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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมา
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2538 โดยกลุมครอบครัว
เตชะเกษม ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตนจํานวน 1.00 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 100 บาท เพื่อดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ โดยมี
ดร.วิจิตร เตชะเกษม ซึ่งเปนผูบริหารหลักที่มีความสามารถในการติดตอและเจรจากับบริษัทชั้นนําระดับสากลที่จําหนาย
ผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ และคุณสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล ซึ่งเปนผูบริหารที่มีความรู
ทางดานวิทยาศาสตรเคมีและมีประสบการณในธุรกิจจัดจําหนายที่เกี่ยวของกับเคมีภัณฑที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม ในชวง
เริ่มตนบริษัทมีลูกคาหลักเปนกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความตองการผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ํา
ใหบริสุทธิ์ที่ใชในการผลิตเพื่ออุปโภคและบริโภค ตอมาผูบริหารของบริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการผลิตใน
ทุกๆสวนของแตละอุตสาหกรรมซึ่งจะมีกระบวนการจัดสงน้ําเขามาในระบบกระบวนการผลิตและน้ําที่ดอยคุณภาพใน
กระบวนการผลิตจะทําใหอัตราการชํารุดของเครื่องจักรมีสูงกวาน้ําที่ผานจากกระบวนการบํ าบัดกอน บริษัทไดเห็นถึง
แนวโนมความตองการของลูกคาที่ไดพัฒนาขึ้นในลักษณะความเชื่อมั่นและความพรอมในการใหบริการของผูประกอบการ
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่ตองการการบริการแบบครบวงจร บริษัทจึงไดริเริ่มพัฒนาทั้งบุคลากร และการ
ใหบริการใหไดมาตรฐานตามหลักสากล
บริษัทไดใหความสําคัญในตัวบุคคลกรของบริษัทเพราะเปนปจจัยหลักสําคัญในการใหบริการที่ไดมาตรฐานในธุรกิจ
นี้ จึงไดมีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอยางตอเนื่อง รวมถึงการรวมมือกับผูจําหนายหลักของบริษัทในการจัดฝกอบรม
ความรู ใ ห แ ก บุ ค ลากรของบริ ษั ท ทั้ ง ภายในประเทศและต า งประเทศเพื่ อ ยกระดั บ การบริ ก ารของบริ ษั ท ให ไ ด ร ะดั บ
มาตรฐานสากล ดวยองคประกอบดังกลาวบริษัทจึงมีการเติบโตอยางกาวกระโดดในระยะเวลาที่ผานมา ประกอบกับความ
ตองการเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อนําไปใชสําหรับเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อเพิ่มและพัฒนาบุคลากรของบริษัท
ในป 2553 บริษัทไดมีการปรับโครงสรางธุรกิจ โดยเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด และ
บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ในสัดสวนรอยละ 100 จากผูถือหุนซึ่งเปนกลุมเดียวกันกับผูถือหุนใหญของบริษัท และ/
หรือ ผูบริหารของบริษัท การเขาไปลงทุนในครั้งนี้เปนการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชําระคาหุนของบริษัทนิวแมคอาเธอร
จํากัด และ บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด หลังจากการปรับโครงสรางบริษัทซึ่งทําธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑ
และอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ โดยใหบริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด ดําเนินธุรกิจเปนผูใหบริการและดูแล
บํารุงรักษาระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ และบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ดําเนินธุรกิจจําหนาย
ผลิตภัณฑและอุปกรณ ออกแบบ ประกอบติดตั้ง และใหบริการดูแลบํารุงรักษาระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
ทางการแพทย
ตอมาในป 2554 บริษัทไดมีการปรับโครงสรางธุรกิจอีกครั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทใหเกิดความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคาเพิ่มขึ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติใหบริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัดหยุด
การดําเนินธุรกิจและรับโอนพนักงานทั้งหมดและรับซื้อทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัดให
มาอยูภายใตของบริษัท
โดยสรุปในชวงระยะเวลาเกือบ 20 ปที่ผานมา บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเปนระยะๆ จากทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 1.00 ลานบาท เปน 20.00 ลานบาท 30.00 ลานบาท 44.00 ลานบาท 60.40 ลานบาท และ 70.40
ลานบาท ในป 2545 ป 2550 ป 2552 ป 2553 และป 2554 ตามลําดับ โดยในปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 100.00 ลาน
บาท และทุนเรียกชําระแลว 70.40 ลานบาท โดยกลุมครอบครัวเตชะเกษมถือหุนในอัตรารอยละ 77.58 ของทุนชําระแลว
ทั้งหมด
