วันที 13 พฤษภาคม 2565
ที

SET-2022-009

เรือง
เรียน

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สําหรับไตรมาสที 1 ปี 2565
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุม่ บริษทั ฯ”) ขอนําส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ สําหรับไตรมาสที 1 ปี 2565 โดยสรุปดังนี
1. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ ของกลุ่ม บริษทั ฯ
กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบธุ รกิจ จัดจําหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์แ ละอุ ป กรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตังระบบบําบัดนํ าให้
บริสุทธิ และให้บริการดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ าให้บริสุทธิ การให้บริการสถานพยาบาลสําหรับผู้ป่วยโรคไตเรือรังระยะ
สุดท้ายทีได้รบั การบําบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม (หน่ วยไตเทียม) การจําหน่ ายเครืองมือและอุปกรณ์ ท ี
เกียวข้องกับการแพทย์ และการให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม
2. ภาพรวมของผลการดํา เนิ น งาน ไตรมาสที 1 ปี 2565
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน ในประเทศไทย ในช่วงไตรมาสที 1 ปี 2565 ถึงแม้
จะมีจํานวนผู้ตดิ เชือสูง ขึน แต่อาการของผู้ต ดิ เชือไม่รุนแรงเมือเทียบกับการระบาดทีผ่านมา โดยสาเหตุหนึงอาจเป็ นเพราะ
ประชาชนได้รบั วัคซีน แล้วจํานวนมาก ส่งผลให้การดําเนินชีวติ ของประชาชนสามารถกลับมาสู่สภาวะเกือบปกติ ประกอบกับ
มาตรการ COVID ต่างๆ ของภาครัฐ ก็ผอ่ นคลายลงตามลําดับ ทําให้ภาคธุรกิจต่างๆ สามารถทยอยดําเนินธุ รกิจได้ใกล้เคียง
กับสถานการณ์ปกติ จึงส่งผลให้การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และ บริษทั ย่อย ในไตรมาสที 1 ปี 2565 มีผลการดําเนินงานทีดี
ขึน เมือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปี กอ่ น โดยสรุปผลการดําเนินงานแต่ละส่วนงานธุรกิจ (Business Unit) เป็ นดังนี
 กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบนํา (B1) สามารถเข้าทํางานโครงการระบบนําได้ ทํา ให้
สามารถรับรูร้ ายได้มากขึนกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี กอ่ น
 กลุม่ ธุรกิจพาณิชย์และทีพักอาศัย (B2) ซึงลูกค้าหลักคือร้านสะดวกซือ ร้านอาหารและเครืองดืม สามารถเปิ ด
กิจการได้เกือ บเป็ นปกติ จากการทีประชาชนกลับมาใช้บริก าร จึงส่งผลให้รายได้ในส่วนทีเกียวเนืองกับ การ
ดําเนินการเปิ ดร้าน (Re-Opening) เพิมสูงขึน ทังในส่วนรายได้จากการขาย และงานซ่อมบํารุงอุปกรณ์ระบบนํา

 กลุ่มธุรกิจบริก ารทางการแพทย์ (B3) ซึงดําเนินการโดยบริษัทย่อ ยเริมกลับมาดําเนินธุ ร กิจ ได้ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์ปกติ โดยภาพรวมของผลการดําเนินงานเป็ นดังนี
บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด จําหน่ ายผลิตภัณ ฑ์แ ละอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตังระบบที
เกียวข้องกับระบบบําบัดนําให้บริสุทธิสําหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดยในช่วงเวลาทีผ่านมาบริษทั ยังคงได้ร ับ
งานโครงการติดตังระบบนํา งานตกแต่งหน่ วยไตเทียม และจําหน่ายนํายาไตเทียมได้อย่างต่อเนือง
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ให้บริการสถานพยาบาลสํา หรับผู้ป่ว ยโรคไตเรือรังระยะสุด ท้ า ยที
ได้รบั การบําบัดทดแทนด้ว ยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม (หน่ วยไตเทียม) ปัจจุบนั มีหน่วยไตเทียมจํานวน 19
แห่ง (มีจาํ นวนเครืองไตเทียม 242 เครือง) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 แห่ง
ภาคตะวัน ตก 2 แห่ง ภาคเหนือ 4 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง และ ภาคตะวันออก 2 แห่ง ซึงมีผปู้ ่ วยเข้ารับบริการฟอก
เลือดด้วยเครืองไตเทียมเพิมขึนอย่างต่อเนือง
บริษัท เมดิคอล วิชนั จํากัด จําหน่ ายเครืองมือ และอุ ปกรณ์ ทเกี
ี ยวข้องกับการแพทย์ รวมถึงจําหน่ ายและ
ติดตังระบบท่อลมรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุภัณ ฑ์ให้แก่ โรงพยาบาลต่า งๆ ในปั จจุบนั ยังคงได้รบั คําสังซือจากลูกค้า
อย่างต่อเนือง
บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด จากการดําเนินงานทีผ่านมาประสบผลขาดทุน อย่างต่อเนือง ทําให้ฝ่ายบริหาร
ตัดสินใจปิ ดกิจการทุกสาขาเป็ น การชัวคราวตังแต่วนั ที 31 ธันวาคม 2563 จนกว่าจะมีโอกาสทางธุรกิจ มีทาํ เลสถาน
ทีตังแห่งใหม่ทเหมาะสมและอยู
ี
่ในเขตพืนทีเพือเปิ ดดําเนินการต่อไป
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3. การวิ เคราะห์ผ ลการดํา เนิ น งาน

งบกําไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)

สําหรับงวด 3 เดือน
สินสุดวัน ที 31 มีนาคม

เพิม (ลด)

%

2565

2564

189.58

148.61

40.97

27.57%

53.38

43.06

10.32

23.97%

รายได้อนื

2.90

0.27

2.63

974.07%

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย

4.92

4.89

0.03

0.61%

34.33

28.64

5.69

19.87%

17.03

9.80

7.23

73.78%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

2.04

1.79

0.25

13.97%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

3.84

1.93

1.91

98.96%

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี จากการดําเนินงานต่อเนือง

11.15

6.08

5.07

83.39%

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี จากการดําเนินงานทียกเลิก

(0.15)

2.37

(2.52)

(106.33%)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสาํ หรับงวด

11.00

8.45

2.55

30.18%

กําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน-สุทธิจากภาษีเงินได้

-

กําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

11.00

8.45

2.55

30.18%

9.38

8.44

0.94

11.14%

1.62

0.01

1.61 16100.00%

รายได้จากการขายและบริการ
กําไรขันต้นจากการขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้

-

-

-

การแบ่งปัน กําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวม
- ส่วนทีเป็ นของผู้ถอื หุน้ บริษัทฯ
- ส่วนทีเป็ นของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุมของ
บริษัทย่อย

3.1 รายได้จากการจํา หน่ า ยสิ น ค้าและให้บ ริก าร
ผลการดําเนิน งานสําหรับไตรมาสที 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเพิมขึนจากช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2564 จํานวน 40.97 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 27.57 ซึงสามารถอธิบายโดยจําแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดงั นี
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สําหรับงวด 3 เดือน สินสุดวัน ที 31 มีนาคม
รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ

ปี 2565
สัดส่วน
ล้านบาท
(%)

ปี 2564
สัดส่วน
ล้านบาท
(%)

เพิม / (ลด)
ล้านบาท

%

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

29.55

15.59%

22.81

15.33%

6.74

29.55%

2. กลุม่ ธุรกิจพาณิชย์และทีพักอาศัย (B2) 1

70.22

37.04%

59.39

39.92%

10.83

18.24%

3. กลุม่ ธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) 2

89.81

47.37%

66.41

44.64%

23.40

35.24%

รวมรายได้จากการดํา เนิ น งานต่อ เนื อง

189.58

99.99%

148.61

99.89%

40.97

27.57%

0.01

0.01%

0.16

0.11%

(0.15) (93.75%)

0.01

0.01%

0.16

0.11%

(0.15) (93.75%)

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

189.59

100.00%

148.77

100.00%

40.82

27.44%

1

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

2

ั เมดิคอล วิชนั จํา กัด
B3 ประกอบด้วย บริษ ัท เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด, บริษัท เออร์วงิ คอร์ป อเรชัน จํากัด, บริษท

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

3

ปี

กลุ่ม ธุร กิจ อุต สาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้า นระบบนํา (B1)
รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B1 เพิมขึนจํานวน 6.74 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 29.55 เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของ
เนืองจากสามารถเข้าดําเนินการงานโครงการระบบนําขนาดใหญ่ได้แล้วเสร็จ ต่อเนืองจากปลายไตรมาสที ปี

