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ที่
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เรื่อง
เรียน

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2564
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั ่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริษทั ฯ”) ขอนาส่งคาอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ สาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2564 โดยสรุปดังนี้
1. ลักษณะการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริษทั ฯ
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตัง้ ระบบบาบัดน้ า ใหห้
บริสุทธิ ์ และใหห้บริการดูแลบารุงรักษาระบบบาบัดน้ าใหห้บริสุทธิ ์ การใหห้บริการสถานพยาบาลสาหรับผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังระยะ
สุดท้ายทีไ่ ด้รบั การบาบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (หน่วยไตเทียม) การจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี
เกีย่ วข้องกับการแพทย์ และการใหห้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม
2. ภาพรวมของผลการดาเนิ นงานไตรมาสที่ 2 ของปี 2564
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด-19 ใหนประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่าง
ต่อเนื่องตัง้ แต่ต้นปี 2564 เป็ นต้นมา และทวีความรุนแรงขึน้ จากการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ภาครัฐออกคาสัง่
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โดยการงดการนัง่ รับประทานอาหารใหนร้าน ส่งผลโดยตรงต่อลูกค้าของกลุ่ม
ธุรกิจพาณิชย์และทีพ่ กั อาศัย (B2) ซึง่ ส่วนใหหญ่คอื ร้านอาหารใหนห้างสรรพสินค้า และนอกจากนัน้ ส่วนงานธุรกิจอุตสาหกรรม
และผูป้ ระกอบการด้านระบบน้ า (B1) ลูกค้าใหห้บริษทั เลื่อนการเข้าทางานสาหรับพืน้ ทีท่ อ่ี ยู่ระหว่างการระบาดสูง รวมทัง้ ได้รบั
ผลกระทบเพิม่ เติมจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดใหนกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ทาใหห้การเข้าปฎิบตั งิ านบางส่วนต้องหยุดหรือ
ชะลอออกไป ส่งผลใหห้การรับรูร้ ายได้ถูกเลื่อนออกไปใหนไตรมาสถัดไป และจากสถานการณ์ดงั กล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้
ของบริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั ่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ใหหญ่”) อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มิได้ส่งผลโดยตรง
ต่ อกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) ซึ่งดาเนินการโดยบริษัทย่อย เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการเข้าปฎิบตั ิงานต้องมี
มาตรการเพิม่ ขึน้ เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยภาพรวมของผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ย่อยเป็ นดังนี้
บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด จาหน่ ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตัง้ ระบบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับระบบบาบัดน้าใหห้บริสทุ ธิส์ าหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดยใหนช่วงเวลาทีผ่ ่านมาบริษทั ยังคงได้รบั งานโครงการติดตัง้
ระบบน้า งานตกแต่งหน่วยไตเทียม และจาหน่ายน้ายาไตเทียมได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จากัด ใหห้บริการสถานพยาบาลสาหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รบั การ
บาบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (หน่ วยไตเทียม) ปั จจุบนั มีหน่ วยไตเทียมจานวน 16 แห่ง (มีจานวน
เครื่องไตเทียม 183 เครื่อง) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แห่ง ภาคตะวันตก 1 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
ั ฑ์ใหห้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ใหนปั จจุบนั ยังคงได้รบั คาสังซื
่ อ้ จากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
บริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด จากการดาเนินงานทีผ่ ่านมาประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ทาใหห้ฝ่ายบริหาร
ตัดสินใหจปิ ดกิจการทุกสาขาเป็ นการชัวคราวตั
่
ง้ แต่ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2563 จนกว่าจะมีโอกาสทางธุรกิจ มีทาเลสถานที่ตงั ้
แห่งใหหม่ทเ่ี หมาะสมและอยู่ใหนเขตพืน้ ทีเ่ พื่อเปิ ดดาเนินการต่อไป
3. การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน

งบกาไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)

รายได้จากการขายและบริการ
กาไรขัน้ ต้นจากการขายและบริการ
รายได้อ่นื
ค่าใหช้จ่ายใหนการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใหช้จ่ายใหนการบริหาร
กาไรก่อนค่าใหช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้
ค่าใหช้จ่ายทางการเงิน
รายได้ (ค่าใหช้จ่าย)ภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
ทีย่ กเลิก
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
การแบ่งปั นกาไร(ขาดทุน) สาหรับงวด
- ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหหญ่
- ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี
อานาจควบคุม

สาหรับงวด
3 เดือน
สิ้ นสุดวันที่ 30
มิ ถนุ ายน
ปี 2564 ปี 2563

เพิ่ ม
(ลด)

%

สาหรับงวด
6 เดือน
สิ้ นสุดวันที่ 30
มิ ถนุ ายน
ปี 2564 ปี 2563

เพิ่ ม
(ลด)