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2.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้
ป 2538 - ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2538 ไดกอตั้งบริษัทดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจนําเขา
และจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ โดยมีที่ทําการตั้งอยูในเขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร
- ในปเดียวกันบริษัทไดเริ่มเปนตัวแทนใหกับบริษัท Ametek ทําตลาดภายใตตราชื่อสินคา Ametek ซึ่ง
กลุมลูกคาเปาหมายหลักคืออุตสาหกรรมโรงงานโดยนําเขาไสกรองที่ทําจากใยพลาสติก ตอมาบริษัท
Ametek ไดถูกซื้อกิจการโดยบริษัท Plymounth Production Division และในป 2545 บริษัท Plymounth
Production Division ไดถูกบริษัท Pentair Pacific Rim (Water) Limited ซื้อกิจการไป ปจจุบันบริษัทเปน
ตัวแทนจัดจําหนายใหกับบริษัท Pentair Pacific Rim (Water) Limited โดยรวมกับผูจําหนายทําตลาด
ผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมภายใต ตรา
สินคา Pentek
ป 2539 -บริษัทไดรับการไววางใจจากบริษัท Rcan Environmental Inc. แตงตั้งใหบริษัทเปนตัวแทนจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการฆาเชื้อในน้ําภายใตตราชื่อสินคา Sterilight ปจจุบันบริษัทไดเปลี่ยนชื่อมา
เปนบริษัท Viqua
ป 2541 -ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2541 ไดกอตั้งบริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท เพื่อ
ดําเนินการการใหบริการในการติดตั้งและดูแลระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
ป 2542 -บริษัทไดรับการไววางใจจากบริษัท Wedeco ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับเครื่องฆาเชื้อดวย
UV และเครื่องกําหนดกาซโอโซน ไดแตงตั้งบริษัทใหเปนตัวแทนจัดจําหนาย ตอมาป 2547 บริษัท
Wedeco ไดถูกซื้อกิจการไปโดยบริษัท ITT Water and Wastewater ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อมาเปนบริษัท
Xylem Water Solution และบริษัทยังคงเปนตัวแทนจัดจําหนายใหแกผูจําหนายดังกลาวอยู
ป 2543 -บริษัทไดเริ่มทํา ตลาดกับกลุมลูกคาเปาหมายที่อยูในกลุมธุรกิ จเพื่อการพาณิชยเชน รานสะดวกซื้อ
รานอาหาร รานกาแฟ เปนตน โดยไดรวมมือกับบริษัท Everpure Inc. ในการทําตลาดภายใตตราชื่อ
สินคา Everpure ตอมาในป 2546 บริษัท Everpure Inc. ไดถูกบริษัท Pentair Filtation Solution, LLC
ซื้อกิจการไป ซึ่งบริษัทยังคงเปนตัวแทนจัดจําหนายผลิตภัณฑใหกับ Pentair Filtation Solution, LLC
สําหรับกลุมธุรกิจเพื่อการพาณิชย
ป 2545 - ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1.00 ลานบาท เปน 20.00 ลาน
บาท โดยเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัท เพื่อใชเปนในเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ป 2547 - บริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด ไดเริ่มขยายการใหบริการในภาคเหนือ โดยการเชาอาคารเพื่อตั้งเปน
ศูนยบริการ ที่อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ป 2549 - เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 บริษัทไดมีการทําสัญญาซื้อที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน เพื่อเปนที่ทําการ
ใหมของบริษัทและคลังสินคา ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร และเปนที่ทําการปจจุบันของบริษัท
ป 2550 - เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 20.00 ลานบาท เปน 30.00 ลาน
บาท โดยเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชสําหรับเปนเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัท
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ป 2551 - เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 บริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด ไดซื้อที่ดินพรอมอาคารเพื่อเปนศูนยบริการ
ทางดานเทคนิคในสวนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ป 2552 - ณ วันที่ 27 มีนาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอนุมัติการเปดหนวยบริการทางเทคนิคที่
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทางภาคใตฝงตะวันตก โดยใหเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2552 เปนตนไป
- เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 บริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด ไดซื้อที่ดินพรอมอาคารเพื่อเปนศูนยบริการ
ทางดานเทคนิคในสวนภูมิภาคเหนือ ตั้งอยูในอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
- เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 30.00 ลานบาท เปน 44.00 ลานบาท โดย
เสนอขายใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะนําไปใชสําหรับเงินทุนหมุนเวียนและ
ลงทุนในระบบบริหารจัดการ (ERP) ทําใหบริษัทสามารถใหบริการและจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
ป 2553 - ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอนุมัติการเปดหนวยบริการทางเทคนิคที่
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทางภาคใตฝงตะวันออก โดยใหเริ่ม
ดําเนินการตั้งแตเดือนสิงหาคม 2553 เปนตนไป
- เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ณ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 44 ลานบาท เปน 60.40 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 163,986 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุนที่ออกใหมมูลคาหุนละ 148.53 บาทซึ่งอางอิงจากมูลคาหุนทางบัญชี
ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เพื่อชําระคาซื้อกิจการของบริษัท เออรวิง คอร
ปอเรชั่น จํากัด และบริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด โดยหุนเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 163,986 หุน สามารถ
แบงไดดังนี้
- บริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 5.00 ลานบาท ประกอบดวยหุน
สามัญจํานวน 50,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยบริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด ได
นําหุนสามัญจํานวน 49,998 หุน โดยมีมูลคาหุนทางบัญชีตามงบการเงินของบริษัท นิวแมคอา
เธอร จํากัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เทากับ 167.66 บาทตอหุนและเมื่อเทียบกับมูลคาหุน
ทางบัญชีของหุนบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 แลว ไดจํานวนหุนของบริษัทที่จัดสรรให
บริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด เปนจํานวน 56,435 หุน ในราคาหุนละ 148.53 บาท คิดเปนมูลคา
8,382,348 บาท (มีทุนที่ออก 5,643,500 บาท และ สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 2,738,848 บาท)
- บริ ษั ท เออร วิ ง คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด ซึ่ ง มี ทุ น จดทะเบี ย นเรี ย กชํ า ระแล ว 25.00 ล า นบาท
ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยบริษัท เออรวิง
คอร ป อเรชั่น จํ า กั ด ได นํา หุน สามัญ จํา นวน 249,998 หุ น โดยมี มูล คา หุ น ทางบั ญ ชี ตามงบ
การเงินของบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เทากับ 63.90 บาท
ตอ หุนและเมื่อเทียบกั บ มูลคาทางบัญ ชีข องหุนบริษัท ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2553 แลว ได
จํานวนหุนของบริษัทที่ไดจัดสรรใหเปนจํานวน 107,551 หุน ในราคาหุน 148.53 บาท คิดเปน
มูลคา 15,974,661 บาท (มีทุนที่ออก 10,755,100 บาท และสวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน
5,219,561 บาท)
โดยหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดนี้เปนหุนที่ตองชําระดวยทรัพยสินอื่นที่ไมใชเงิน และถือเสมือนวาบริษัท นิว
แมคอาเธอร จํากัด และบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ไดชําระคาหุนเพิ่มทุนเต็มจํานวนแลว และได
จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553
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- เมื่อวัน ที่ 29 ธั นวาคม 2553 ณ ที่ประชุมวิสามั ญผูถือหุน ไดมีมติใหบริษั ทเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก
60.40 ลานบาท เปน 70.40 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุนที่ออกใหมมูลคาหุนละ 139.00 บาท เสนอขายใหกับผูถือหุนหุนเดิม
จํานวน 4 ราย ซึ่งบริษัทไดนําเงินจากการเพิ่มทุนมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียน บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่ม
ทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554
- เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการมีมติอนุมัติใหจายเงิน
ป น ผลสํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ น งานป 2553 ในอั ต ราหุ น ละ 14 บาท สํ า หรั บ หุ น สามั ญ ทั้ ง หมดจํ า นวน
703,986 หุน รวมเปนเงิน 9.9 ลานบาท โดยจายเงินปนผลเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554
ป 2554 - เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติโอนกิจการ บริษัท นิวแมค
อาเธอร จํากัด ใหกับบริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารกิจการภายในกลุมของบริษัท ซึ่งการดําเนินงานในการโอนกิจการจากบริษัท นิวแมค อา
เธอร จํากัด ใหกับบริษัทนั้นเปนการรับโอนพนักงาน และรับซื้อสินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ และ