กลุ่ม ธุร กิจ พาณิ ชย์แ ละทีพักอาศัย (B2)
รายได้ในกลุ่มธุ รกิจ B2 เพิมขึนจํานวน 10.83 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 18.24 เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี
เนืองจากลูกค้าหลักๆ ได้แก่รา้ นสะดวกซือ ร้านอาหารและเครืองดืม สามารถเปิ ดกิจการได้เกือบเป็ นปกติในไตร
มาสที 1 ปี 2565 ส่งผลให้รายได้ในส่วนทีเกียวเนืองกับการดํา เนินการเปิ ดร้า น (Re-Opening) เพิมสูงขึน ทังในส่วนรายได้
จากการขาย และงานซ่อมบํารุงอุปกรณ์ระบบนํา
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กลุ่ม ธุร กิจ บริการทางการแพทย์ (B3)
รายได้ในกลุ่มธุ รกิจ B3 เพิมขึนจํานวน 23.40 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 35.24 เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี กอ่ น สาเหตุหลักมาจากจํานวนผู้ป่วยทีเข้ารับบริการมากขึน รวมถึงการขยายสาขาของหน่ วยไตเทียม
3.2 ค่า ใช้จ า่ ยในการบริ หาร
กลุม่ บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิมขึนจํานวน 5.69 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.87 เมือเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2564 สาเหตุหลักเกิดจากค่ าธรรมเนียมในการจํานองทีดิน และสิงปลูกสร้างเพือคําประกันสิน เชือจากสถาบั น
การเงิน รวมถึงการเพิมขึนของค่ าใช้จ่ายเกียวกับพนั กงาน เนืองจากการปรับเงิน เดือนประจําปี อีกทังเพิมขึนจากบริษั ทฯ
บันทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีการค้า
3.3 ผลการดํา เนิ น งานสุท ธิ
กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิมขึนจํานวน 2.55 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 30.18 เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี กอ่ น สาเหตุหลักมาผลการดําเนินงานของกลุม่ บริษัทฯ มีกาํ ไรเพิมขึน แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจ B4 (บริษทั ไฮ เฮลธ์
แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด) มีกาํ ไรสุทธิลดลง เนืองจากกําไรจากการจําหน่ายเครืองมือและอุ ปกรณ์ลดลง
4. ฐานะทางการเงิ น

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)

ณ วันที

เพิม/
(ลด)

%

31 มีนาคม 2565

31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์รวม

870.48

843.82

26.66

3.16%

หนีสินรวม

422.94

407.28

15.66

3.85%

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

447.54

436.54

11.00

2.52%

จํานวนหุน้ สามัญทีออกและชําระแล้ว (ล้านหุน้ )

