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บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 1. การประกอบธุรกิจ  หนา 1 

สวนท่ี 1 

การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบรษิัท  

 วิสัยทัศน 

• มุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณ

ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้งใหบริการงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง เนนนโยบายคุณภาพใน

การใหบริการลูกคาดวยสินคาที่ไดรับมาตรฐาน มีคุณภาพสูง และจัดจําหนายสินคาอยางครบวงจร พรอม

บริการใหคําแนะนําโดยวิศวกรผูเช่ียวชาญทีมงานขายมืออาชีพ เพ่ือใหบริการที่ตรงความตองการ และเพ่ือ

สรางความพึงพอใจใหลูกคาสูงสุด 

• การสรางคานิยมรวมกัน (Shared Value) ภายในองคกร เพ่ือใหบริษัทมีวัฒนธรรมการทํางานที่ดี 

• สรางองคกรใหเกิดการเรียนรู เพ่ือสรางไปสูเปาหมายเดียวกันในการมุงเนนความเปนผูนําในธุรกิจนําเขา

และจําหนายอุปกรณระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิงครบวงจร เพ่ือสรางความสะดวกสบายและความ

ปลอดภัยใหแกผูบริโภค 

  พันธกิจ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

• เนนการบริหารงานโดยการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาหลักอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

• ขยายฐานลูกคารับเหมางานโครงการ กลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม และขยายธุรกิจไปยังลูกคาขนาดกลาง

และขนาดยอม ลูกคากลุมผูใชงานโดยตรงมากขึ้น 

• ขยายการจําหนายสินคาไปยังกลุมประเทศเพ่ือนบาน เชน พมา  เวียดนาม  กัมพูชา  เปนตน 

• มุนเนนใหมีการติดตามดูแลลูกคากลุมงานโครงการ ติดตอประสานงานผูออกแบบโครงการ เนนการ

จําหนายสินคาที่บริษัทจางผลิต และสินคาที่เปนตัวแทนจําหนายใหมากขึ้น 

  

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสําคัญ 

บริษัทเริ่มตนจากการเปนสวนหนึ่งของบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด (“หาญ”) ตอมาภายหลังหาญปรับโครงสราง

การบริหารงานแบบครอบครัวสูการบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษัทจึงไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 

ในนาม “บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยกลุมชาญณรงค0 1/ และคุณวิรัฐ สุขชัย ซ่ึงเปน

อดีตผูบริหารเดิมของหาญในสายงานขายวาลวและอุปกรณดับเพลิง บริษัทจัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนาย

ผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ  และใหบริการงานโครงการ

                                                   
1/ กลุมชาญณรงค ประกอบดวย นางประยูรศรี ชาญณรงค นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน และนายเจน ชาญณรงค 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 1. การประกอบธุรกิจ  หนา 2 

ติดตั้งระบบดับเพลิง ตอมาเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2546 และ 24 กรกฎาคม 2549 บริษัทไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 3 ลาน

บาท และ 4 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ  

ในป 2546 บริษัทไดเริ่มขยายกิจการ โดยเพ่ิมแผนกงานขายโครงการ ซ่ึงใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง

ระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบดับเพลิงดวยน้ํา ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และ

ระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเช่ียวชาญ มุงเนนการรับงานโครงการที่

มีขนาดไมใหญมากนัก เชน โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในป 2548 เพ่ิมผลิตภัณฑระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

ดวยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และ FM2002/ ในป 2550 บริษัทไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Outstanding Distributor 

Award จาก NIBCO Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา  

พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทในชวง 5 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี้  

ป 2552 - บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน UKAS (UNITED KINGDOM 

ACCREDITATION SERVICE) ซ่ึงเปนสถาบันที่ใหการรับรองระดับโลกจากประเทศสหราช

อาณาจักร ดวยการตรวจประเมินระบบคุณภาพจาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด  

ป 2554 - บริษัทเขาทําสัญญาเปนตัวแทนจําหนายระบบดับเพลิงกาซไนโตรเจน และระบบสัญญาณเตือนภัย 

(Fire Alarm) กับบริษัท ซีเมนต (ประเทศไทย) จํากัด 

ป 2555 - วันที่ 10 ตุลาคม 2555 บริษัทไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 4 ลานบาท เปน 65 ลานบาท เพ่ือใชเปนเงินทุน

หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 

ป 2556 - บริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบ Air Sampling Detector (ASD) ซ่ึงเปน

ระบบตรวจจับควันความไวสูง จาก WAGNER ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

- บริษัทไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณเปนผูใหความรวมมือกับประเทศไทยในการลดและเลิกใชสาร

ทําลายช้ันบรรยากาศโอโซนจากกระทรวงอุตสาหกรรม  

ป 2557  - บริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Balancing and Control วาลว ของ 

OVENTROP ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

- วันที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของบริษัท ไดมีมติใหบริษัทเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนจาก 65 ลานบาท เปน 130 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 6,500,000 หุน มูลคาที่ตรา

ไวหุนละ 10 บาท เสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ใน

ราคามูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพ่ือนําเงินที่ไดจากการเพ่ิมทุนมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ

ดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2557 

- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557  ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทแปรสภาพ

                                                   
2/ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เปนระบบดับเพลิงดวยสารสะอาด ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใชสารเคมีชนิดที่

ไมทําความเสียหายตออุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณอิเลคทรอนิกส และไมเปนอันตรายตอมนุษย เหมาะสําหรับติดต้ังในหอง

สําคัญ เชน Server Room, Data Center, UPS Room 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 1. การประกอบธุรกิจ  หนา 3 

จากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 130 ลานบาท เปน 175 ลานบาท 

โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 45,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายใหแก

ประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) พรอมกับการนําหุนของบริษัทเขาจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย 

เอ็ม เอ ไอ 

- วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชช่ือวา “บริษัท        

ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)” 

- วันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ 

ตราไวของบริษัท จากหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท ซ่ึงบริษัทจะมีจํานวนหุนจดทะเบียนเพ่ิมขึ้น

จาก 175,000,000 หุน เปน 350,000,000 หุน และอนุมัติการเสนอขายหุนที่ออกใหมทั้งหมดของบริษัท

ใหแกประชาชนเปนครั้งแรก ภายหลังจากการเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไว เพ่ิมขึ้นจากจํานวน 

45,000,000 หุน เปน 90,000,000 หุน  โดยบริษัทไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวตอกรม

พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 1. การประกอบธุรกิจ  หนา 4 

2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 โครงสรางรายได 

บริษัทประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบ

สุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยมีสินคาหลากหลายมากกวา 3,000 รายการ ภายใตตราสินคาที่มีช่ือเสียงมากกวา 25 ตราสินคา 

ซ่ึงในจํานวนนี้ เปนตราสินคาที่บริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย 16 ตราสินคา โดยเปนตัวแทนจําหนายสินคา

รายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยใหกับผูผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินคา และเปนตัวแทนจําหนาย

สินคาในประเทศไทยรายหนึ่งจากจํานวนตัวแทนหลายรายในตลาดของสินคานั้นๆ 14 ตราสินคา รวมทั้ง บริษัทเปนเจาของ

ตราสินคาเองอีก 3 ตราสินคา รวมทั้งใหบริการงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire 

Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกร

ผูเช่ียวชาญของบริษัท  

โครงสรางรายไดของบริษัทสําหรับป 2555 - 2557 เปนดังนี้ 

ประเภทรายได 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและบริการ       

1. วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง 413.22 83.35  451.66 86.65  475.15 81.44 

2. วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาล

และปรับอากาศ 41.63 8.40  34.27 6.57  34.40 5.90 

3. งานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิง 38.83 7.83  32.68 6.27  62.49 10.71 

