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Market Cap (MB.)

บริษัท ฟลเตอร์ วิชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชัน จํากัด บริษัท เคที เมดิคอล
เซอร์วิส จํากัด บริษัท เมดิคอล วิชัน จํากัด เเละบริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด ) ประกอบธุรกิจจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตังระบบทีเกียวข้องกับระบบบําบัดนําให้บริสุทธิและให้บริการดูแล
บํารุงรักษาระบบบําบัดนําให้บริสุทธิสําหรับธุรกิจเพื อการพาณิชย์และทีอยู่อาศัย ธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบ
การด้านระบบนํา และธุรกิจบริการทางการแพทย์ รวมถึงการประกอบธุรกิจเกียวกับสถานพยาบาลสําหรับผู้ปวยโรค
ไตทีให้บริการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม ธุรกิจจัดจําหน่ายเครืองมือและอุปกรณ์เกียวกับการแพทย์ เเละธุรกิจ
เกียวกับคลีนิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม ทังนีกลุ่มบริษัทสามารถจําแนกธุรกิจตามกลุ่มลูกค้า ดังนี
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบนํา (B1) กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และทีพั กอาศัย (B2) เเละกลุ่มธุรกิจ
บริการทางการแพทย์ (B3)

Key Development of Company
ก.พ. 2560 เปดหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึง (สาขาที 2)
มี.ค. 2560 ซือทีดิน 4 แปลงในจังหวัดเชียงใหม่ เพื อสร้างศูนย์กระจายสินค้าเเละขยายธุรกิจในภาคเหนือ
พ.ค. 2560 เพิ มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ มทุนจํานวน 320.77 ล้านหุ้น
มิ.ย. 2560 รับชําระเงินเพิ มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเเละการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญของผู้ถือใบสําคัญ
เเสดงสิทธิ (FVC-W1) ครังที 4
มิ.ย. 2560 ทําสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารสํานักงานเเละคลังสินค้ากับผู้รับเหมารายหนึง
ก.ย. 2560 ซือกลุ่มทรัพย์สินในกิจการหน่วยไตเทียมแห่งหนึง (สาขาที 3)
ก.ย. 2560 จดทะเบียนเปดบริษัทย่อยเเห่งใหม่ เพื อให้บริการคลีนิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม
ภายใต้เครืองหมายการค้า “วุฒิศักดิ คลีนิก”
พ.ย. 2560 ซือทีดิน 2 แปลงในจังหวัดเชียงใหม่เพิ มเติม เพื อสร้างศูนย์กระจายสินค้าเเละขยายธุรกิจในภาคเหนือ
พ.ย. 2560 รับชําระเงินเพิ มทุนจากการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญของผู้ถือใบสําคัญเเสดงสิทธิ (FVC-W1) ครังที 5
ธ.ค. 2560 บริษัทย่อยทําบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท วุฒิศักดิ คลีนิก อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด เพื อลงทุนในธุรกิจ
คลีนิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามในวงเงิน 220.00 ล้านบาท
Revenue Structure

(Unit : MB)

Statistics

1.1 กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบนํา (B1)
1.2 กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และทีพั กอาศัย (B2)
1.3 กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)
2. รายได้อืน*
รายได้รวม

*รายได้จากสัญญาเช่าการเงินเเละขายผ่อนชําระ ,รายได้อืนๆ

(27/02/2018)

P/E
FVC (x)

P/BV

Div.Yield

46.94

1.59

0.13

SERVICES - mai (x)

-

3.18

1.06

SERVICES - SET (x)

22.15

2.19

2.45

mai (x)

100.19

2.57

1.64

SET (x)

19.10

2.17

2.71

Shareholder Structure

(25/12/2017)

19.2%

70.9%

นาย วิจิตร เตชะเกษม (19.2%)

บมจ.นิปปอน แพ็ ค(ประเทศไทย)
(6.7%)

น.ส. ยุวดี วชิรปภา (3.2%)

อืนๆ (70.9%)

Financial Ratios

รอบบัญชี : 31 ธ.ค.

1. รายได้จากการขายและบริการ

2015

Paid-up (MB.)

Par (B.)

Company Background

2016

YR/2017

YR/2016

2016

2015

ROE (%)

4.39

3.59

3.59

4.81

99.04

ROA (%)

4.49

3.95

3.95

5.02

75.00

20.36

D/E (x)

0.19

0.30

0.30

0.21

52.68

212.78

57.75

GP Margin (%)

26.34

28.59

28.59

27.93

86.95

21.90

77.13

20.93

EBIT Margin (%)

5.95

4.34

4.34

4.72

3.00

2.79

0.70

3.54

0.96

NP Margin (%)

