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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
สรุปขอมูลสําคัญของหุนนี้เปนสวนหนึ่งของแบบรายการขอมูลและหนังสือชีช้ วน ซึ่งเปนเพีงขอมูลสรุปเกี่ยวกับ
การเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษทั ที่ออกและเสนอขายหุน ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียด
กอนการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถดูแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มไดที่ www.sec.or.th

สรุปขอมูลสําคัญของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เปนครั้งแรก (“IPO”)
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : [z] - [z])
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขาย : บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน) (“[z]”)
ประเภทธุรกิจ : จัดจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ รวมถึงการออกแบบ ประกอบ
ติดตั้ง และบํารุงดูแลรักษาระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
จํานวนหุน ทีเ่ สนอขาย : 59,202,800 หั้น คิดเปนรอยละ 29.60 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมด
ของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ราคาเสนอขายตอประชาชน : [z] บาท/หุน

มูลคาการเสนอขาย : [z] บาท/หุน

การเสนอขายหุน หรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา:

ไมมี

มูลคาที่ตราไว (Par) : 0.50 บาท/หุน
มูลคาตามราคาบัญชี(book value) 0.61 บาท/หุน(ตาม
มูลคาสวนของผูถ อื หุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หารดวยจํานวนหุนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้)
อัตราสวนราคาตอกําไร (“P/E ratio”) เทากับ [z] เทา
P/E ratio ของบริษัทอื่นในอุสาหกรรมเดียวกัน : [z] เทา
ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
เกณฑเขาจดทะเบียน : Profit test
วัตถุประสงคของการใชเงิน :
- ใชเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนบริษัทจํานวน [z] บาท
นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลัง
หักภาษีเงินไดนิติบุคคลและหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามความเหมาะสม หากไมมีความจําเปน
อื่นใด และการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือเวนแตในกรณีที่บริษัทมี
โครงการลงทุนในโครงการอื่นๆ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
เวนแต การจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยจะรายงานใหที่ประชุมผูถือ
หุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวถัดไป
สวนที่ 1 หนาที่ 1

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย :
บริษัทและบริษัทยอย ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์(Purified Water Treatment System) โดย
บริษัทเปนผูจัดหาผลิตภัณฑและอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ทั้งจากในประเทศและตางประเทศ เชน ระบบ
กรองน้ํา ถังกรองไฟเบอรกลาส หัวกรองน้ําอัตโนมัติ ไสกรองน้ํา เครื่องฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเล็ต และผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนือ่ งกับ
ระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ เชน ตูนึ่งซาลาเปา(Bun Streamer) เครื่องจายเครื่องดื่ม(Beverage Dispenser) เครื่องทําน้ําแข็ง (Ice
Making Machine) เปนตน บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบและสามารถใหคําแนะนําที่เกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําให
บริสุทธิ์แ กลูกคา ไดตั้งแตงานที่ไ มมีความซับซอ นไปจนถึ งงานที่ ตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญทางด านงานวิศวกรรม ทั้ง นี้
ผลิตภัณฑและการบริการของบริษัทสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1) การจัดจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณเกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
2) การออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
3) การใหบริกา ดูแลและบํารุงรักษาระบบที่เกีย่ วของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์

ผูถือหุนใหญ :
รายชื่อผูถือหุน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกรรมการบริษัท:

กลุมเตชะเกษม*
นายศิริพงศ วองวุฒิพรชัย
นายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร
นายมนตรี ประจันพาณิชย
นายธีระภัทท สอนกลิ่น
เสนอขายประชาชน

ภายหลังเสนอขายหุนตอ
ประชาชน
จํานวน (หุน) สัดสวน
84,946,600 54.62%
14,300,200
7.15%
8,144,600
4.07%
6,515,000
3.26%
2,600,200
1.30%
59,202,800 29.60%

รวม

200,000,000 100.00%

หมายเหตุ* กรุณาดูรายละเอียดของกลุมผูถอื หุนใน สวนที่ 2 ขอ 8
โครงสรางเงินทุน

1.

รายชื่อ
นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

2.

ดร.วิจิตร เตชะเกษม

กรรมการ

3.

นายระพีพัฒน สวนศิลปพงศ

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

4.

นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

5.

นายธเนตร ขําเชิดชูไชย

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

6.

นายโตสิต วิสาลเสสถ

กรรมการอิสระ

7.

นายแพทยมานิต ธีระตันติกานนท กรรมการอิสระ

8.

นายมนตรี ประจันพาณิชย

กรรมการ

9.

นายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร

กรรมการ

10. นางสาวธนาพา เตชะเกษม

กรรมการ

11. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี

กรรมการ
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สัดสวนรายได :
หนวย : พันบาท
รายได

ป 2553
จํานวน

รายไดจากการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑและอุปกรณ 166,753.02

ป 2554
%

จํานวน

91.28% 184,136.46

ป 2555
%

จํานวน

%

85.56% 218,128.06

83.61%

รายไดจากงานออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบ
รายไดจากงานรับจางปกติ

6,026.99

3.30%

21,794.61

10.13%

28,393.61

10.88%

รายไดตามสัญญาเชาทางการเงิน

6,683.64

3.66%

4,427.52

2.06%

4,907.34

1.88%

2,673.79

1.46%

3,887.01

1.81%

6,721.35

2.58%

รายไดอื่น *

544.18

0.30%

959.01

0.45%

2,741.45

1.05%

รายไดรวม

182,681.63

100.00% 260,891.81

100.00%

รายไดจากงานบริการดูแลบํารุงรักษาระบบ

100.00% 215,204.62

หมายเหตุ *รายไดอื่น ประกอบดวย ดอกเบี้ยรับ, กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายทรัพยสินและกําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ เปนตน