รวมรายไดจากการขายและบริการ 493.68 99.58  518.61 99.49  572.04 98.05 

รายไดอื่น 2.07 0.42  2.65 0.51  11.39 1.95 

รายไดรวม  495.75 100.00  521.26 100.00  583.43 100 

หมายเหตุ:  รายไดอื่น ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายทรัพยสิน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายหลักทรัพย 

รายไดจากการชดเชยประกันภัยสินคาและทรัพยสิน และรายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุน (เริ่มต้ังแตป 2557) 

เปนตน  
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2.2 การประกอบธรุกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรอืบรกิาร 

ผลิตภัณฑและบริการของบริษัท แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก  

1) วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง  

วาลว เปนอุปกรณที่ชวยในการเปดหรือปดน้ําของระบบดับเพลิงที่ติดตั้งอยูกับทอน้ําของระบบดังกลาว โดย

วาลวใชทําหนาที่หลากหลายในระบบงาน เชน วาลวควบคุมการไหลของน้ําในระบบ วาลวเปดปดน้ําเม่ือ

ตองการซอมบํารุงรักษาระบบ วาลวปองกันน้ํายอนไหลกลับ เปนตน สําหรับอุปกรณดับเพลิง เปนอุปกรณที่

เปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมที่ใชงานคูกับอุปกรณหลักในระบบดับเพลิง เพ่ือใหระบบดับเพลิงใชงานได

อยางสมบูรณ และรวมถึงอุปกรณตางๆ ที่ชวยในการปองกันเพลิงไหม เชน ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง สายฉีดน้ํา

ดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เปนตน 

2) วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ  

วาลว เปนอุปกรณที่ชวยในการเปดหรือปดน้ําของระบบปรับอากาศหรือระบบสุขาภิบาลที่ติดตั้งอยูกับทอน้ํา

ของระบบดังกลาว โดยระบบปรับอากาศเปนระบบที่ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน โดยสินคาของบริษัทจะใช

ในระบบปรับอากาศในหองควบคุมความเย็น (Control Room) ของอาคารสูง โรงงาน สําหรับระบบสุขาภิบาล 

ประกอบดวย ระบบประปา ระบบทอระบายน้ําทิ้ง ระบบทอระบายอากาศ ระบบระบายน้ําฝน และระบบบําบัด

น้ําเสีย โดยวาลวใชทําหนาที่หลากหลายในระบบงานตางๆ เชน วาลวควบคุมการไหลของน้ําในระบบ วาลวใช

เปดปดน้ําเม่ือตองการซอมบํารุงรักษาระบบ วาลวปองกันน้ํายอนไหลกลับ เปนตน  

3) งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง  

ใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ โดยบริษัทมีทีมงานวิศวกรผูเช่ียวชาญติดตอประสานงาน

กับลูกคา แนะนําสินคาที่จําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตามมาตรฐาน

ดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแลว  

รายละเอียดกลุมผลิตภัณฑและบริการ มีดังนี้ 

1.  วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง 

1.1) วาลวระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve) ใชสําหรับติดตั้งในระบบปองกันอัคคีภัย โดยเปนวาลวที่ไดรับ

การรับรองใหใชสําหรับระบบปองกันอัคคีภัยเทานั้น และไดรับการรับรองมาตรฐานจาก UL/FM มีคุณสมบัติ

สามารถทนแรงดันขณะใชงาน (working pressure) ไดไมนอยกวา 175 psi (pound per square inch หรือแรง

ปอนดตอตารางนิ้ว) ประกอบดวย วาลวประเภทตางๆ  เชน 

วาลวประตูน้ํา (OS&Y Gate Valve)                                          
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วาลวปกผีเส้ือ (Butterfly Valve) 

 

 

 

วาลวกันกลับ (Check Valve)       

 

 

บอลวาลว (Ball Valve)  

 

 

 

โกลบวาลว (Globe Valve) เปนตน 

 

 

1.2) ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting) ใชสําหรับเปนขอตอเพ่ือเช่ือมทอในระบบดับเพลิง โดยไมตองใช

เครื่องเช่ือมไฟฟาในการเช่ือมทอ สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคล่ือนตัวของทอและอาคาร 

เพราะถูกออกแบบมาใหรองรับการเคล่ือนตัว และการหันเหของทอได 

 

Coupling 

 

 

 

  Fitting 

 

 

1.3) ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler)  

ใชในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพ่ือปองกันทรัพยสิน และ

ชีวิตอันอาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย มีคุณสมบัติดับเพลิง

โดยอัตโนมัติ โดยไมตองมีคนควบคุม สามารถควบคุม

เพลิงไหมที่เกิดขึ้นไดทันทีขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทํา

ใหเพลิงไหมหยุดการขยายตัวลุกลาม มีควันไฟนอยลง 

และเกิดในพ้ืนที่จํากัด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะทําให
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คนในอาคารมีเวลาเพ่ิมมากขึ้นในการอพยพหนีไฟ 

แบงเปนประเภทหลักๆ ได 4 แบบ ประกอบดวย   

1.3.1) ระบบทอเปยก (Wet Pipe System) เหมาะสําหรับพ้ืนที่ปองกันเพลิง

ไหมที่อุณหภูมิแวดลอม (Ambient Temperature) ไมทําใหน้ําในเสน

ทอเกิดการแข็งตัว น้ําจากหัวกระจายน้ําดับเพลิงจะฉีดออกมาดับเพลิง

ทันทีที่เกิดเพลิงไหม 

1.3.2) ระบบทอแหง (Dry Pipe System) เหมาะสําหรับพ้ืนที่ปองกันที่มี

อุณหภูมิโดยทั่วไปต่ํากวาจุดเยือกแข็ง ซ่ึงทําใหเกิดการแข็งตัวของน้ํา

ในเสนทอได โดยในระบบทอจะมีการอัดอากาศเขาภายในแทนน้ํา 

เหมาะสําหรับประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวจัด หรือในประเทศไทยอาจ

ใชกับหองทําความเย็น 

1.3.3) ระบบทอแหงแบบชะลอน้ําเขา (Preaction System) เหมาะสําหรับ

พ้ืนที่ปองกันที่ตองการหลีกเล่ียงการทํางานหัวกระจายน้ําดับเพลิงที่

อาจผิดพลาด และกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินหรืออุปกรณที่

มีมูลคาสูง เชน หองคอมพิวเตอร หองสมุด พิพิธภัณฑ เปนตน  

1.3.4) ระบบเปด (Deluge system) เหมาะสําหรับพ้ืนที่ปองกันอัคคีภัยพิเศษ 

ที่ตองการน้ําดับเพลิงในปริมาณมากออกจากหัวกระจายน้ําดับเพลิง

แบบเปด (Open Sprinkler) พรอมกันทุกหัว 

  

1.4) ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณภายใน 

1.4.1) ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) เปนตูสงน้ําดับเพลิง มีลักษณะเปนตูสีแดง ดานหนาเปน

กระจก ที่สามารถเปด หรือทุบใหแตก เพ่ือนําอุปกรณชวยเหลือออกมาไดเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

  

1.4.2) วาลวสายฉีดน้ําดับเพลิง (Hose Valve) เปนวาลวจายน้ําออกจากระบบทอสูภายนอก 
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 ชุดสายฉีดน้ําดับเพลิง (Hose Station) ไดแก สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบผาใบ (Fire Hose Rack)  

 

 

 

 

 

สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบมวน (Fire Hose Reel)  

 

 

 

ใชสําหรับดับเช้ือเพลิงประเภทที่เปนสารประกอบของธาตุคารบอน  เชน ไม กระดาษ ผา ขยะ เปนตน มี

คุณสมบัติดับเพลิง โดยอาศัยมานของความเย็นเขาไปดึงเอาความรอนออกจากวัสดุเช้ือเพลิง จนกระทั่ง

ถึงจุดที่ไมสามารถติดไฟได   

ทั้งนี้ บริษัทเปนเจาของตราสินคา “Spark” (สปารค) สําหรับผลิตภัณฑชุดสายฉีดน้ําดับเพลิง  