สิ น ค า คงเหลื อ โดยจะเริ่ ม ดํ า เนิ น การตั้ ง แต วั น ที่ 30 กั น ยายน 2554 และจะให เ สร็ จ สิ้ น โดยจะหยุ ด
ดําเนินการบริษัท นิวแมค อาเธอร จํากัด ทั้งหมดภายในเวลา 2 ป นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการโอนกิจการ
- ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอนุมัติการเปดหนวยบริการทางเทคนิคที่
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทางภาคตะวันออก โดยใหเริ่มดําเนินการตั้งแต
เดือนธันวาคม 2554 เปนตนไป
- เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัท และบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ไดทําสัญญาเชาคลังสินคา
จํานวนรวม 2 แหงเพื่อจัดเก็บสินคา ตั้งอยูในพื้นที่ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจและปริมาณลูกคาที่เพิ่มขึ้น
ป 2555 - เ มื่ อ วั น ที่ 1 5 เ ม ษ า ย น 2 5 5 5 บ ริ ษั ท ไ ด รั บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร จ า ก
TRACE(WWW.TRACEINTERNATIONAL.ORG) ซึ่ ง เป น องค ก รอิ ส ระระดั บ สากลในการประเมิ น และ
ตรวจสอบประวัติของบริษัทและผูบริหารรวมถึงผูที่เกี่ยวของ ในเรื่องความโปรงใส โอกาส และความเสี่ยง
ที่บ ริ ษั ท อาจจะมี ส ว นได เ สี ย กั บ การคอร รั ป ชั่ น สํ า หรั บ ช ว งเวลาวั น ที่ 15 เมษายน 2555 ถึ ง วั น ที่ 1 4
เมษายน 2556
- ณ วันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทแปรสภาพจาก
บริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อเตรียมพรอมในการนําบริษัทเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ และเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท
พรอมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70.40 ลานบาท เปน 100.00 ลานบาท โดยจัดสรรเพื่อเสนอขายใหแก
ประชาชนจํานวน 59.20 ลานหุน
- เมื่ อ วั น ที่ 6 กรกฎาคม 2555 บริ ษั ท ได มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการและเจ า หน า ที่ ค วามปลอดภั ย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน(คปอ.) ตามกฎกระทรวงแรงงานเรื่ อ งการกํ า หนด
มาตรฐานและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2549
เพื่อมาตรฐานชีวิต สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมการทํางานที่ดีของพนักงานบริษัท
นอกจากนี้ ในวั น ที่ 6 กรกฎาคม 2555 บริ ษั ท ได มี ก ารเข า ร ว มโครงการ SPLASH
INTERNATIONAL(เดิมชื่อ A Child’s Right) เปนองคกรไมแสวงหาผลกําไร โดยเปนการรวมมือระหวาง
โครงการ SPLASH กับ บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด(มหาชน) และPartner(โรงเรียน สถานเลี้ยงเด็กกําพรา
สถานพิ นิจ ) โดยมีวั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ดํ า เนิ น การติ ด ตั้ง ระบบเครื่ อ งกรองน้ํ า การกุ ศ ล ซึ่ ง ทางโครงการ
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SPLASH จะเปนผูลงทุนดานเครื่องกรองน้ํา สวนบริษัทจะลงทุนดานแรงงานในการดําเนินการติดตั้ง ทั้งนี้
ในปที่ผานมาบริษัทไดรวมมือกับสถานเลี้ยงเด็กกําพราในการเขาดําเนินการติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ํา
กวา 10 แหง
- ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอนุมัติการเปดหนวยบริการทางเทคนิคที่
อํ า เภอหาดใหญ จั ง หวั ด สงขลา เพื่ อ ให บ ริ ก ารครอบคลุ ม พื้ น ที่ ท างภาคใต ฝ ง ตะวั น ออก โดยให เ ริ่ ม
ดําเนินการตั้งแตเดือนกันยายน 2555 เปนตนไป
ป 2556 - ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ที่ประประชุมคณะกรรมการบริหารไดอนุมัติการเปดหนวยบริการทาง
เทคนิคที่ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให
เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน 2556 เปนตนไป
- เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2556 บริษัทไดรับประกาศนียบัตรตอเนื่องเปนปที่ 2 จาก TRACE ซึ่งเปนองคกร
อิสระระดับสากลในการประเมินและตรวจสอบประวัติของบริษัทและผูบริหารรวมถึงผูที่เกี่ยวของ ในเรื่อง
ความโปรงใส โอกาส และความเสี่ยงที่บริษัทอาจจะมีสวนไดเสียกับการคอรรัปชั่น สําหรับชวงเวลาวันที่
15 เมษายน 2556 ถึง วันที่14 เมษายน 2557
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2.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 100.00 ลานบาท และทุนชําระแลว 70.40 ลานบาท
ประกอบธุรกิจ : จัดหาผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์เพื่อการ
จัดจําหนาย,ออกแบบ ประกอบ ปรับปรุง ซอมแซม และติดตั้งระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัด
น้ําใหบริสุทธิ์ และใหบริการดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
99.99%