%

151.58

134.71

16.87

12.52%

299.96

273.24

26.72

9.78%

41.09

34.76

6.33

18.21%

83.92

76.80

7.12

9.27%

1.38
4.45
28.56

0.69
4.19
45.14

0.69 100.00%
0.26
6.21%
(16.58) (36.73%)

1.88
9.34
57.20

2.42
8.37
76.71

(0.54)
0.97
(19.51)

(22.31%)
11.59%
(25.43%)

9.46 (13.88)

23.34 168.16%

19.26

(5.86)

25.12

428.67%

1.67
(3.00)

0.10
5.99%
5.23 174.33%

3.56
4.16

3.51
(0.94)

0.05
5.10

1.42%
542.55%

5.46 (12.55)

18.01 143.51%

11.54

(8.43)

19.97

236.89%

1.26 (18.69)
6.72 (31.24)
6.72 (31.24)

19.95 106.74%
37.96 121.51%
37.96 121.51%

3.63
15.17
15.17

(30.47)
(38.90)
(38.90)

34.10
54.07
54.07

111.91%
139.00%
139.00%

6.68 (29.87)

36.55 122.36%

15.12

(36.50)

51.62

141.42%

1.41 102.92%

0.05

(2.40)

1.77
2.23

0.04

(1.37)
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รายได้จากการจาหน่ ายสินค้าและบริการ ปรับตัว เพิม่ ขึน้ จาก 3 เดือน ใหนช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 จานวน 16.87 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 12.52 และปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 6 เดือน ใหนช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 จานวน 26.72 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.78 โดยสามารถจาแนกรายได้รวมตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

รายได้ตามกลุ่มธุรกิ จ

สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
ปี 2564
ปี 2563
ล้าน
สัดส่วน ล้าน สัดส่วน
บาท
(%)
บาท
(%)

สาหรับงวด 6 เดือน
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
ปี 2564
ปี 2563
ล้าน สัดส่วน ล้าน สัดส่วน
บาท
(%)
บาท
(%)

รายได้จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ผูป้ ระกอบการด้านระบบน้า(B1) 1
2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และทีพ่ กั อาศัย (B2) 1
3. กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์(B3) 2
รวมรายได้จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง

28.07
55.72
67.79
151.58

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

0.02
0.01%
3.75
2.71%
0.18
0.06%
0.02
0.01%
3.75
2.71%
0.18
0.06%
151.60 100.00% 138.46 100.00% 300.14 100.00%

18.52% 31.25
36.75% 50.28
44.72% 53.18
99.99% 134.71

22.57% 50.88
36.31% 115.11
38.41% 133.97
97.29% 299.96

16.95%
38.35%
44.64%
99.94%

61.42
116.49
95.33
273.24

20.80%
39.45%
32.28%
92.53%

22.06
7.47%
22.06
7.47%
295.30 100.00%

1

B1, B2 ดาเนินงานโดย บริษท
ั ฟิ ลเตอร์ วิชนั ่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ใหหญ่”)

2

B3 ดาเนินงานโดย บริษท
ั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จากัด , บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด , บริษทั เมดิคอล วิชนั ่ จากัด

(“บริษทั ย่อย”)
3

B4 ดาเนินงานโดย บริษท
ั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด (“บริษทั ย่อย”) (การดาเนินงานทีย่ กเลิก)

3.1 รายได้จากการจาหน่ ายสิ นค้าและให้บริการ
ผลการดาเนินงานสาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้จากการจาหน่ ายสินค้า
และบริการเพิม่ ขึน้ จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 จานวน 26.72 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.78 ซึง่ สามารถอธิบายโดย
จาแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดงั นี้
กลุ่มธุรกิ จอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบน้ า (B1)
รายได้ใหนกลุ่มธุรกิจนี้ลดลงจานวน 10.54 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 17.16 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี 2563 รายได้ลดลงจากงานโครงการระบบน้ าขนาดใหหญ่ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลูกค้าเลื่อน
การเข้าทางานสาหรับพืน้ ทีท่ อ่ี ยู่ระหว่างการระบาดสูง ส่งผลทาใหห้การรับรูร้ ายได้ถูกเลื่อนออกไปใหนไตรมาสถัดไป
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กลุ่มธุรกิ จพาณิ ชย์และทีพ่ กั อาศัย (B2)
รายได้ใหนกลุ่มนี้ลดลงจานวน 1.38 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.18 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563
รายได้ท่ลี ดลงมาจากงานติดตัง้ ระบบน้ า จากกลุ่มลูกค้าธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ ชะลอการสังซื
่ ้อออกไปเนื่องจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
กลุ่มธุรกิ จบริการทางการแพทย์ (B3)
รายได้ใหนกลุ่มนี้เพิม่ ขึน้ จานวน 38.64 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 40.53 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563
สาเหตุหลักมาจากจานวนผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับบริการมากขึน้ รวมถึงการขยายสาขาของหน่วยไตเทียม
กลุ่มธุรกิ จคลิ นิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม (B4)
รายได้ใหนกลุ่มนี้ลดลงจานวน 21.88 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.18 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563
เป็ นผลมาจากบริษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด หยุดดาเนินกิจการชัวคราว
่
ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2563
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กลุ่มบริษทั ฯ มีค่าใหช้จ่ายใหนการบริหารลดลงจานวน 19.51 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 25.43 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2563 เป็ นผลมาจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าลดลง จากการได้รบั ชาระเงินจากลูกหนี้การค้า
ทีค่ า้ งนาน
3.3 ผลการดาเนิ นงานสุทธิ
กลุ่มบริษัทฯ มีกาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จานวน 54.07 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 139.00 สาเหตุ หลักๆมาจากผลการ
ดาเนินงานกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) ทีด่ ขี น้ึ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
4. ฐานะทางการเงิ น
ณ วันที่
งบแสดงฐานะทางการเงิ นรวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระแล้ว (ล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ (บาท)

