวน 13.37 ล้านบาท
เงิ นรับล่วงหน้ าจากลูกค้า ลดลงจานวน 5.54 ล้านบาท หลักๆ ลดลงจากบริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด
คืนเงินค่าคอร์สเสริมความงามให้กบั ลูกค้า จากการปิ ดกิจการทุกสาขาเป็ นการชัวคราวตั
่
ง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้ สินตามสัญญาเช่า ลดลงจานวน 4.13 ล้านบาท เนื่องจากการยกเลิกสัญญาเช่าของบริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็น
เตอร์ จากัด และครบกาหนดสัญญาเช่าของบริษทั ใหญ่
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4.3 ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ภาพรวมของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2563 จานวน 122.79 ล้านบาท หลักๆ เป็ น
ผลมาจากการเพิม่ ทุนของบริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จากัด จานวน 80 ล้านบาทและผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั เป็ น
“กาไร” ในปี 2564
5. ทิ ศทางของบริษทั ในปี 2565
5.1 บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั ่ จากัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบน้า (B1)
ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2564 สถานการณ์ระบาดเริม่ ดีขน้ึ อีกทัง้ ประชาชนทยอยได้รบั วัคซีนเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ปัจจุบนั
งานโครงการระบบน้ าต่างๆ ซึ่งเดิมถูกลูกค้าขอชะลอการเข้าดาเนินการ บริษัทฯสามารถดาเนินการต่อได้ และทยอยรับรู้
รายได้ได้ตามลาดับ นอกจากนัน้ บริษทั ยังคงสานต่อกลยุทธ์การตลาดทีต่ อ้ งการเป็ นผูน้ าในเทคโนโลยีบาบัดและการฆ่าเชือ้ ใน
น้ ามาช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า บริษทั มีการขยายงานอย่างต่อเนื่องในการนาเสนองานผลิตภัณฑ์และโครงการสาหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมชัน้ นาขนาดใหญ่ โดยในปั จจุบนั ได้รบั คาสังซื
่ อ้ จากลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกหลาย
แห่งรวมแล้วกว่า 8 โครงการ มูลค่ารวม 12.04 ล้านบาท ซึง่ คาดว่าจะติดตัง้ และรับรูร้ ายได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565
กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และทีพ่ กั อาศัย (B2)
จากการทีภ่ าครัฐผ่อนปรนมาตรการให้สามารถเปิ ดห้างสรรพสินค้า และประชาชนเริม่ นังรั
่ บประทานอาหารในร้านได้
ตัง้ แต่ต้นเดือนกันยายน 2564 นัน้ ทาให้ลูกค้าของบริษทั กลุ่มร้านอาหาร สามารถเปิ ดกิจการได้ ส่งผลให้รายได้ของกลุ่ม B2
ค่อยๆกลับมารับรูร้ ายได้ เช่นรายได้จากการให้บริการดูแลบารุงรักษาระบบน้ า อีกทัง้ เริม่ มีรายได้จากการติดตัง้ ระบบน้าใหม่
เข้ามาได้บ้าง นอกจากนี้จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาด ส่งผลให้ลูกค้ามีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพ ความ
สะอาดของอาหารและเครื่องดื่มเกีย่ วกับการจัดการเรื่องเชือ้ ปนเปื้ อนในอาหาร ทาให้บริษทั มีโอกาสในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เกีย่ วกับโอโซน เช่น เครื่องผลิตน้ าดื่มไฮโดรเจนและน้ าโอโซนให้กบั ลูกค้ากลุ่มผูป้ ระกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มชัน้ นา
ได้เพิม่ ขึน้
5.2 บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จากัด ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาลเพื่อให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียมให้กบั ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย มีจานวนผู้ป่วยเข้ารับบริการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง และปั จจุบนั บริษัทยังคงมีแผน
สาหรับการขยายสาขาและเพิม่ เครื่องไตเทียมอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าในปี 2565 จะขยายสาขาประมาณ 3-7 แห่ง และเครื่อง
ไตเทียมประมาณ 50 - 80 เครื่อง ขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
5.3 บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ดาเนินธุรกิจหลักจากการจาหน่ายน้ายาไตเทียม และงานติดตัง้ ระบบผลิตน้า
บริสุทธิส์ าหรับหน่ วยไตเทียม ซึง่ มียอดการสังซื
่ อ้ อย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั ได้รบั คาสังซื
่ อ้ จากลูกค้าแล้ว 6 โครงการ มูลค่ารวม
5.39 ล้านบาท คาดว่าทยอยติดตัง้ ให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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5.4 บริษัท เมดิคอล วิชนั ่ จากัด ให้บริการงานติดตัง้ และงานซ่อมบารุงระบบท่อลมรับ - ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ใน
สถานพยาบาล ปั จจุบนั ได้รบั คาสังซื
่ อ้ จากลูกค้าแล้ว 5 โครงการ มูลค่ารวม 6.68 ล้านบาท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการดาเนินการติดตัง้
คาดว่าจะติดตัง้ ได้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2565

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