4.66

3.10

3.10

3.53

100.00

397.10

100.00

368.45

100.00

2017

%

2016

%

2015

459.26

97.00

394.31

99.30

364.91

86.79

18.33

98.16

24.72

247.08

52.19

209.20

125.39

26.48

14.18
473.44

%

Business Plan
1. คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วิส โดย บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จํากัด “หน่วย
ไตเทียม” เพิ มจํานวนเครืองไตเทียมสําหรับหน่วยไตเทียมเดิมทัง 3 สาขา รวมถึงแผนการเปดหน่วยไตเทียมแห่ง
ใหม่ เพื อรองรับกับจํานวนผู้ปวยทีเพิ มขึนในปจจุบัน
2. บริษัท เมดิคอล วิชัน จํากัด เร่งติดตังและส่งมอบระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพั สดุภัณฑ์ตามคําสังซือทีมี โดย
ในไตรมาสแรกของป 2561 สามารถติดตังและส่งมอบระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพั สดุภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าแล้ว 1
โครงการ รวมทังเร่งขยายฐานลูกค้าในกลุ่มสถานพยาบาลให้เพิ มสูงขึนอย่างต่อเนือง
3. บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชัน จํากัด มุ่งเน้นพั ฒนาคุณภาพสินค้าและงานบริการในงานติดตังระบบผลิตนํา
บริสุทธิสําหรับหน่วยไตเทียมและงานตกแต่งสถานพยาบาลอย่างต่อเนือง ควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มนํายา
ไตเทียมให้เพิ มมากขึน หลังจากทีสามารถขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าเปาหมายทีวางไว้ได้สําเร็จในช่วงทีผ่านมา
4. บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จํากัด เพื อให้บริการคลีนิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้
เครืองหมายการค้า “วุฒิศักดิ คลีนิก” และเมือวันที 9 กุมภาพั นธ์ 2561 ได้มีการลงนามในสัญญาแฟรนไชน์และ
สัญญาซือขายทรัพย์สินจํานวน 21 สาขา ทังนีจะเริมดําเนินการและรับรู้รายได้ครังแรกในวันที 10 กุมภาพั นธ์ 2561
5. มุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพู ชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) อย่างต่อเนือง โดย
จัดตังทีมงานเพื อดูแลธุรกิจในกลุ่มประเทศดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมถึงการหาคู่ค้าหรือพั นธมิตรทางธุรกิจในกลุ่ม
ประเทศดังกล่าวเพื อรักษามาตรฐานของสินค้าและคุณภาพงานบริการทีดี
6. สานต่อการนําเสนอผลิตภัณฑ์เครืองผลิตนําโอโซนเข้มข้นสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Biosure) และเครืองผลิต
นําโอโซนสําหรับอุตสาหกรรมซักผ้า (Biospin) ซึงถือเปนนวัตกรรมใหม่ของสินค้าทีเกียวข้องกับอุปกรณ์และระบบ
บําบัดนําให้บริสุทธิในประเทศไทยต่อกลุ่มลูกค้าเปาหมายทีวางไว้และผลักดันให้สินค้าเข้าถึงมือผู้บริโภคอย่างต่อเนือง
7. มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ลูกค้ากลุ่มเปาหมายตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพนํา เทคโนโลยีใหม่ๆ ของระบบนํา
รวมถึงนวัตกรรมการฆ่าเชือโรคสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครืองดืมผ่านงานสัมมนาทีจัดขึนอย่างต่อเนือง

Capital Structure

(Unit : MB)

YR/2017

YR/2016

Current Liabilities

73.97

78.49

78.49

56.04

Non-Current Liabilities

49.46

29.46

29.46

14.68

650.23

354.14

354.14

331.18

Shareholders' Equity

2016

2015

Company Structure

Company Image

Investment Highlight
จากความมุ่งมันในการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ซึงเปนกลุ่มประเทศทีมีการพั ฒนาทางด้านธุรกิจ
อย่างต่อเนือง กลุ่มบริษัทจึงมีคําสังซือสินค้าจากต่างประเทศหลายรายการเพื อรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าว โดย
ในป 2560 บริษัทใหญ่สามารถจําหน่ายเครืองจ่ายเครืองดืม (Celli counter beverage dispenser) เเก่ลูกค้าใน
กลุ่ม CLMV ได้สําเร็จเเละยังคงมียอดการสังซือจากลูกค้าในกลุ่มประเทศดังกล่าวอย่างต่อเนือง
กลุ่มบริษัทฯ นําประสบการณ์จากการดําเนินธุรกิจติดตังระบบผลิตนําบริสุทธิในหน่วยไตเทียม การผลิตนํายาไต
เทียม และงานตกแต่งหน่วยไตเทียมมาต่อยอดสู่ธุรกิจสถานพยาบาลหน่วยไตเทียม ซึงดําเนินงานโดย บริษัท เคที
เมดิคอล เซอร์วิส จํากัด ซึงเริมให้บริการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมครังเเรกเพี ยง 8 เครืองเท่านัน และด้วย
จํานวนคนไข้ทีเพิ มขึนอย่างต่อเนืองจนเต็มอัตรา ทําให้ในป 2560 ได้สังซือเครืองไตเทียมเพิ มจํานวน 9 เครืองเพื อ
รองรับกับจํานวนคนไข้ทีสูงขึนอย่างต่อเนือง นอกจากนียังได้เปดให้บริการหน่วยไตเทียมอีกหนึงแห่งในเดือน
กุมภาพั นธ์ 2560 และเข้าซือกลุ่มทรัพย์สินในกิจการหน่วยไตเทียมอีกหนึงแห่งในไตรมาสที 3 ของปเดียวกัน ส่ง
ผลให้ปจจุบันกลุ่มบริษัทให้บริการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียมทังสิน 37 เครือง
บริษัทซือทีดิน 6 แปลงในจังหวัดเชียงใหม่ เพื อสร้างศูนย์กระจายสินค้าเเละขยายธุรกิจในภาคเหนือ
ทําสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารสํานักงานเเละคลังสินค้าเเห่งใหม่ เพื อรองรับการขยายธุรกิจ
จัดตังบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื อให้บริการคลีนิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม โดยในเดือนธันวาคม 2560
ได้เข้าทําบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท วุฒิศักดิ คลีนิก อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด ในวงเงิน 220.00 ล้านบาท