30 มิ ถนุ ายน
2564

31 ธันวาคม
2563

810.94
402.02
408.92
565.14
0.50
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736.90
423.15
313.75
565.14
0.50

เพิ่ ม(ลด)
74.04
(21.13)
95.17
-

%
10.05%
(4.99%)
30.33%
-
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4.1 สิ นทรัพย์
ภาพรวมของสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2563 จานวน 74.04 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 10.05 ทัง้ นี้รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ ประกอบด้วย
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด เพิ่ มขึ้น 61.24 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ หลักๆ จากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วสิ
จากัด รับเงินเพิม่ ทุน จานวน 80.00 ล้านบาท ใหนขณะทีล่ ดลงจากคืนเงินค่าคอร์สเสริมความงามใหห้กบั ลูกค้าจากการปิ ดกิจการ
ทุกสาขาเป็ นการชัวคราวของบริ
่
ษทั ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด จานวน 9.20 ล้านบาท
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นเพิ่ มขึน้ จานวน 13.60 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากลูกหนี้การค้าของบริษทั เคที เมดิคอล
เซอร์วสิ จากัด จากจานวนผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับบริการมากขึน้ จานวน 20.22 ล้านบาท และลดลงจากการได้รบั ชาระเงินจากลูกหนี้
การค้างานท่อลมรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ-ภัณฑ์ ของบริษทั เมดิคอล วิชนั ่ จากัด จานวน 6.26 ล้านบาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจานวน 7.34 ล้านบาท เนื่องจากได้รบั คืนเงินประกันค่าเช่าจากปิ ดกิจการทุกสาขา
เป็ นการชัวคราวของบริ
่
ษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด จานวน 4.61 ล้านบาทและบริษัท เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
รับคืนเงินภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลปี ภาษี 2560 และปี 2561 จานวน 0.88 ล้านบาท
เงิ นฝากธนาคารที่ ติดภาระคา้ ประกันเพิ่ มขึ้นจานวน 4.03 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากการนาเงินฝากไปค้าประกัน
วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
4.2 หนี้ สิน
ภาพรวมของหนี้สนิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ลดลงจากสิน้ ปี 2563 จานวน 21.13 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ
4.99 โดยรายการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ ประกอบด้วย
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น ลดลงจานวน 12.61 ล้านบาท หลักๆ ลดลงจากการจ่ายชาระเงินใหห้กบั เจ้าหนี้ค่า
เครื่องไตเทียมทีค่ รบกาหนดชาระและจ่ายโบนัสประจาปี
เงิ นรับล่วงหน้ าค่าสิ นค้า ลดลงจานวน 8.14 ล้านบาท หลักๆ ลดลงจากบริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด
คืนเงินค่าคอร์สเสริมความงามใหห้กบั ลูกค้า จากการปิ ดกิจการทุกสาขาเป็ นการชัวคราวตั
่
ง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2563
เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น เพิ่ มขึ้นจานวน 5.48 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น จากการรับเงิน กู้ยืม จ านวน
10.10 ล้านบาท เพื่อซือ้ เครื่องไตเทียม และลดลงจากการจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั ตามงวดการชาระเงิน จานวน 4.62
ล้านบาท
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4.3 ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จานวน 95.17 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ
30.33 หลัก ๆ เป็ น ผลมาจากบริษัท เคที เมดิค อล เซอร์วิส จ ากัด มีก ารเพิ่ม ทุ น และผลการด าเนิ น งานเป็ น “ก าไร”
ใหนช่วง 6 เดือนทีผ่ ่านมา
5. ทิ ศทางของบริษทั ในช่วงครึง่ ปี หลัง ปี 2564
5.1 บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั ่ จากัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบน้า (B1)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทีม่ แี นวโน้มรุนแรงขึน้ อย่างต่อเนื่อง ยังคงส่งผลใหห้ลกู ค้าของบริษทั เลื่อนการ
