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บริษทั ฟิลเตอร์ วิ ช นั จํา กัด (มหาชน)

YTD
2016
154.21 154.21
308.42 308.42
0.50
0.50
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2.34
2.92
0.05
0.05

Paid-up (MB.)
Listed share (M.)
Par (B.)
Market Cap (MB.)
Price (B./share)
EPS (B.)

สํานักงานใหญ่ : 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุร ี เขตมีนบุร ี กรุงเทพฯ
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CFO :

IRO :

ดร.วิจติ ร เตชะเกษม
กรรมการผูจ้ ดั การ
โทร.(+66) 2 518 2722 ต่อ
Email : twijit@irvingthai.com

คุณปานจิต ฉิมพาลี
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การทัวไป ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
โทร.(+66) 2 518 2722 ต่อ 644
Email : cpanchit@filtervision-thai.com

คุณปานจิต ฉิมพาลี
เลขานุก ารบริษทั และนักลงทุนสัมพันธ์
โทร.(+66) 2 518 2722 ต่อ 649
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FVC (x)
SERVICE – mai (x)
SERVICE – SET (x)
mai (x)
SET (x)

P/E
87.92
N/A
21.45
88.19
16.98

2015
129.03
258.05
0.50
774.16
2.57
0.06

P/BV Div.Yield
3.06
0.63
3.76
0.94
2.45
2.58
2.96
1.51
1.89
3.08

Recent Research
Company Background
บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (บริษัท เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด บริษ ัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จํากัด
และบริษ ัท เมดิคอล วิชนั จํากัด) ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ ายผลิตภัณ ฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตังระบบที
เกียวข้องกับระบบบําบัดนํ าให้บริสทุ ธิและให้บริการดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ าให้ บริสทุ ธิสําหรับธุรกิจเพือการพาณิชย์และ CG Report Score THSI List
ทีอยู่อาศัย ธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบนํ า และธุรกิจบริการทางการแพทย์ บริษ ัทย่อย แห่ งได้เริมเปิ ด
ดําเนินการในปี
ประกอบด้วย บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จํากัด ประกอบธุรกิจเกียวกับศูนย์ไตเที ยมทีให้ บริการฟอกเลือด
Shareholder Structure (03/02/17)
สําหรับผูป้ ่ ว ยโรคไต และบริษัท เมดิคอล วิชนั จํากัด ซึงดําเนินธุรกิจเกียวกับการจําหน่ ายเครืองมือเครืองใช้และอุปกรณ์ ท ี Shareholder
จํา นวนหุ้น (M.)
%
กลุม่ ครอบครัวเตชะเกษม
98.93 32.08
เกียวข้องกับทางการแพทย์

ทังนีกลุม่ บริษทั สามารถจําแนกลูกค้าตามกลุม่ ธุรกิจดังนี
1. กลุม่ ธุรกิจอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการด้านระบบนํา (B1)
2. กลุม่ ธุรกิจพาณิชย์และทีพักอาศัย (B2)
3. กลุม่ ธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)
Key Development of Company
ม.ค. 2558
เพิมทุน PP และออกใบสําคัญแสดงสิท ธิซือหุ้ นสามัญ FVC-W1 เพือขยายธุรกิจเดิม และลงทุนในธุรกิจใหม่
มิ.ย. 2558
จดทะเบียนจัดตัง บริษ ัท เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เครืองผลิตนํ า Biowell และ ตูน้ ําดืมไฮยีน Waterlogic
ไตรมาส /
ก.ค. 2558
จดทะเบียนจัดตัง บริษ ัท เมดิคอล วิชนั จํากัด
ก.ย. 2558
ซืออาคารพาณิชย์ 4 คูหา เพือใช้เป็ นสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม
ปี
ลูกค้าตกลงทํ าสัญญาขายผ่อนชําระเครืองผลิตนําแข็งจํานวน 75 เครือง พร้อมทังส่งมอบแล้ว เครือง
ก.พ. 2559
เปิ ดดําเนินการสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม
ไตรมาส /
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ อุปกรณ์ผลิตนําโอโซน (Biospin Ozonated Water)
ไตรมาส 2/2559 ลูกค้ารายแรกตอบรับเครืองผลิตโอโซนนํา (Ozonated Water) ในรูปแบบสัญญาเช่าดําเนินงาน
ไตรมาส /
บริษัท เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด ติดตังระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑ์ ให้กบั ลูกค้ารายแรกสําเร็จ
ไตรมาส /
รับเงินเพิมทุนจากการใช้สทิ ธิซอหุ
ื ้น สามัญของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ FVC-W1 เพือขยายธุรกิจใหม่
ปี
ส่งมอบเครืองผลิตนํ าแข็งทีเหลือตามสัญญาขายผ่อนชําระอีกจํานวน 15 เครือง
Revenue Breakdown
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้ต ามกลุ่ม ลูกค้า