565.14

565.14

-

-

0.50

0.50

-

-

มูลค่าหุน้ ทีตราไว้ (บาท)
4.1 สิ น ทรัพย์

ภาพรวมของสินทรัพย์ ณ วันที 31 มีนาคม 2565 เพิมขึนจากสินปี 2564 จํานวน 26.66 ล้านบาท หรือคิดเป็ น ร้อย
ละ 3.16 ทังนีรายการเปลียนแปลงทีสําคัญ ประกอบด้วย
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด เพิ มขึน 19.91 ล้า นบาท เพิมขึนหลักๆ จาก บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์ว สิ
จํากัด รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 16.16 ล้านบาท และ บริษทั ฯ และ บริษทั เมดิคอล วิชนั จํากัด ได้รบั
ชําระเงินจากลูกหนีการค้า จํานวน 28.14 ล้านบาท ส่วนทีลดลงหลักๆ จาก บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด จ่ายชําระค่ า
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ซือทีดิน และอาคาร รวมถึงเครืองมือและอุปกรณ์ จํานวน 22.97 ล้านบาท และ บริษทั ฯ จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน จํานวน 6.16 ล้านบาท
ลูกหนี การค้า และลูก หนี อื นลดลง จํา นวน 25.84 ล้า นบาท ลดลงหลักๆ จาก บริษัทฯได้รบั ชําระจากลูกหนีงาน
จําหน่ายอุปกรณ์กรองนํ า และงานโครงการระบบบําบัดนําเสีย และ บริษทั เมดิคอล วิชนั จํากัด ได้รบั ชําระเงินจากงานติดตัง
ระบบท่อลมฯ จํานวน 15.95 ล้านบาท ส่วนทีเพิมขึนหลักๆ จาก บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด ลูกหนีงานติด ตังระบบนํ า
เพิมขึน จํานวน 3.95 ล้านบาท
สิ นค้าคงเหลือ เพิ มขึนจํา นวน 16.48 ล้า นบาท เป็ นการจัดเตรียมสินค้าเพือรองรับการกลับมาเปิด กิจการภายหลัง
สถานการณ์โควิด-19 ของลูกค้าบริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน)
เงิ น ฝากธนาคารที ติ ด ภาระคําประกัน เพิ มขึนจํา นวน 3.01 ล้า นบาท เพิมขึนจากการบริษัท เคที เมดิค อล
เซอร์วสิ จํากัด นําเงินฝากคําประกันวงเงินสิน เชือกับสถาบันการเงินแห่งหนึง
ที ดิ น อาคารและอุป กรณ์ เพิ มขึนจํา นวน 20.58 ล้า นบาท เพิมขึนจากการบริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด
ซือทีดิน และอาคาร จากเดิมใช้การเช่า รวมถึง ซือเครืองไตเทียมและเครืองมืออุ ปกรณ์สําหรับเปิ ดสาขาใหม่
สิ นทรัพย์สิ ท ธิ ก ารใช้ ลดลงจ าํ นวน 4.18 ล้า นบาท เนืองจาก บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ซือทีดิน และ
อาคาร จากเดิมใช้การเช่า
4.2 หนี สิ น
ภาพรวมของหนีสิน ณ วัน ที 31 มีน าคม 2565 เพิมขึนจากสินปี 2564 จํานวน 15.66 ล้านบาทหรือ คิดเป็ นร้อยละ
3.85 โดยรายการเปลียนแปลงทีเป็ นสาระสําคัญ ประกอบด้วย
เงิ น เบิก เกิ น บัญ ชี และเงิ น กูย้ มื ระยะสันจากสถาบัน การเงิน เพิ มขึนจ าํ นวน 6.12 ล้านบาท หลักๆ เพิมขึนจาก
บริษทั ฯ ใช้วงเงินสินเชือเพือจ่ายชําระค่าสินค้าต่างประเทศ
เจ้า หนี การค้าและเจ้า หนี อืน เพิมขึนจ าํ นวน 8.46 ล้านบาท หลักๆ เพิมขึนจากเจ้าหนีค่าสินค้าต่างประเทศของ
บริษัทฯ จํานวนเงิน 12.56 ล้านบาท และ ลดลงหลักๆ จาก บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ชําระเจ้าหนีค่าเครืองไต
เทียม จํานวน 3.00 ล้านบาท
เงิ น กู้ยมื ระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น เพิมขึนจํา นวน 5.53 ล้า นบาท หลักๆ เพิมขึนจาก บริษัท เคที เมดิคอล
เซอร์วสิ จํากัด และบริษัทใหญ่ กู้ยมื เงิน และคืนเงินกู้ เนืองจากการซือ-ขายทีดิน และอาคาร จํานวนรวมสุทธิ 9.00 ล้านบาท
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ในขณะทีจ่ายคืน เงินกู้ยมื ตามกําหนดชําระของกลุ่มบริษทั รวมจํานวน . ล้านบาท
หนี สิน ตามสัญ ญาเช่า ลดลงจํา นวน 4.31 ล้า นบาท เนืองจาก บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ซือทีดิ น และ
อาคาร จากเดิ ม ใช้ก ารเช่า
4.3 ส่ว นของผูถ้ ือ หุ้น