1.4.3) หัวรับน้ําดับเพลิง (Fire Department Connection) เปนอุปกรณรับน้ําจากภายนอกอาคาร หรือรถดับเพลิง 

เพ่ือจายเขาไปในระบบดับเพลิงภายในอาคาร 

 

 

 

1.4.4) เครื่องดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) เปนเครื่องดับเพลิงใชติดตั้งไวภายในอาคารหรือนอก

อาคาร ควบคูกับระบบดับเพลิงอ่ืนๆ  มีคุณสมบัติใชดับเพลิงเบื้องตนในขณะเพลิงเริ่มลุกไหม แบงเปน

ประเภทหลักๆ ได 6 แบบ (ตามประเภทของสารที่บรรจุในเครื่องดับเพลิง) ประกอบดวย 

1. ผงเคมีแหง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุในถังสีแดง 

ประกอบดวยผงเคมีหลายชนิดซ่ึงถูกอัดดวยแรงดันเขาไป 

สามารถดับเพลิงประเภท A B C หรืออาจดับเพลิงประเภท D ได

หากบรรจุผงเคมีพิเศษ ราคาถูก หาซ้ืองาย ใชสําหรับพ้ืนที่ทั่วไป 

เชน สํานักงาน บานพักอาศัย 
 

 

2. กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) บรรจุในถังสีแดง ปลายสายฉีด

มีลักษณะเปนกรวย กาซที่ ฉีดออกมาเปนไอเย็นจัด คลาย

น้ําแข็งแหง ลดความรอนของไฟได ไมทิ้งคราบสกปรก สามารถ

ดับเพลิงประเภท B C เหมาะสําหรับการใชงานในหอง
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เครื่องจักร สายการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ หองเครื่องไฟฟา  

เปนตน 
 

 

3. น้ํา (Water) บรรจุในถังแสตนเลส สามารถดับเพลิงประเภท A 

เหมาะสําหรับการดับเพลิงกลางแจงที่ไมมีส่ือนําไฟฟา  
 

 

 

4. โฟม (Foam) บรรจุในถังสแตนเลส เม่ือฉีดออกมาจะเปนฟอง

โฟมคลุมผิวเช้ือเพลิงที่ลุกไหม จึงสามารถดับเพลิงไดประเภท A 

B ได แตไมสามารถนําไปดับเพลิงประเภท C ไดเพราะเปนส่ือ

นําไฟฟา เหมาะสําหรับดับเพลิงในภาคอุตสาหกรรม หรือดับ

เช้ือเพลิงประเภททินเนอร และสารระเหยติดไฟ 
 

 

5. เคมีเปยก สําหรับหองครัว (Wet Chemical-Kitchen) บรรจุในถัง

แสตนเลส สามารถดับเพลิงประเภท K เหมาะกับใชในหองครัว 

เนื่องจากสามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันทอดได  
 

 

 

 

6. ฮาโลตรอน (Halotron-1) บรรจุในถังสีแดง หรือสีเขียว ภายใน

บรรจุสารสะอาด หรือฮาโลตรอนวัน เม่ือฉีดแลวจะระเหยไปเอง 

ไมทิ้งคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท A B C เหมาะสําหรับ

การใชงานในหองคอมพิวเตอร คลีนรูม หองไฟฟา หองเก็บ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

ทั้งนี้ บริษัทเปนเจาของตราสินคาเครื่องดับเพลิง “Guardian” (การเดียน) สําหรับผลิตภัณฑเครื่อง

ดับเพลิง 
 

ตารางแสดงความสามารถของสารดับเพลิงแตละประเภท   

ประเภทของเพลิง สัญลักษณ คุณสมบัต ิ

ประเภท A  

 

 

 

สัญลักษณรูปตัว A ในสามเหลี่ยมสีเขียว 

สามารถดับเพลิงที่เกิดจากของแข็ง เชน ฟน ยาง ไมผา 

กระดาษ พลาสติก หนังสัตว ปอ นุน ดาย และเช้ือประทุ  

ประเภท B   

 

สัญลักษณรูปตัว B ในสี่เหลี่ยมสีแดง 

สามารถดับเพลิงที่เกิดจากของเหลวและแกส เชน น้ํามัน

ทุกชนิด สารโซเวนท แกส ทินเนอร แอลกอฮอล ยาง

มะตอย จาระบี และกาซติดไฟทุกชนิด 
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ประเภทของเพลิง สัญลักษณ คุณสมบัต ิ

ประเภท C   

 

สัญลักษณรูปตัว C ในวงกลมสีฟา 

สามารถดับเพลิงที่เกิดจากเช้ือเพลิงที่มีกระแสไฟฟาไหล

อยู เชน อุปกรณไฟฟาทุกชนิด 

ประเภท D   

 

 

สัญลักษณรูปตัว D ในรูปดาว 5 แฉก 

สามารถดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหมของโลหะบางชนิด

ที่ สามารถติดไฟได เชน วัตถุระเบิด ปุยยูเรีย (แอมโมเนีย

ไนเตรด) โซเดียม โปแตสเซียม ไททาเนียม ผง

แมกนีเซียม เปนตน  

ประเภท K   

 

 

สัญลักษณรูปตัว K ในรูปหกเหลี่ยม 

สามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันที่ติดไฟยาก เชน น้ํามัน

ทําอาหาร น้ํามันพืช ไขมันสัตวตดิไฟ 

1.5) สวิตชแจงสัญญาณ (Switch) 

1.5.1) อุปกรณตรวจจับการไหลในเสนทอ (Flow Switch) เปนอุปกรณที่อยูใน

ระบบดับเพลิงแบบทอเปยก ทําหนาที่สงสัญญาณมายังแผงควบคุมระบบ

สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ในกรณีที่อุปกรณตรวจพบวามีการไหลใน

เสนทออันเกิดจากหัวกระจายน้ําดับเพลิงทํางาน หรือมีการใชสายฉีดน้ํา

ดับเพลิง 
  

1.5.2) สวิตซตรวจจับความดัน (Pressure Switch) ใชตรวจจับความดันในระบบ

ทอน้ําดับเพลิง ในกรณีที่ความดันเปล่ียนแปลง เพ่ือสงสัญญาณแจงไปที่

หองควบคุม 
 

1.5.3) ระฆังน้ํา (Alarm Gong) ใชสําหรับแจงเตือนภัยดวยเสียงเม่ือเกิดเพลิงไหม 

มีคุณสมบัติสงเสียงเตือนภัยเม่ือเกิดเพลิงไหม โดยใชการไหลของน้ําเปน

ตัวขับเคล่ือนกลไก 

1.6) ปมสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) ใชสูบน้ําเพ่ือดับเพลิง 

  

2.  วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ   

2.1) วาลวเปดปดน้ํา  ใชควบคุมการไหลของน้ําไมวาจะเปนการปด-เปด หรือปรับอัตราการไหลของน้ํา แบงเปน

ประเภทหลักๆ ได 4 แบบ คือ  

2.1.1) วาลวประตูน้ํา (Gate Valve) ใชสําหรับปด-เปดน้ํา มีน้ําหนักมาก ใชเนื้อที่ในการติดตั้ง เหมาะสําหรับใช

ในหองเครื่องสูบน้ํา หองปมน้ําดับเพลิง ใชภายนอกอาคารหรือพ้ืนที่ทั่วไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุม

อัตราการไหล 
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2.1.2) วาลวปกผีเส้ือ (Butterfly Valve) ใชสําหรับปด-เปดน้ํา มีน้ําหนักเบา ใชพ้ืนที่นอยในการติดตั้ง ใชติดตั้ง

ในอาคารหรือพ้ืนที่ทั่วไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุมอัตราการไหลของน้ํา  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3) บอลวาลว (Ball Valve) ใชสําหรับปด-เปดน้ํา เหมาะกับการใชกับทอขนาดเล็ก สามารถปด-เปดน้ําได