99.99%

บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 25.00 ลานบาท
ประกอบธุรกิจ : จัดหาผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับ
ระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ ออกแบบ ประกอบ ปรับปรุง
ซอมแซม และติดตั้งระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําให
บริสุทธิ์และใหบริการดูแล บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
เพื่อทางการแพทย

บริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 5.00 ลานบาท
(ปจจุบันไดหยุดประกอบธุรกิจ และไดโอนกิจการไปให
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 มีมติให บริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด หยุดการดําเนิน
กิจการ โดยใหบริษัทเปนผูรับโอนพนักงานทั้งหมดจากบริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด และรับซื้อสินทรัพยที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจการใหมาอยูใน
ภายใตการบริหารของบริษัท ซึ่ง ณ ปจจุบัน ยังคงเหลือที่ดินพรอมอาคารที่ยังรอการซื้อขายอยู 2 แหง ที่จังหวัดลําพูน และจังหวัดขอนแกนซึ่ง
ปจจุบันบริษัทไดเชาเพื่อใชเปนศูนยบริการลูกคาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ โดยคาดวาจะทําการซื้อขายใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมัติการจดทะเบียนยกเลิก
บริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด ซึ่งจะเริ่มดําเนินการจดทะเบียนยกเลิกบริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด ภายในเดือนกันยายน 2556

2.4 ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัทและบริษัทยอยทั้ง 2 แหงมีสํานักงานใหญ ตั้งอยู เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัทและบริษัทยอย ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ (Purified
Water Treatment System) โดยบริษัทเปนผูนําเขาผลิตภัณฑและอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
จากตางประเทศ บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบและสามารถใหคําแนะนําที่เกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําให
บริสุทธิ์แกลูกคาไดตั้งแตงานที่ไมมีความซับซอนไปจนถึงงานที่ตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญทางดานงานวิศวกรรม
ทั้งนี้ผลิตภัณฑและการบริการของบริษัทและบริษัทยอยสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1)