Q4/2016

%

Q4/2015

%

2016

%

2015

%

1. รายได้จ ากการขายและบริก าร
1.1 กลุม่ ธุรกิจอุตสาหกรรม
และผูป้ ระกอบการด้านระบบนํา
(B1)
1.2 กลุม่ ธุรกิจพาณิชย์และที
พักอาศัย (B2)
1.3 กลุม่ ธุรกิจบริการทาง
การแพทย์ (B3)
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2. รายได้อืน
รายได้ร วม

1.15

1.01

2.79

3.54

117.14

106.09

397.10

368.45

23.08
11.39
175.02

บมจ.นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)
บจ.ไทยเอ็นวีดอี าร์
รายย่อย

Financial Ratios
ROE (%)
ROA (%)
D/E (X)
GP Margin (%)
EBIT Margin (%)
NP Margin (%)

Capital Structure
Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Shareholders’ Equity

Operating Revenue

2016
3.59
3.95
0.30
28.59
4.34
3.10
2016
78.49
29.46
358.99

7.48
3.69
56.75

2015 2014
4.81 6.08
5.02 6.75
0.21 0.37
27.93 27.21
4.72 5.22
3.53 3.45
2015
56.04
14.68
336.33

2014
61.59
15.39
208.98
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1. บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด เพิมเครืองไตเทียมสําหรับคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล
เซอร์วสิ (พัฒนาการ) เพือรองรับปริมาณผูป้ ่ วยที สูงขึนอย่างต่อเนือง รวมทังขยายธุรกิจสถานพยาบาล และ/หรือ หน่ วยไตเทียม
ไปยังส่วนภูมิภาค เพือรองรับปริมาณผูป้ ่ วยในสถานพยาบาลเดิมทีไม่เพียงพอกับจํานวนผูป้ ่ วยเพิมขึนในปัจจุบนั
2. บริษัท เมดิคอล วิชนั จํากัด ขยายฐานลูกค้าในกลุม่ สถานพยาบาลให้เพิมสูงขึนกว่าปี ปัจจุบนั รวมทังเพิมอัตรากําลังคน
ให้สอดคล้องกับปริมาณรายได้ท ีเพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองในปัจจุบนั
3. บริษัท เออร์วงิ คอร์ปอเรชัน จํากัด มุ่ งเน้นการเพิมปริมาณงานโครงการติดตังระบบนํ าบริสุท ธิสําหรับหน่วยไตเทียม
และงานตกแต่งในสถานพยาบาลให้ เพิมสูงขึน และขยายฐานลูกค้าเพือเพิมยอดจําหน่ายนํายาไตเที ยมให้เพิมสูงขึนกว่าปี
ปัจจุบนั รวมถึงเพิมกําลังการผลิดนํ ายาไตเทียมเพือรองรับการขยายฐานลูกค้าในอนาคต
4. มุ่งเน้นการนําเสนอเครืองผลิตโอโซนนํ า (Ozonated Water) ในกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายเพือให้ม ยี อดจําหน่ ายเพิมขึน
5. สานต่อการนํ าเสนอเครืองผลิต นํ าต่อต้านอนุ มู ลอิสระเพือสุขภาพและผลิตนํ าโอโซนสําหรับใช้ฆ ่าเชือโรคภายใน
เครืองเดียวกัน (Biowell) และตูน้ ํ าดืมไฮยีน (Waterlogic) ซึงเป็ นนวัตกรรมใหม่ของอุปกรณ์และระบบบําบัดนํ าให้ บริสทุ ธิ
ในประเทศไทยต่อกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีวางไว้และผลักดันให้สนิ ค้าเข้าถึงมือผูบ้ ริโภคในจํานวนทีมากยิงขึน
6. ส่งเสริมให้ ลกู ค้ากลุ่ มเป้ าหมายตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพนํ า เทคโนโลยีใหม่ๆ ของระบบนํา และนวัตกรรม
การฆ่าเชือโรคสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครืองดืมผ่านงานสัม มนา รวมทังการนําเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ
ลูกค้า Application: Cloud for Customer มาใช้เพือช่วยในการจัดการงานขายและบริการ
Investment Theme
ประเด็นการลงทุนทีน่าสนใจ
 ต่อเนืองจากปี 2558 ยังคงมุ่ งเน้ นการออกผลิตภัณ ฑ์ใหม่ แก่ กลุ่ม ลู กค้าเป้ าหมายอย่างต่อเนื อง ได้แ ก่
เครืองผลิตนํ าดืมต่อต้านอนุ มู ลอิสระเพือสุขภาพและผลิตนํ าโอโซนสําหรับใช้ฆ่ าเชือโรคภายในเครืองเดียวกัน (Biowell)