ทันที การรั่วซึมมีนอยกวาการใชวาลวประตูน้ํา เนื่องจากหนาสัมผัสของวาลวปดสนิทกวา 

 

 

 

  

2.1.4) โกลบวาลว (Globe Valve) ใชสําหรับควบคุมอัตราการไหลของน้ํา เปนวาลวที่ทําใหแรงดันของน้ําลดลง

ระหวางสวนหนาวาลวและสวนหลังวาลว 

 

 

  

 

 

2.1.5) วาลวปรับปริมาณน้ํา (Balancing Valve) ใชสําหรับปรับสมดุลของระบบวาลวระบายอากาศ เพ่ือปรับ

อัตราการไหลใหไดคาตามที่ตองการ มีคุณสมบัติปรับปริมาณน้ําใหไหลเขาเครื่องสงลมเย็นในระบบ

ปรับอากาศใหตรงตามสถานะที่ออกแบบ 

 

ทั้งนี้ บริษัทเปนเจาของตราสินคา “Valtec” 

(วาลวเทค) สําหรับผลิตภัณฑวาลวและ

อุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 
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2.2) เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) และเทอรโมมิเตอร (Thermometer) แบงเปนประเภทหลักๆ ได 2 แบบ 

ประกอบดวย 

2.2.1)  เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)  ใชสําหรับแสดงคาแรงดัน มีหนวยเปนแรงปอนดตอตารางนิ้ว (PSI) 

และกิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (kg/cm2) แบงเปนประเภทหลักๆ ได 2 แบบ คือ 

 

 

 

  

 

2.2.1.1   เกจวัดความดันแบบมีน้ํามัน (Liquid Filled Gauge) เหมาะสําหรับติดตั้งในที่ที่มีการ

ส่ันสะเทือน ชวยลดแรงกระแทกของแรงดัน ทําใหยืดอายุการใชงานใหนานขึ้น 

  2.2.1.2 เกจวัดความดันแบบไมมีน้ํามัน (Non-Filled Gauge) เหมาะสําหรับติดตั้งทั่วไป 

2.2.2) เทอรโมมิเตอร (Thermometer) ใชสําหรับวัดระดับอุณหภูมิหรือความรอน แบงเปนประเภทหลักๆ  ได  

2 แบบ คือ 

2.2.2.1 เ ท อ ร โ ม มิ เ ต อ ร แ บ บ แ ท ง แ ก ว  (Liquid-in-Glass 

Thermometer) ใชสําหรับวัดอุณหภูมิทั่วไป มีคุณสมบัติ

ขยายตัวของของเหลวเม่ือไดรับความรอน และหดตัวเม่ือ

คลายความรอน จะมีหนวยเปนองศาฟาเรนไฮต (F) และ

องศาเซลเซียส (C) 

2.2.2.2 เทอรโมมิเตอรแบบไบเมทัล (BiMetal Thermometer) มี

คุณสมบัติ ขยายตัวของโลหะ 2 ชนิด เม่ือไดรับความรอน 

โลหะทั้ง 2 ชนิด เกิดการขยายตัวไมเทากัน โดยทั่วไปวัด

อุณหภูมิอยูในชวง -75 C ถึง 550 C 

2.3) Flow Switch ใชสําหรับตรวจจับการไหลของน้ํา มีคุณสมบัติปองกันความเสียหายของปมน้ํา เนื่องจากน้ําไม

ไหล โดยติดตั้งอยูในทิศทางเดียวกับการไหลของน้ําในทอ 
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2.4) แผนกรองอากาศ (Aluminum Filter) แบบลางน้ําได สามารถกรองฝุน ส่ิงสกปรกในอากาศ ชวยใหการระบาย

อากาศมีความสะอาดมากย่ิงขึ้น  ใชสําหรับปองกันฝุนและส่ิงสกปรกเขาไปอุดตันในเครื่องปรับอากาศมี

คุณสมบัติลางน้ําได สามารถกรองฝุน ส่ิงสกปรกในอากาศ ชวยใหการระบายอากาศมีความสะอาดมากย่ิงขึ้น 

 

 

 

 

 

2.5) ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting) ใชสําหรับเปนขอตอเพ่ือเช่ือมทอในระบบปรับอากาศ โดยไมตองใช

เครื่องเช่ือมไฟฟาในการเช่ือมทอ สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคล่ือนตัวของทอและอาคาร 

เพราะถูกออกแบบมาใหรองรับการเคล่ือนตัว และการหันเหของทอได 

 

 

 

 

 

3)  งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง 

บริษัทมีบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire 

Protection) ระบบปมดับเพลิง ระบบทอน้ําดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire 

Suppression and Alarm Systems) สําหรับงานโครงการทั้งในอาคารและโรงงานตางๆ ที่มีแนวโนมความตองการติดตั้ง

ระบบดับเพลิงเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานที่ตองมีการปรับปรุงใหมีระบบปองกันอัคคีภัย 

ที่ไดมาตรฐาน โดยบริษัทมีทีมงานวิศวกรผูเช่ียวชาญติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนําสินคาที่จําหนาย รวมถึงออกแบบ 

และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และการทดสอบหลังติดตั้งระบบแลว รวมถึงงาน

บริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ซ่ึงในการติดตั้งระบบดับเพลิง จะมีการใชวาลวและอุปกรณระดับเพลิง (สินคาตามขอ 1)

รวมกับอุปกรณที่เก่ียวของในระบบดับเพลิงตางๆ โดยระบบดับเพลิงที่ติดตั้งใหแกลูกคา มีดังนี้  

รายละเอียดงานโครงการในระบบดับเพลิง เปนดังนี้  

3.1) ระบบโฟมดับเพลิง เปนระบบที่มีการผสมระหวางน้ําและน้ํายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate) เพ่ือดับเพลิง 

โดยใชหลักการสรางฟองโฟม หรือสรางผิวของโฟมบนของเหลวติดไฟเพ่ือก้ันออกซิเจนจากเช้ือเพลิง โดย

ระบบโฟมดับเพลิงมีอุปกรณสําคัญ ไดแก  

3.1.1) ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบถุง (Bladder Tank) ใชบรรจุโฟมดับเพลิง โดยสามารถดับเพลิงที่เกิดจาก

น้ํามันได 
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3.1.2) น้ํายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate)  

a. Aqueous Film Forming Foam น้ํายาโฟมที่ใชสําหรับดับไฟที่เกิดจากสารไฮโดรคารบอน 

(Hydrocarbon) เชน น้ํามันดิบ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเช้ือเพลิง เปนตน ไมเหมาะกับการดับไฟที่เกิดจาก

สารโพลาร โซลเวนท (Polar Solvent สารละลายที่มีน้ําเปนตัวทําละลาย) เชน ทินเนอร แอลกอฮอล  

b. Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam น้ํายาโฟมที่ใชสําหรับดับไฟที่เกิดจากสาร

ไฮโดรคารบอน และสารโพลาร โซลเวนท 
 

3.1.3) หัวฉีด ขอตอตางๆ เชน อุปกรณฉีดโฟม วาลวควบคุม เปนตน  

 

 

 

 

 

3.2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัตดิวยแกส ชนิดระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยแกส ไดแก 

3.2.1) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดกาซคารบอนไดออกไซด (Co2)  

 

 

 

 

3.2.2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดกาซไนโตรเจน (N2)  

 

 

 

 

3.2.3) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200 
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3.2.4) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ในการดําเนินงานโครงการตางๆ บริษัทอาจทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพ่ือปกปองความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบงาน โดยจะพิจารณาจากลักษณะของงานในแตละงานเปนคราวๆ ไป เชน การทําประกันความ

เสียหายของสินคาในกรณีการติดตั้งระบบดับเพลิงในคลังที่มีสินคาเก็บอยู เปนตน บริษัทใหบริการตามระยะเวลาที่กําหนด 