เข้าทางานสาหรับพืน้ ทีท่ อ่ี ยู่ระหว่างการระบาดสูง รวมทัง้ หาแนวทางร่วมกันใหนการเข้าปฎิบตั งิ านเพื่อลดความเสีย่ งเรื่องการ
แพร่ระบาด ปั จจุบนั ลูกค้าทยอยมีแนวทางทีช่ ดั เจนใหห้บริษทั เข้าดาเนินการต่อได้แล้ว ส่งผลใหห้ทยอยรับรูร้ ายได้ได้ตามลาดับ
นอกจากนัน้ บริษทั ยังคงสานต่อกลยุทธ์การตลาดทีต่ อ้ งการเป็ นผูน้ าใหนเทคโนโลยีบาบัดและการฆ่าเชือ้ ใหนน้ามาช่วยแก้ปัญหา
ใหห้ลูกค้า บริษัทมีการขยายงานอย่างต่อเนื่องใหนการนาเสนองานผลิตภัณฑ์และโครงการสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมชัน้ นา
ขนาดใหหญ่ โดยใหนปั จจุบนั ได้รบั คาสังซื
่ อ้ จากลู กค้าโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกหลายแห่งรวมแล้วกว่า
9 โครงการ มูลค่ารวม 22.41 ล้านบาท ซึง่ คาดว่าจะติดตัง้ และรับรูร้ ายได้ภายใหนไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2564
กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และทีพ่ กั อาศัย (B2)
ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลใหห้บริษัทไม่สามารถเดินทางเข้า ใหห้บริการใหนบางพืน้ ที่
ทีอ่ ยู่ระหว่างการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง และจากการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงทีผ่ ่านมาส่งผลใหห้ภาครัฐมีคาสังมาตรการควบคุ
่
ม
สถานการณ์การแพร่ระบาดเข้มงวดขึน้ โดยการงดการนัง่ รับประทานอาหารใหนร้าน รวมถึงคาสังปิ
่ ดสถานทีเ่ ป็ นการชัวคราว
่
เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิต้มี อลล์ เป็ นต้น โดยใหห้เปิ ดเฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์
ได้ถึงเวลา 20.00 น. จากมาตรการควบคุม ดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่อยอดขายของลูกค้า อย่างไรก็ตามจากผลกระทบของ
สถานการณ์ การแพร่ระบาด ส่งผลใหห้ลูกค้ามีความใหส่ใหจใหนเรื่องสุขภาพ ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม เกี่ยวกับการ
จัดการเรื่องเชื้อปนเปื้ อนใหนอาหาร ทาใหห้บริษัทมีโอกาสใหนการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโอโซน เช่น เครื่องผลิตน้ าดื่ม
ไฮโดรเจนและน้าโอโซนใหห้กบั ลูกค้ากลุ่มผูป้ ระกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มชัน้ นาได้เพิม่ ขึน้
5.2 บริษทั เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จากัด ดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับสถานพยาบาลเพื่อใหห้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียมใหห้กบั ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย มีจานวนผู้ป่วยเข้ารับบริการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง และปั จจุบนั บริษัทยังคงมีแผน
สาหรับการเพิม่ หน่ วยไตเทียมอย่ างต่อเนื่องโดยคาดว่าใหนช่วงครึง่ ปี หลังของปี 2564 จะเปิ ดหน่ วยไตเทียมเพิม่ เติมประมาณ
2-5 แห่ง ขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
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5.3 บริษทั เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ดาเนินธุรกิจหลักจากการจาหน่ายน้ายาไตเทียม และงานติดตัง้ ระบบผลิตน้า
บริสุทธิส์ าหรับหน่ วยไตเทียม ซึง่ มียอดการสังซื
่ อ้ อย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั ได้รบั คาสังซื
่ อ้ จากลูกค้าแล้ว 1 โครงการ มูลค่ารวม
0.28 ล้านบาท คาดว่าทยอยติดตัง้ ใหห้แล้วเสร็จใหนไตรมาสที่ 3 ปี 2564
5.4 บริษัท เมดิคอล วิชนั ่ จากัด ใหห้บริการงานติดตัง้ และงานซ่อมบารุงระบบท่อลมรับ – ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ใหน
สถานพยาบาล ปั จจุบนั ได้รบั คาสังซื
่ อ้ จากลูกค้าแล้ว 4 โครงการ มูลค่ารวม 26.01 ล้านบาท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการดาเนินการติดตัง้
คาดว่าจะติดตัง้ ได้แล้วเสร็จใหนไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ปี 2564

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