ภาพรวมของส่วนของผูถ้ อื หุ้น ณ วันที 31 มีนาคม 2565 เพิมขึนจากสินปี 2564 จํานวน 11.00 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 2.52 หลักๆ เป็ น ผลมาจากผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ
5. ทิ ศ ทางของบริษัท ในปี 2565
5.1 บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน)
กลุม่ ธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบนํา (B1)
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 เริมผ่อนคลายลง และดีขนเป็
ึ น ลํา ดับ ทําให้ภาคธุ รกิจต่างๆ
สามารถทยอยดําเนินธุรกิจได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ ปกตินัน ส่งผลให้ปัจจุบนั บริษทั ฯสามารถเข้าดําเนินการโครงการระบบ
นําขนาดใหญ่ได้แล้วเสร็จ ต่อเนืองมาตังแต่ปลายไตรมาสที ปี
และลูกค้ากลุ่มโรงงานอุ ตสาหกรรมกลับมาเริมเตรียม
โครงการลงทุน ในระบบบําบัดนําเพิมขึน นอกจากนันบริษัทยัง คงสานต่อกลยุทธ์การตลาดทีต้องการเป็ น ผูน้ ํ า ในเทคโนโลยี
บําบัดและการฆ่าเชือในนํามาช่วยแก้ปัญหาให้ลูก ค้า บริษัทมีการขยายงานอย่างต่อเนืองในการนําเสนองานผลิตภัณ ฑ์และ
โครงการสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมชันนําขนาดใหญ่ โดยในปั จจุบนั ได้ร บั คําสังซือจากลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและ
เครืองดืมระดับโลกหลายแห่งรวมแล้วกว่า 9 โครงการ มูลค่ารวม 8.24 ล้านบาท ซึงคาดว่าจะติดตังและรับรู้รายได้ภายในไตร
มาสที 3 ของปี 2565
กลุม่ ธุรกิจพาณิชย์แ ละทีพักอาศัย (B2)
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 ดีขนึ ตามทีได้กล่าวข้างต้น ประกอบกับมาตรการ COVID
ต่างๆ ของภาครัฐ ก็ผ่อนคลายลงตามลําดับ ทําให้ลกู ค้าของบริษทั ในกลุ่มร้านอาหาร รวมถึงโรงแรมทีอยูใ่ นสถานทีท่องเทียว
ต่างๆ เริมทยอยเปิ ดกิจการ ส่งผลให้คําสังซืออะไหล่ ไส้กรอง อุปกรณ์ กรองนํ า รวมถึงงานบริการดูแลบํารุงรักษาเพิมสูงขึน
อีกทังลูกค้าเริมเตรีย มแผนงานติดตังระบบนําใหม่ นอกจากนีจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาด ส่งผลให้ลูก ค้า มี
ความใส่ใจในเรืองสุขภาพ ความสะอาดของอาหารและเครืองดืมเกียวกับการจัดการเรืองเชือปนเปื อนในอาหาร ทําให้บ ริษัทมี
โอกาสในการจําหน่ายผลิตภัณ ฑ์เกียวกับโอโซน เช่น เครืองผลิตนําดืมไฮโดรเจนและนําโอโซนให้กบั ลูกค้ากลุ่มผูป้ ระกอบการ
ด้านอาหารและเครืองดืมชันนําได้เพิมขึน
5.2 บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ดําเนินธุ รกิจเกียวกับสถานพยาบาลเพือให้บริการฟอกเลือดด้วยเครืองไต
เทียมให้กบั ผู้ป่วยโรคไตเรือรังระยะสุดท้าย มีจํานวนผูป้ ่ วยเข้ารับบริการเพิมขึนอย่างต่อเนือง และปัจจุบนั บริษัทยัง คงมีแ ผน
สําหรับการขยายสาขาและเพิมเครืองไตเทีย มอย่างต่อเนืองโดยคาดว่าในปี 2565 จะขยายสาขาประมาณ 3-7 แห่ง และเครือง
ไตเทียมประมาณ 50 - 80 เครือง ขึนอยู่กบั สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
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5.3 บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด ดําเนินธุรกิจหลัก จากการจําหน่ายนํายาไตเทียม และงานติดตังระบบผลิตนํ า
บริสุทธิสําหรับหน่ วยไตเทียม ซึงมียอดการสังซืออย่างต่อเนือง ปั จจุบันได้รับคําสังซือจากลูกค้า แล้ว 3 โครงการ มูลค่ารวม
1.82 ล้านบาท คาดว่าทยอยติดตังให้แล้วเสร็จในไตรมาสที 2 ปี 2565
5.4 บริษทั เมดิคอล วิชนั จํากัด ให้บริการงานติดตังและงานซ่ อมบํารุ งระบบท่อลมรับ - ส่งเอกสารและพัสดุภัณ ฑ์ ใน
สถานพยาบาล ปัจจุบนั ได้รบั คําสังซือจากลูกค้าแล้ว 3 โครงการ มูลค่ารวม 4.35 ล้านบาท ปัจจุบนั อยู่ระหว่างการดําเนินการติดตัง
คาดว่าจะติดตังได้แล้วเสร็จในไตรมาสที 2 และ 3 ปี 2565

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