Risk Factor
ความเสียงจากการสูญเสียการเปนตัวแทนจําหน่ายตราสินค้า (Brand) ทีสําคัญ ด้วยบริษัทได้รับการแต่งตังให้
เปนตัวแทนจําหน่ายแบบไม่ได้รับกรรมสิทธิแต่เพี ยงผู้เดียวในการจัดจําหน่ายภายในประเทศไทย โดยมีเงือนไขการ
เปนตัวเเทนด้วยยอดสังซือขันตํา ซึงส่วนใหญ่เปนผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้องกับระบบบําบัดนําให้บริสุทธิ หากบริษัทมี
การสูญเสียตราสินค้าดังกล่าวไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขาย อย่างไรก็ตามช่วงระยะเวลา 3 ปทีผ่านมา
บริษัทมีมูลค่าการสังซือสูงกว่ายอดขันตําทีกําหนดไว้ตามสัญญาตัวแทน ซึงสะท้อนให้เห็นว่า ยอดสังซือสินค้าที
กําหนดโดยบริษัทผู้ผลิตดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดํารงสถานะตัวแทนจําหน่ายอย่างมีนัยสําคัญ รวมถึงการ
รักษาความสัมพั นธ์ทีดีระหว่างบริษัทกับกลุ่มผู้ผลิตตลอดระยะเวลา 17 ปทีผ่านมา จึงมันใจได้ว่าบริษัทจะยังสามารถ
เปนตัวแทนจําหน่ายของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตดังกล่าวอย่างมันคง และหากบริษัทต้องเสียสิทธิการเปนตัวแทนจําหน่าย
อย่างถาวร บริษัทมันใจว่าจะสามารถคัดสรรผู้ผลิตรายอืนทีมีผลิตภัณฑ์ในมาตรฐานระดับเดียวกันได้อย่างแน่นอน
ความเสียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ สินค้าส่วนใหญ่เปนสินค้านําเข้าจากต่าง
ประเทศ ซึงต้องชําระค่าสินค้าเปนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเปนหลัก ในขณะทีการจําหน่ายภายในประเทศเปน
สกุลเงินบาททังหมด หากเงินบาทอ่อนค่าลงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนของสินค้าให้สูงขึน ด้วยเหตุนีบริษัทจึงทํา
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในวงเงิน 40 ล้านบาท เพื อเปนเครืองมือ
ปองกัน และ/หรือ ลดผลกระทบจากการผันผวนของอัตราแลกเปลียน เพื อให้บริษัทสามารถกําหนดต้นทุนสินค้าได้
อย่างชัดเจน ทังนีหากอัตราแลกเปลียนมีความผันผวนจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าให้ปรับตัวเพิ มสูงขึน บริษัท
จะดําเนินการปรับราคาจําหน่ายสินค้าไปตามสภาวะของตลาดทีเปลียนแปลง ดังนันความผันผวนของอัตราแลก
เปลียนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนขายอย่างมีนัยสําคัญ

Awards
บริษัทในฐานะผู้ให้บริการมีความภาคภูมิใจเปนอย่างยิงทีได้รับรางวัล Service provider of the year award
ถึง 3 ปซ้อน จากลูกค้าหลักรายหนึง ซึงเปนองค์กรธุรกิจในระดับ International Company
Disclaimer : เอกสารฉบับนีจัดทําขึนโดยบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ลงทุนเพื อใช้เปนข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านัน มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อชีชวนหรือจูงใจให้ซือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึงผู้ลงทุนควรใช้ดุลยพิ นิจในการนํา
ข้อมูลมาใช้ตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเกิดจากการนําข้อมูลเหล่านีไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยเพิ มเติมเกียวกับข้อมูลของบริษัท สามารถหาข้อมูลเพิ มเติมได้ทีรายงาน 56-1 รายงานประจําป หรือ
สารสนเทศทีบริษัทได้แจ้งผ่านสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมเปลียนแปลงข้อมูลในเอกสารฉบับนีโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า รวมทังห้าม
มิให้ผู้ใดนําเอกสารหรือข้อมูลในเอกสารดังกล่าวไปทําซํา ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