ตูน้ ําดืมไฮยีน (Waterlogic) และอุปกรณ์ ผลิตนํ าโอโซน (Ozonated Water) ซึงผลิตภัณ ฑ์ดงั กล่าวสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของกลุม่ คนยุคใหม่ท เน้
ี นการใส่ใจในสุขภาพมากยิงขึน และเป็ นผลิตภัณฑ์ท ีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้อม
 บริษัทฯ นํ าประสบการณ์จากการดําเนิ นธุรกิจติดตังระบบนํ าสําหรับศูนย์ไตเทียม การผลิตและจําหน่ าย
นํายาไตเทียม และงานตกแต่งศูน ย์ไตเทียมมาต่อยอดสู่ธรุ กิจสถานพยาบาลศูน ย์ไตเทียม ซึงดําเนินการโดย บริษัท
เคที เมดิคอล เซอร์วสิ จํากัด เมือเดือนกุม ภาพันธ์
ได้เ ปิ ดให้บริการฟอกเลือดสาขาแรกแล้ว ทีย่านพัฒ นาการ
และเดือนธันวาคม
ลงทุ นในเครืองมือและอุปกรณ์เพือขยายธุรกิจหน่ วยไตเทียมในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึง
 ตลาดเครืองมื อเครืองใช้และอุป กรณ์ ท ีเกียวข้องกับ ทางการแพทย์ม ีอัตราการเติบ โตทีดีอย่างต่อเนื อง
และด้วยส่ว นแบ่งทางการตลาดทีมีมู ล ค่าสูง รวมทังปั จจัยด้านตลาดทีเปิ ดกว้างแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ อย่ าง
บริษัท เมดิคอล วิชนั จํากัด จึงมีคาํ สังซือสินค้าจากต่างประเทศหลายรายการเพือรองรับการขยายธุรกิจในปี
Risk Factors
ปัจจัยเสียงของธุรกิจและการป้ องกันความเสียงทีสําคัญดังนี
 การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559 ปรับตัวดีขนอย่
ึ างต่อเนืองจากนโยบายส่งเสริม การใช้จ่ายและการลงทุ นของ
ภาครัฐ รวมถึงมาตรการภาษีเพือกระตุน้ การท่องเทียวและการใช้จ่ายซือสินค้าและบริการในช่วงปลายปี ส่งผลให้การ
จับจ่ายใช้สอยเพิมมากขึน ซึงสอดคล้องกับรายได้จากการจําหน่ายสินค้าและให้บริการของริษัท ทีเพิมขึนในปี ท ผ่ี านมา
และคาดการณ์ ว่าแนวโน้ ม ของเศรษฐกิจไทยจะดีขนอย่
ึ างต่อเนือง อย่างไรก็ตามบริษัทได้มี การวางแผนเพือรองรับ
ความเสียงจากการชะลอของเศรษฐกิจไทยทีอาจเกิดขึน โดยมุ่ง เน้ นไปทีการเพิมยอดจําหน่ ายและลดต้น ทุนสิน ค้า
รวมถึงการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการบริห ารจัดการ นอกจากนียังหมายถึงการขยายธุรกิจให้ครอบคลุม กับ
ความต้องการของลูกค้าในกลุ่ม ต่างๆ อย่างต่อเนือง
 ความเสียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
สินค้าส่วนใหญ่เป็ นสินค้า นําเข้าจากต่างประเทศ ซึงต้องชําระค่าสินค้าเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเป็ นหลัก
ในขณะทีการจําหน่ายภายในประเทศเป็ นสกุลเงินบาททังหมด หากเงินบาทอ่อนค่าลงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนของสินค้า
ให้สูงขึน ด้วยเหตุนบริ
ี ษัทจึงทํ า สัญ ญาซือขายเงินตราต่า งประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในวงเงิน ล้า นบาท
เพือเป็ น เครืองมือป้ องกัน และ/หรือ ลดผลกระทบจากการผัน ผวนของอัตราแลกเปลียนซึงจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานได้ในระดับ หนึง รวมทังเพือให้ บ ริษั ทสามารถกํา หนดต้น ทุน สินค้า ได้อย่ า งชัดเจน อย่า งไรก็ตามหากอัตรา
แลกเปลียนมีความผันผวนจนส่งผลกระทบต่อต้นทุ นสินค้าให้ ป รับ ตัวเพิมสูงขึน บริษัท จะดํา เนินการปรับ ราคาจําหน่าย
สินค้าไปตามสภาวะของตลาดทีเปลียนแปลง โดยแจ้งให้ ลกู ค้าทราบล่วงหน้า ดังนันความผันผวนของอัตราแลกเปลียนจึงไม่
ส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนขายอย่างมีนยั สําคัญ รวมถึงบริษทั ฯ ไม่มนี โยบายเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลียนอีกด้วย