(Regular Service) โดยการเขาตรวจเช็คอุปกรณที่จําหนายเม่ือครบตามกําหนด โดยเปนสินคาหรืออุปกรณที่ยังอยูในระยะ

ประกัน หรืออยูในสัญญาบริการ ทั้งนี้ ในกรณีสินคาที่จําหนายใหลูกคามีปญหา บริษัทจะติดตอประสานงานกับผูจําหนาย

สินคาในตางประเทศ พิจารณาสาเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมกัน เพ่ือขอเคลมประกันสินคาที่ตกลงรวมกัน โดยมี

ระยะเวลาประกันสินคาประมาณ 1-2 ปนับแตวันที่สินคาออกจากทาเรือของประเทศผูจําหนายสินคานั้นๆ 

การรับประกันสินคาหรือบริการตรวจเช็คตามระยะเวลาของบริการ 

บริษัทรับประกันความเสียหายหรือชํารุดของสินคาทุกชนิด ตามเงื่อนไขการรับประกันสินคาที่บริษัทจําหนาย

หรือติดตั้งใหแกลูกคาเปนระยะเวลา 1 ป ซ่ึงสินคาของบริษัทไดรับการรับประกันมาจากผูผลิตสินคาอีกทอดหนึ่งเปน

ระยะเวลาอยางนอย 1 ป นอกจากนี้ ภายหลังติดตั้งงานโครงการแลวเสร็จ บริษัทมีการรับประกันผลงานหลังติดตั้ง โดย

รับประกันสินคาที่จําหนายตามเงื่อนไขการรับประกันเปนเวลา 1 ป ซ่ึงผูผลิตสินคามีการรับประกันสินคาที่จําหนายใหแก

บริษัท อยางนอย 1 ป เชนเดียวกัน 

คลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา   

บริษัทมีคลังสินคารวม 2 แหง โดยคลังสินคาหลัก ตั้งอยูเลขที่ 503/1 ถนนพระราม 9  ซอย 13 แขวงบางกะป      

เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ ซ่ึงเชากับบุคคลที่เก่ียวของกับบริษัท พ้ืนที่เชารวม 1,760 ตารางเมตร เพ่ือใชเปนพ้ืนที่เก็บผลิตภัณฑ

วาลว และอุปกรณตางๆ รวมทั้งใชเปนพ้ืนที่แปรรูปสินคา เชน การประกอบช้ินสวนอุปกรณตางๆ ตามคําส่ังซ้ือ และ

คลังสินคาแหงที่สอง ตั้งอยูที่ 38/43 หมู 4 ถนนลําลูกกา ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ้ืนที่รวม 15 ตาราง

เมตร ซ่ึงเชากับบุคคลภายนอกที่ใหบริการคลังสินคาและไมมีความเก่ียวของกับบริษัท เพ่ือใชเปนพ้ืนที่เก็บสารเคมีอันตราย

ที่ส่ังซ้ือจากผูผลิต และรอการจัดสงใหแกลูกคา หรือนําไปใชในงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงใหแกลูกคา  (รายละเอียด

สรุปสัญญาเชาคลังสินคา พิจารณาในสวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ ขอยอย 5.3.2 สัญญาเชาอาคาร

คลังสินคา) 

บริษัทจัดสงสินคาที่รวมคาขนสงเรียบรอยแลวจากคลังสินคาใหแกลูกคา (คาจัดสงรวมอยูในราคาสินคาแลว)โดย

ใชรถบรรทุกขนาดตางๆ ที่บริษัทไดวาจางผูประกอบการขนสงจากภายนอกที่ไมมีความเก่ียวของใดๆกับบริษัท ซ่ึงผานการ

คัดเลือกและขึ้นทะเบียนกับบริษัทจํานวน 12 ราย นอกจากนี้ บริษัทไดทําประกันภัยสินคาที่เก็บในคลังสินคาเพ่ือคุมครอง

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการเก็บสินคาหรือการปฏิบัติงานโดยคุมครองภัยตางๆ เชน ไฟไหม ฟาผา แผนดินไหว ลม

พายุ น้ําทวม รวมถึงอุบัติเหตุตางๆ ที่เกิดขึ้นในคลังสินคาที่สงผลใหทรัพยสินเสียหาย ซ่ึงปจจุบันการประกันภัยครอบคลุม
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มูลคาทรัพยสินในสํานักงานใหญและสินคาในคลังสินคา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 25562

1/ รวมทั้งบริษัทมีการทําประกันภัยสินคา

ที่ขนสงในประเทศสําหรับคําส่ังซ้ือที่มีมูลคาสูง เพ่ือคุมครองความเสียหายหรือความสูญเสียของสินคาจากอุบัติเหตุ การยก

ขนสินคาขึ้นไปยังพาหนะที่ใชขนสง และคุมครองตลอดระยะเวลาที่สินคานั้นอยูบนพาหนะที่ใชขนสง โดยมีบริษัทเปน

ผูรับผลประโยชนแตเพียงผูเดียว  และตั้งแตป 2555 - ปจจุบัน บริษัทยังไมมีประวัติการเคลมประกันภัยสินคาที่เกิดจาก

เหตุการณใดๆ 

 

กระบวนการรับสินคาเขาเก็บในคลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา 

- กระบวนการขั้นตอนการรบัสินคาจากผูผลิตสินคา 

1. เม่ือพนักงานคลังสินคาไดรับใบส่ังซ้ือจากแผนกจัดซ้ือ จะจัดเตรียมบารโคดสินคา สถานที่จัดวางสินคา   

2. เม่ือมีการสงสินคามาที่คลังสินคา พนักงานคลังสินคาจะตรวจรับสินคาตามรายละเอียดที่ไดรับแจงจากแผนกจัดซ้ือ 

ติดบารโคดที่สินคา จัดทําใบแจงรับสินคา  

3. พนักงานคลังสินคาซ่ึงทําหนาที่จัดเก็บสินคา จะตรวจสอบประเภท สภาพสินคา จํานวน และบารโคดกับใบแจงรับ

สินคาวาถูกตองครบถวนตรงกัน จากนั้นนําสินคาเขาเก็บในคลังสินคา จัดเรียงสินคาที่รับเขากอนไวดานนอกและ

สินคาที่รับเขาทีหลังจัดเรียงไวดานใน เพ่ือความสะดวกในการเบิกจายตอไป และบันทึกสต็อคสินคา พรอมทั้งสง

รายละเอียดใหแกแผนกอ่ืนๆที่เก่ียวของ ไดแก แผนกจัดซ้ือ และแผนกบัญชี 

4. ในกรณีที่ตรวจรับไมตรงตามการส่ังซ้ือหรือมีสินคาชํารุด เสียหาย พนักงานคลังสินคาจะแจงขอมูลมาที่แผนกจัดซ้ือ

เพ่ือใหตรวจสอบ และดําเนินการแจงผูผลิต และ/หรือบริษัทที่รับประกันภัยสินคาตอไป 

- กระบวนการและขัน้ตอนการเบกิสินคาเพื่อจัดสงใหแกลูกคา 

1. พนักงานจัดสง บันทึกรายการจัดของ (Picking List) สงมอบใหแกพนักงานคลังสินคา เพ่ือเตรียมสินคาสงมอบใหแก

ลูกคา รวมทั้งทําหนาที่ตรวจสอบรายช่ือลูกคา ปริมาณสินคา สถานที่สงมอบ เพ่ือวางแผนเสนทางการจัดสงสินคา 

ติดตอประสานงานกับฝายการเงินเพ่ือรับเอกสารที่ใชในการจัดสงสินคา 

2. พนักงานจัดสง จัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา เพ่ือบันทึกรายการในแตละเสนทางการจัดสงใหเรียบรอยภายใน

เวลา 9.00 น. ของทุกวันทําการ เพ่ือใหฝายขายมีขอมูลประสานงานกับลูกคาในการแจงชวงเวลาโดยประมาณที่