สวนที่ 1 หนาที่ 3

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

สรุปปจจัยเสี่ยง :
ก. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
1. ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ
2. ความเสี่ยงจากการจัดใหมีปริมาณสินคาคงคลังในระดับสูง
3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัย
4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผลิตรายใหญ
5. ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายตราสินคา (Brand) ที่สําคัญ
6. ความเสี่ยงจากคูแขงรายใหมและบริษัทเจาของตราสินคาเขามาทําการตลาดเอง
7. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
8. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญ
ข. ความเสี่ยงดานการจัดการ
9. ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุน อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุนตอนักลงทุนรายใหมในราคาที่ต่ํากวาราคาเสนอ
ขายครั้งนี้
10. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญถือหุน รวมกันมากกวารอยละ 50
ค. ความเสี่ยงดานการเสนอขายหลักทรัพย
11. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป :
รายละเอียด : หนวย
รวมสินทรัพย : ลานบาท
รวมหนี้สิน : ลานบาท
รวมสวนของผูถ ือหุน : ลานบาท
รวมรายได : ลานบาท
รวมคาใชจาย : ลานบาท
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ : ลานบาท
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ ตอหุน (EPS) : บาท/หุน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอื หุน (D/E) : (เทา)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA): รอยละ
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอื หุน (ROE) : รอยละ

สวนที่ 1 หนาที่ 4

ป 2553
142.49
50.71
91.78
182.68
173.49
2.66
0.02
0.55
1.92
2.86

ป 2554
178.51
71.45
107.06
215.20
196.50
11.23
0.08
0.67
7.00
11.30

ป 2555
197.45
75.35
122.10
260.89
237.62
15.04
0.11
0.62
8.00
13.13

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
บริษัทมีรายไดหลักจากการจัดจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ และออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง
และใหบริการดูแลบํารุงรักษาระบบ โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายอยูในธุรกิจเพื่อการพาณิชย ธุรกิจอุตสาหกรรมและผูประกอบการดาน
ระบบน้ํา และธุรกิจบริการทางการแพทย
ในป 2553 – 2555 บริษัทมีรายไดรวม 182.68 ลานบาท, 215.20 ลานบาท และ 260.89 ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัทมีการ
เติบโตของรายไดอยางตอเนื่องอันเปนผลมาจาก การขยายดัวในกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยโดยเฉพาะรานสะดวกซื้อ รานอาหาร
และรานกาแฟ ที่มีสาขามีการเปดสาขาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับการขยายตัวในกลุมธุรกิจบริการทางการแพทยโดยเฉพาะ
การเพิ่มขึ้นของศูนยไตเทียมซึ่งยังมีความขาดแคลนในบางพื้นที่
ในป 2553 – 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 2.66 ลานบาท, 11.23 ลานบาท และ 15.04 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอย
ละ 1.46, รอยละ 5.22 และรอยละ 5.76 ตามลําดับ ในป 2553 บริษัทเริ่มใชนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจึงเปนเหตุทําให
อัตรากําไรสุทธิในป 2553 อยูในระดับที่ต่ํา ในขณะที่อัตรากําไรสุทธิในป 2554 ปรับเพิ่มสูงขึ้นโดยสาเหตุหลักมาจากการปรับเพิ่มขึ้น
ของกําไรขั้นตนในกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชยเปนหลัก สวนอัตรากําไรสุทธิในป2555 ที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้นเปนผลมาจากกําไรขั้นตนที่
ปรับเพิ่มขึ้นทั้งในกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชย และกลุมธุรกิจบริการทางการแพทย
ฐานะการเงิน
ในป 2553 – 2555 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 142.46 ลานบาท, 178.51 ลานบาท และ 197.45 ลานบาท ตามลําดับ โดย
สินทรัพยรวมของบริษัทมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับรายไดของบริษัทที่มีการขยายตัวในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา
ทั้งนี้สินทรัพยของบริษัทสวนใหญจะประกอบไปดวยลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ และที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ในป 2553 – 2555 บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 50.71 ลานบาท, 71.45 ลานบาท และ 75.35 ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินรวม
หลักสวนใหญมาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเจาหนี้การคา ซึ่งเปนสวนที่บริษัทใชในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้
ในป 2554 หนี้สินรวมมีการเพิ่มขึ้นโดยสาเหตุหลักมาจากเงินโบนัสคางจายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ณ สิ้นป 2554 บริษัทไดมีการเปลี่ยน
รอบการจายโบนัสจากเดือนธันวาคมเปนเดือนมีนาคมของปถัดไป
ณ สิ้นป 2553-2555 บริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 91.78 ลานบาท, 107.06 และ 122.10 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งการขยายตัว
สวนของผูถือหุนเปนผลมาจากการซื้อกิจการบริษัทยอย การเพิ่มทุน และจากผลการดําเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 26 เมษายน
2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทแปรสภาพจากบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อเตรียมพรอมในการ
นําบริษัทเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ และเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 100 บาท
เปนหุนละ 0.50 บาท พรอมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70.40 ลานบาท เปน 100.00 ลานบาท โดยจัดสรรเพื่อเสนอขายใหแก
ประชาชนจํานวน 59.20 ลานหุน
นักลงทุนสัมพันธ : นางสาวปานจิต ฉิมพาลี
เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท : 02-518-2722
โทรสาร : 02-518-2723
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