Company Structure

Branch portion by Geographic

-

Company Product

B1 : Industrial & OEM

B2 : Commercial & Residential

B3 : Medical Service

ดําเนินธุรกิจทางด้านออกแบบ ติดตัง
การจัด จําหน่ าย ระบบนํ าและอุป กรณ์
ทีเกียวข้อง

ดําเนินธุรกิจทางด้านออกแบบ ติดตัง
การจัดจําหน่ าย ระบบนํ าและอุป กรณ์
ทีเกียวข้อง

ดําเนิน ธุรกิจทางด้า นออกแบบ ติดตัง
การจัดจําหน่ าย ระบบนําและอุปกรณ์
ทีเกียวข้อง

สํา หรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการด้านระบบนํา

สํา หรับกลุ่มธุรกิจพาณิชย์

และบริการดูแล ตรวจสอบ ซ่อ มบํารุง
ระบบนําและอุปกรณ์ทีเกียวข้อง

และทีพักอาศัย
และบริการดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบํารุง
ระบบนําและอุป กรณ์ทีเกียวข้อง

สํา หรับกลุ่มธุรกิจบริก ารทาง
การแพทย์
และบริการดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบํารุง
ระบบนํ าและอุป กรณ์ทเกี
ี ยวข้อง

Awards
ด้วยหัวใจทีมุ่ งมันและรักในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
เต็ม ความสามารถ ซึ งบริษั ท ในฐานะผู้ให้ บ ริก ารมี ค วาม
ภาคภู ม ิใจเป็ น อย่ างยิงทีได้ร บั รางวัล Service provider of
the year award ถึง ปี ซ้อน จากลูกค้าหลักและสําคัญราย
หนึง ซึงเป็ นองค์กรธุรกิจในระดับ International Company