สินคาจะสงถึง 

3. ในกรณีการขนสงสินคาเรงดวน หรือการจองเวลาจัดสงสินคาลวงหนา พนักงานจัดสงจะรับใบแจงการจัดสงสินคา

จากพนักงานขาย และทําหนาที่ประสานงานกับผูใหบริการขนสงตามรายช่ือที่บริษัทไดอนุมัติไว โดยแจงผู

ใหบริการขนสงถึงกําหนดเวลาในการเขารับสินคา ณ คลังสินคา กําหนดเวลาในการสงมอบ และเสนทางในการสง

มอบสินคาใหลูกคา และจัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา  

4. พนักงานจัดสง สงเอกสารที่ใชในการจัดสงสินคา รวมทั้งใบควบคุมการขนสงสินคาใหพนักงานขับรถ/พนักงานสง

ของ โดยพนักงานขับรถ/พนักงานสงของตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ จํานวนสินคากับรายละเอียดเอกสารที่ใชใน

การจัดสง และเซ็นช่ือผูรับสินคาในสําเนาสวนของคลังสินคา จากนั้นนําสินคาออกจากพ้ืนที่เตรียมจายขึ้นรถตาม

                                                   
1/ บริษัทกําหนดทุนประกันภัยในแตละป โดยพิจารณาจากมูลคาทรัพยสินตามงบการเงินงวดลาสุดกอนที่จะมีการทําประกันภัยนั้นๆ 
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เสนทางที่ไดวางแผนไว และจัดสงสินคาตามเสนทาง ช้ีแจงและทบทวนรายการสินคาที่สงมอบกับเอกสารที่ใชใน

การจัดสงกับลูกคา และใหลูกคาเซ็นช่ือผูรับสินคาในเอกสารที่ใชในการจัดสง จากนั้นนําเอกสารประกอบดวย

ตนฉบับใบวางบิล สําเนาใบกํากับภาษี กลับคืนจากลูกคาและนําสงใหพนักงานจัดสงเพ่ือทําหนาที่รวบรวมเอกสาร

ใหหนวยออกบิล เพ่ือออกบิลขาย และติดตามการชําระเงินตามระเบียบปฏิบัติทางบัญชีตอไป 

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑท่ีจําหนาย  

บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาที่จัดจําหนาย  เพ่ือใหลูกคาม่ันใจในคุณภาพและความ

ปลอดภัยของสินคา วาเปนไปตามขอกําหนดที่ลูกคาไดตกลงไวกับบริษัท โดยสินคาที่บริษัทจัดจําหนายสวนใหญผาน

การรับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories)3

2/ และ/หรือมาตรฐาน FM (Factory Mutual)3/ และ/หรือมาตรฐาน 

BS (British Standard)4/ หรือมาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards)5/  สําหรับสินคาวาจางผลิตภายใตแบรนดของ

บริษัท จะผลิตภายใตมาตรฐาน BS รวมทั้งระบบงานทุกระบบของบริษัทผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 

2.2.2 การตลาดและการแขงขัน 

2.2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม 

บริษัทประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบ

สุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงใหกับงานโครงการตางๆ โดย

สินคาสวนใหญกวารอยละ 69 - 78 ของรายไดจากการขาย เปนการขายใหแกผูรับเหมา ซ่ึงสวนใหญเปนผูรับเหมากอสราง

งานอาคารสูง หรือโรงงานตางๆ ทําใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความสัมพันธโดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรม

กอสราง ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสอดคลองกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) แตจะมีความผันผวนมากกวา กลาวคือ เม่ือเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว การ

กอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ จะขยายตัวไดมากและเร็วกวา แตเม่ือเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพย

ตางๆ จะชะลอตัวลงเร็วกวา และสอดคลองกับพ้ืนที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางในแตละป  

 

 

                                                   
2/ Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภัย โดย Underwriters’ Laboratories Inc. (UL) ซึ่งเปนองคกรอิสระที่ไม

แสวงหาผลกําไรในประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผูดําเนินการทดสอบผลิตภัณฑ จัดทํามาตรฐานดานความปลอดภัย และใหการ

รับรองความปลอดภัยของสินคา   
3/ Factory Mutual (FM) หนวยงานที่ทําการทดสอบอปุกรณปองกนัและระงับอัคคีภัยของกลุมประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา 
4/ British Standard (BS) มาตรฐานความปลอดภัย โดยสถาบันมาตรฐานแหงประเทศสหราชอาณาจักร (The British Standard 

Institution หรือ BSI) 

5/ Thai Industrial Standards (TIS) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑโดยสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของประเทศไทย   
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การขบัเคล่ือนนโยบายการลงทุนของภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้น จากขอมูลศูนยวิจัยธนาคารกสิกรไทย ภาครัฐได

ใหความสําคัญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนศักยภาพการแขงขันทางการคาและการลงทุนของไทยและ

ผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไทยใหเติบโตตอเนื่อง รวมถึงรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงเห็นชอบ 

แนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคมนาคมในระยะเรงดวนที่จะเรงดําเนินการในป 2557 - 2558 ภายใตกรอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ดวยกรอบวงเงินลงทุนเบื้องตน 

2,400,000 ลานบาท นอกจากนี้ภาครัฐยังออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงป 2557 - 2558 จํานวน 5 มาตรการ ดวย

กรอบวงเงินลงทุนโดยรวม 364,465 ลานบาท โดยมีเปาหมายเรงรัดเบิกจายงบลงทุนของหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือใชในการซอมแซมส่ิงปลูกสรางของหนวยงานภาครัฐทั่วประเทศ และชวยเหลือทางการเงินใหแกเกษตรกรชาวนาที่มี

รายไดนอย 

อยางไรก็ดี การเรงรัดเบิกจายงบลงทุนภายใตมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงป 2557 - 2558 และผลจากมาตรการ

ดังกลาวนาจะมีผลใหมูลคาการลงทุนในการกอสรางของภาครัฐในป 2558 ขยายตัวตอเนื่องจากป 2557 ถึงรอยละ 7.0 - 10.0 

หรือคิดเปนมูลคา 464,000 - 477,000 ลานบาท 

ทั้งนี้ โครงการภาครัฐสวนใหญที่จะลงทุนในป 2558  จะเปนโครงการเดิมที่มีความจําเปนตองลงทุนตอเนื่อง สวน

การลงทุนในโครงการใหมอาจมีเม็ดเงินลงทุนในกรอบที่จํากัด  อยางไรก็ดี โครงการใหมๆ ที่จะลงทุนในป 2558 ยังเปน

ประเด็นที่ตองติดตามความคืบหนาตอไป   ซ่ึงขึ้นอยูกับกระบวนการดําเนินงานและการพิจารณาของภาครัฐ 

จากขอมูลของสํานักเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไตรมาส 3 ของป 2557  มีเครื่องช้ีทางเศรษฐกิจที่เห็นการเพ่ิมขึ้น

ของการลงทุนจากภาคเอกชน โดยเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.9  ซ่ึงขยายตัวเปนครั้งแรกหลังจากหดตัว 4 ไตรมาส  การลงทุนใน

เครื่องมือเครื่องจักรเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.4 สอดคลองกับการนําเขาสินคาทุนที่เพ่ิมขึ้น ยอดขอรับการสงเสริมการลงทุนผาน BOI 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 84.1 แตการลงทุนกอสรางลดลงรอยละ 3.6 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาโดยภาพรวมมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นอยาง

ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทิศทางการกอสรางภาคเอกชนในป 2558  คาดวาจะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา โดยจะเห็นไดวาพ้ืนที่รับ

อนุญาตกอสรางเริ่มมีการฟนตัวในไตรมาสที่ 4 ปที่ผานมา รวมถึงวัสดุกอสรางที่เริ่มมียอดขายฟนตัว นอกจากนั้นบริษัท

พัฒนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญมีความม่ันใจวาจะสามารถพัฒนาโครงการใหมๆ มากขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะอาคารชุด เปน