จัดจําหนาย ปรับปรุงและซอมแซมระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
บริษัทจัดจําหนายผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์พรอมติดตั้งเขากับระบบ
น้ํ า ที่ ลู ก ค า ได มี อ อกแบบการติ ด ตั้ ง ไว ใ ห เ ป น ที่ เ รี ย บร อ ยเพื่ อ เชื่ อ มต อ อุ ป กรณ กั บ ระบบน้ํ า ของลู ก ค า
ประกอบกับการใหบริการปรับปรุง ซอมแซม หรือเพิ่มเติมระบบน้ําพรอมการจัดจําหนายผลิตภัณฑ โดย
กลุมลูกคาสวนใหญมาจากธุรกิจรานสะดวกซื้อ รานอาหารและรานเครื่องดื่ม และบางสวนเปนกลุมลูกคา
กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมและผูประกอบการดานระบบบําบัดน้ํา และกลุมธุรกิจใหบริการทางการแพทย โดย
สามารถแยกแหลงที่มาของผลิตภัณฑเพื่อนํามาประกอบได 4 ประเภทดังนี้
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1.1 นําเขาผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์เพื่อจัดจําหนาย ไดแก ระบบ
กรองน้ํา ถังกรองไฟเบอรกลาส หัวกรองอัตโนมัติ ไสกรองน้ํา เครื่องฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเล็ตซึ่ง
ผลิตภัณฑและอุปกรณดังกลาวไดมีการรับรองมาตรฐานจากองคกรอิสระ เชน มาตรฐาน NSF และ
มาตรฐานขององคกรภาครัฐในระดับนานาชาติ เชน มาตรฐาน FDA โดยสวนใหญจะเปนผลิตภัณฑ
ภายใตเครื่องหมายการคาชั้นนําจากตางประเทศเชน Pentair, Wedeco, Sterilight, Trojan UV,
Sekiso, CSM, Shelco Filters เปนตน
1.2 จัดหาภายในประเทศซึ่งเปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์เพื่อจําหนาย เชน ตู
นึ่งซาลาเปา(Bun Streamer) เครื่องจายเครื่องดื่ม (Beverage Dispenser) และเครื่องทําน้ําแข็ง (Ice
Making Machine) เปนตน
1.3 วาจางผลิตเพื่อจัดจําหนายสําหรับอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ เชน ไสกรองน้ํา
และ กระบอกใสไสกรองเครื่องกรองน้ํา ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัท อันไดแก Toredo, Water
Care และ Hydra Mate
1.4 ประกอบเพื่อจัดจําหนายสําหรับผลิตภัณฑที่เกี่ยวของในการใหบริการทางการแพทย โดยบริษัทได
ประดิษฐและอยูระหวางการอนุมัติจดสิทธิบัตร เครื่องผลิตน้ําใหบริสุทธิ์พรอมระบบการฆาเชื้อแบบ
เคลื่อนที่สําหรับใชกับเครื่องไตเทียม เปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัทเพื่อการจําหนายและใหเชา
โดยมีระบบเครื่องผลิตน้ําใหบริสุทธิ์พรอมระบบการฆาเชื้อแบบเคลื่อนที่ทําหนาที่ควบคุมปริมาณเชื้อ
แบคทีเรียที่ปนเปอนจากน้ําดิบและมีระบบฆาเชื้อแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ บริษัทไดผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑน้ํายาฟอกไตที่ไดมาตรฐานตามเกณฑของกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมโรคไตแหง
ประเทศไทย โดยมีจุดประสงคเพื่อจัดจําหนายใหแกลูกคาของบริษัทในราคาที่แขงขันได
2)

จัดจําหนาย พรอมออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
บริษัทจัดจําหนาย พรอมออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
ตั้งแตเริ่มกระบวนการในการบําบัดน้ําดิบที่มีสิ่งเจือปนใหมาเปนน้ําที่มีคุณสมบัติเทียบเทาน้ําประปา และ
การบําบัดจากน้ําประปาใหเปนน้ําที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงคที่ลูกคาตองการนําไปใชเพื่อการอุปโภค
และบริโภคใหแกกลุมลูกคากลุมสถานพยาบาลเปนสวนใหญ และธุรกิจอุตสาหกรรมบางอยางที่มีระบบ
น้ําเขามาเกี่ยวของในกระบวนการผลิต ซึ่งระยะเวลาในการติดตั้งโดยเฉลี่ยอยูประมาณ 1 – 2 เดือน โดย
แหลงที่มาของผลิตภัณฑเพื่อนํามาใชการประกอบติดตั้งเปนสวนเดียวกันกับขอ 1) จัดจําหนาย ปรับปรุง
และซอมแซมระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ ทั้งนี้รูปแบบการใหบริการสามารถแบงออกได
2 ลักษณะไดแก
2.1 จําหนายพรอมออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ใหแกลูกคาที่มีการชําระเงิน
แบบปกติ
2.2 จําหนายพรอมออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ใหแกลูกคาที่มีการชําระเงินใน
ลักษณะสัญญาเชาทางการเงินซึ่งมีการคิดดอกเบี้ย โดยมีระยะเวลาสัญญาเชา 5 ป เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเชา บริษัทจะทําการถอดถอนระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์สําหรับหนวยไตเทียมและนํากลับคืน ซึ่ง
งานในลักษณะนี้ดําเนินการโดย บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
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3)

การใหบริการดูแลบํารุงรักษาระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญในการใหบริการหลังการขาย ดูแลและบํารุงรักษาระบบเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกลูกคา ทั้งนี้ระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์จะตองมีการดูแลและบํารุงรักษาระบบอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน เปลี่ยนไสกรองและอุปกรณอื่นๆที่ชํารุด โดยบริษัทจะมี
แผนงานตามระยะเวลาในการเขามาดูแลบํารุงรักษาระบบกับลูกคาโดยคํานวณจากปริมาณอัตราการใช
น้ําบริสุทธิ์ (Flow Rate) และระยะเวลาการใชงานของอุปกรณตางๆ นอกจากความพรอมในการใหบริการ
ของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแลว บริษัทมีศูนยและหนวยใหบริการทางดานเทคนิคที่
สามารถครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยบริษัทมีศูนยบริการทางเทคนิคอยู 2 แหง คือที่จังหวัดลําพูน
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ใหบริการในเขตภาคเหนือ และที่จังหวัดขอนแกน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ใหบริการในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ มีหนวยบริการทางเทคนิคอยูอีก 4 แหงคือที่ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการในเขตภาคใต โดยลูกคาของบริษัทสามารถเรียกใชบริการไดทั้งในเวลาปกติ และ
เวลาฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

2.5 โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยแยกตามลักษณะการประกอบธุรกิจในระยะเวลา 3 ป สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 - 2555 และ งวด 6 เดือนแรกป2556 มีดังนี้
หนวย : พันบาท
รายได

รายไดจากการจัดจําหนาย ปรับปรุง
และซอมแซมระบบ

ป 2553

ป 2554

งวด 6 เดือนแรก ป 2556

ป 2555

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

166,753.02

91.28%

184,136.46

85.56%

218,128.06

83.61%

121,164.06

84.37%

รายไดจากการจัดจําหนายพรอมออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบ
รายไดจากขายแบบชําระเงินปกติ
รายไดจากการขายและดอกเบี้ย
ตามสัญญาเชาทางการเงิน
รายไดจากงานบริการดูแล
บํารุงรักษาระบบ
รายไดอื่น*
รายไดรวม

6,026.99

3.30%

21,794.61

10.13%

28,393.61

10.88%

16,723.66

11.65%

6,683.64

3.66%

4,427.52

2.06%

4,907.34

1.88%

751.43

0.52%

2,673.79

1.46%

3,887.01

1.81%

6,721.35

2.58%

4,083.82

2.84%

544.18

0.30%

959.01

0.45%

2,741.45

1.05%

883.87

0.62%

182,681.63

100.00%

215,204.62

100.00%

260,891.81

100.00%

143,606.84

100.00%

หมายเหตุ *รายไดอื่น ประกอบดวย ดอกเบี้ยรับ กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายทรัพ ยสินและกําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ เปนตน
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2.6 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทมีเปาหมายในการเปนผูนําในการจัดจําหนาย ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ปรับปรุง ซอมแซม และ
ใหบริการดูแลบํารุงรักษาระบบที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ โดยอาศัยทีมงานที่มีความรู มีประสบการณ
และมีความเขาใจ รวมถึงมีระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ การใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมุงมั่น
ในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และโปรงใส เพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและมีความพึงพอใจในคุณภาพของ
บริการภายใตปรัชญา “we provide more than just a filter”
บริษัทมีเปาหมายที่จะเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคงดวยการขยายธุรกิจไปยังกลุมลูกคาใหครอบคลุมอุตสาหกรรม
ตางๆเพิ่มมากขึ้น และการเพิ่มประเภทของสินคาในการใหบริการที่หลากหลายและครบวงจรเพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคาและสรางชื่อ Filter Vision และ House Brand ในฐานะผูใหบริการดานระบบบําบัดน้ําใหบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพให
เปนที่รูจักโดยกวางขวางมากขึ้น
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