ดัชนีวัสดุกอสราง พ้ืนท่ีรับอนุญาตกอสราง 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 
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สวนที่ 1. การประกอบธุรกิจ  หนา 19 

ผลมาจากการขยายโครงขายรถไฟฟาที่ออกสูซานเมืองมากขึ้น ซ่ึงไดประเมินปหนาจะมีซัพพลายเปดขายสูงถึงเกือบ 7-8 

หม่ืนยูนิต จากทั้งป 2557  มีซัพพลายเปดใหมประมาณ 6.5 - 6.8 หม่ืนยูนิต ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมไดรับใบอนุญาต

กอสรางโรงงานจํานวนมากในรอบปที่ผานมา โดยใน 7 เดือนแรกของปที่ผานมา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

และกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถออกใบอนุญาต รง.4  ใหผูประกอบการไดแลวรวม 2,212 โรงงาน มูลคาเงินลงทุน 

221,314 ลานบาท ตลอดจนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐ เชน อาคารรัฐสภาแหงใหม รถไฟฟาใตดิน รถไฟฟา

รางคู ตลอดจนสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2  ทําใหเช่ือม่ันวา  ภายใตสถานการณดังกลาวขางตน กิจกรรมการกอสรางของ

ภาคเอกชนและภาครัฐ ทําใหภาคอุตสาหกรรมกอสรางจะมีการเติบโต ไดประมาณรอยละ 5 - 10 

2.2.2.2 การแขงขนั 

ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ มีสภาพการแขงขันรุนแรง มี

ผูประกอบการรายใหญและรายเล็กในตลาดจํานวนมาก มีตราสินคาในตลาดจํานวนมากที่ไดรับการยอมรับ แตเนื่องจาก

ตลาดมีขนาดใหญ ทําใหการจัดจําหนายสินคามีชองทางจําหนายไปสูลูกคาไดอีกมาก โดยบริษัทมีจุดเดนที่มีสินคา

หลากหลาย สินคามีช่ือเสียงในตลาด สามารถจําหนายใหลูกคาทั่วไปและลูกคากลุมผูรับเหมาไดอยางทั่วถึง  

ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง เนื่องจาก

เปนผลิตภัณฑเก่ียวกับความปลอดภัย จึงจําเปนตองใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี ผานการรับรองมาตรฐานสากล คูแขงสําคัญ

ของบริษัทจะเปนบริษัทที่เปนกลุมตัวแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศ ซ่ึงมีจํานวนไมมากนัก เนื่องจากตราสินคาที่ไดรับ

การยอมรับในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ประกอบกับนโยบายผูผลิตสินคาสวนใหญมีนโยบายจัดจําหนายผานตัวแทน

จําหนายแตเพียงผูเดียว หรือมีการแตงตั้งตัวแทนจําหนายใหมีจํานวนนอยราย เพ่ือปองกันการแขงขันกันเองระหวางตัวแทน

จําหนาย 

สําหรับธุรกิจการใหบริการงานโครงการเพ่ือรับเหมาออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง มีจํานวนคู

แขงขันไมมากนัก เนื่องจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงตองใชความสามารถทางดานวิศวกรรมออกแบบ คูแขงหลัก

จะเปนกลุมผูจัดจําหนายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตไดอีก เนื่องจากภาครัฐมี

การออกกฎหมายเพ่ือปองกันการเกิดอัคคีภัยใหมีความเขมงวดมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงานเพ่ือใหเปนไป

ตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2535 ทําใหตลาดมีความตองการสินคาและบริการเก่ียวกับระบบดับเพลิง

มากขึ้น  

 ทั้งนี้ คูแขงขันทางตรงซ่ึงดําเนินธุรกิจนําเขาจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณดับเพลิงในตลาดอาคารและ

โรงงานมีจํานวน 4 - 5 ราย โดยการดําเนินธุรกิจในบางครั้งคูแขงขันอาจเปนคูคาในการซ้ือสินคาจากบริษัทไดเชนกัน หาก

พิจารณาสวนแบงตลาดของบริษัท โดยเทียบเคียงรายไดของคูแขงขันและบริษัท พบวาในป 2556 บริษัทและคูแขงขันหลัก

รวม 3 ราย ครองสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 80 โดยบริษัทมีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 25 (การจัดอันดับอางอิง

จากฐานขอมูลบิซิเนสออนไลน)  

2.2.2.3 แนวโนมอตุสาหกรรมและการแขงขัน 

ปจจุบันมีผูประกอบการรายใหญและรายเล็กในตลาดจํานวนมากตามการขยายตัวของธุรกิจ และสอดคลองกับการ

เขมงวดบังคับใชกฎหมายในเรื่องความปลอดภัยของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ที่กําหนดใหอาคารสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้น

ไป หรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีเนื้อที่ตั้งแต 10,000 ตารางเมตร ตองมีระบบปองกันเพลิงไหม และการบังคับให

ตรวจสอบระบบดับเพลิงภายในอาคารทุก 3 - 5 ป กอนตอใบอนุญาตใชอาคาร และอาคารขนาดเล็กเริ่มบังคับใชในเรื่อง
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ความปลอดภัยดังกลาวตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 เปนตนมา ดังนั้น จากการบังคับใชกฎหมายความปลอดภัยตางๆ ที่เขมงวด

ขึ้นดังที่กลาวขางตน ทําใหผูประกอบการเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจและการจําหนายสินคาที่มีเพ่ิมขึ้น อีกทั้งเปนปจจัย

สําคัญที่ทําใหอุตสาหกรรมนี้ยังสามารถเติบโตไดอีกในอนาคต   

 

2.2.2.4 ลักษณะลูกคาและลกูคากลุมเปาหมาย 

กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทเปนลูกคาโครงการกอสรางอาคารสูง หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองมีระบบ

ดับเพลิงเพ่ือความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้งงานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในอาคารหรือโรงงาน

ตางๆ ซ่ึงตองใชผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ เพ่ือเปน

อุปกรณในระบบงานนั้นๆ โดยลูกคาของบริษัทอาจเปนลูกคาทางตรงซ่ึงเปนเจาของโครงการกอสราง หรือเปนผูรับเหมา

โครงการที่ซ้ือสินคาจากบริษัทไปติดตั้งในงานโครงการนั้นๆ ตลอดจนรานคาหรือผูจําหนายสินคาที่เก่ียวของกับงานระบบ

ดับเพลิงและระบบวิศวกรรมตางๆ ที่ซ้ือสินคาจากบริษัทเพ่ือจําหนายตอใหแกผูรับเหมาโครงการหรือผูใชงานโดยตรง ซ่ึง

บริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับกลุมลูกคาดังกลาวมาโดยตลอด และมีกลุมลูกคาที่ส่ังซ้ือสินคาของบริษัทเปนประจํา เนื่องจาก

เช่ือม่ันในคุณภาพ ความปลอดภัยของสินคา ที่สวนใหญไดรับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับการบริการที่

ดีจากทีมงานขายที่มีความรูอยางดีเก่ียวกับสินคานั้นๆ เอยางไรก็ตาม ในป 2556 และป 2557 บริษัทไมมีลูกคารายใดที่มี

สัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวม  

2.2.2.5 กลยุทธการแขงขัน 

บริษัทมุงเนนการจําหนายสินคาที่มีคุณภาพสูง ใหบริการลูกคาดวยสินคาที่มีคุณภาพ พรอมใหคําแนะนําดวยวิศวกร

ผูเช่ียวชาญ ทีมงานบริการหลังการขายที่รวดเร็วและเปนมืออาชีพ ดวยนโยบายการบริหารจัดการเสริมสรางความรูความ

ชํานาญในสินคา เพ่ือใหลูกคาไดรับการบริการอยางรวดเร็ว และสรางความพึงพอใจสูงสุด โดยมีกลยุทธการแขงขัน ดังนี้  

• จําหนายสินคาคุณภาพและมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

เนนจําหนายสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ยอมรับทั่วโลก โดยบริษัทจะคัดเลือกสินคาที่มีคุณภาพ 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑในระบบดับเพลิงมีความเก่ียวของกับความปลอดภัยอยางมาก จึงจําเปนตองเลือก

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี ผานการรับรองมาตรฐานสากล เหมาะสมกับความตองการของลูกคา สินคาที่มีช่ือเสียง

ไดรับความนิยมและยอมรับอยางกวางขวางในตลาด เพ่ือสรางความไววางใจ ความเช่ือม่ัน และความพึงพอใจ

ใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง   

• การเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคา  

บริษัทวางแผนจะเพ่ิมการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในสินคาของระบบดับเพลิงมากขึ้น โดยจะทยอยส่ังซ้ือ

สินคา เพ่ือรองรับความตองการของลูกคาใหเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทจะเพ่ิมจํานวนบุคลากรใหเพียงพอตอ

การขยายธุรกิจ โดยเฉพาะงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ซ่ึงบริษัทตองการใหมีจํานวนวิศวกรเพียงพอที่จะ

สามารถรองรับงานโครงการที่มีปริมาณงานมากขึ้นและมีมูลคางานที่สูงขึ้น 

• มีสินคาหลากหลาย ครบวงจร มีสต็อคสินคาเพียงพอตอความตองการและไมทําใหลูกคาตองรอสินคานาน 

บริษัทเปนหนึ่งในผูใหบริการแบบครบวงจร โดยเปนผูนําในธุรกิจนําเขาและจําหนายอุปกรณระบบดับเพลิง ที่

มีสินคาหลากหลาย สินคาที่จําหนายสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการส่ังซ้ือและรอ
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การขนสงเขามาในประเทศ  บริษัทจึงตองประมาณการยอดขาย วางแผนการส่ังซ้ือสินคาและเก็บสต็อคสินคา

ใหเหมาะสม เพ่ือใหมีสินคาหมุนเวียนเพียงพอตอความตองการของลูกคา และสามารถสงมอบสินคาใหลูกคา

ไดอยางรวดเร็วทันที ไมเกิดความลาชา ซ่ึงอาจจะทําใหเสียยอดขายและเสียโอกาสในการขายครั้งตอไปได ใน

ขณะเดียวกันบริษัทตองไมสต็อคสินคาไวมากเกินไป จนทําใหมีคาใชจายในการจัดเก็บสต็อคสินคาสูง   

• จัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อกระตุนยอดขาย  

บริษัทมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางสมํ่าเสมอ เชน การออกงานแสดงสินคา เพ่ือใหเปนที่รูจักและ

เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง มีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑใหผูออกแบบโครงการและลูกคาเพ่ือใหรูจักและ

เลือกใชผลิตภัณฑที่บริษัทจําหนาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือนิตยสารตางๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจของ

บริษัท รวมทั้งจัดกิจกรรมเชิญผูออกแบบโครงการไปเย่ียมชมโรงงานของผูผลิตในตางประเทศที่มีช่ือเสียงใน

ตลาดโลก เพ่ือใหเช่ือม่ันในสินคาของบริษัทที่นําเขามาจําหนาย และพิจารณานําสินคาของบริษัทไปใชใน

โครงการตางๆ  

• การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน 

บริษัทวางแผนขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน เชน พมา  กัมพูชา เปนตน เนื่องจากเปนประเทศ

มีอัตราการเจริญเติบโตทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน งานกอสรางตางๆ ในปริมาณมาก โดยนําสินคาที่บริษัทเปน

ตัวแทนจําหนายเขาไปจําหนายในประเทศดังกลาวในลักษณะเดียวกับที่จําหนายอยูในประเทศไทย และคอยๆ 

ดําเนินการลงทุนและจัดหาสถานที่ทําการและส่ิงจําเปนอ่ืนๆ ในลําดับถัดไป โดยตั้งเปาหมายขยายกิจการไป

ลงทุนในกลุมประเทศดังกลาวภายในป 2559  

2.2.2.6 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาขายสินคาจากราคาตนทุนสินคาบวกอัตรากําไร (Cost Plus Pricing) โดยการกําหนด

ราคาขายสินคาของบริษัทจะตองมีความยืดหยุนและเหมาะสมตามลักษณะของแตละสินคา ชองทางการจําหนาย กลุมลูกคา

เปาหมาย ปริมาณ และมูลคาการส่ังซ้ือ รวมทั้งตองคํานึงถึงราคาตลาดของสินคานั้นๆ ซ่ึงในบางครั้งอาจใหสวนลด 

(discount) ตามสภาวะตลาดและการแขงขันในขณะนั้นๆ เพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได ในขณะเดียวกันก็

ตองรักษาอัตรากําไรขั้นตนที่เพียงพอรองรับตอคาใชจายในการขายและบริหาร และการดําเนินงานตางๆได   

สําหรับการกําหนดราคางานโครงการ บริษัทกําหนดราคาการใหบริการจากงบประมาณของลูกคา และตนทุนของ

แตละโครงการเปนหลัก โดยการเสนอราคาจะมีความยืดหยุนเพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได  และใน

ขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญกับคุณภาพบริการ รวมทั้งสินคาและอุปกรณที่นํามาใชในงาน เพ่ือสรางความนาเช่ือถือ

และความไววางใจจากลูกคาอยางตอเนื่อง รวมทั้งในการเสนอราคาบริษัทจะตองมีอัตรากําไรขั้นตนที่เพียงพอรองรับตอ

คาใชจายในการขายและบริหาร และการดําเนินงานตางๆได  

2.2.2.7 การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

บริษัทจําหนายสินคาในประเทศทั้งหมด โดยทีมงานขายของบริษัทซ่ึงปจจุบันมีจํานวน 19 คน  แบงความ

รับผิดชอบดูแลการขายสินคาตามแตละประเภทของสินคา รวมทั้งงานขายโครงการ โดยทีมงานขายทําหนาที่ติดตอ ดูแล

ความตองการ และนําเสนอสินคาใหแกลูกคา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูผลิตหรือคูคาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหทราบถึง

ปริมาณความตองการของลูกคาในปจจุบันและแนวโนมความตองการในอนาคต ตลอดจนรายละเอียดของผลิตภัณฑ 
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แนวโนมของปริมาณและราคาสินคาของผูผลิตในตลาด เพ่ือประโยชนในการวางแผนการขายและการกําหนดราคาสินคาได

อยางมีประสิทธิภาพ 

สินคาที่บริษัทจําหนายสวนใหญไดรับคําส่ังซ้ือลวงหนาจากลูกคา โดยมีระยะเวลาเพ่ือเตรียมการในการจัดซ้ือและ

จัดสงใหแกลูกคาตามกําหนดเวลาที่ไดตกลงกัน ซ่ึงสวนใหญลูกคาจะกําหนดความตองการ มาตรฐานของสินคา แหลงที่มา

หรือผูผลิตสินคาใหแกบริษัททราบ เพ่ือใหบริษัทเสนอสินคาไดตรงกับความตองการของลูกคา รวมทั้งเสนอราคา และ

เงื่อนไขการขายตางๆ ใหแกลูกคา โดยสินคาที่จัดจําหนายสวนใหญเปนสินคาที่มาจากผูผลิตที่ลูกคาใหความไววางใจ และ

เปนไปตามมาตรฐานที่ใชในงานระบบดับเพลิง และระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ลูกคาจึงไววางใจในสินคาของบริษัท

อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ชองทางการจําหนายสินคาของบริษัท แบงออกเปน 3 ชองทางหลัก ไดดังนี้  

(1) ชองทางจําหนายผานผูรับเหมากอสรางงานระบบดับเพลิง และระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ  บริษัทจําหนาย

สินคาใหแกผูรับเหมากอสรางงานระบบของโครงการกอสรางอาคารสูง หรือโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงผูรับเหมาจะจัดหา

สินคาหรือนําสินคาของบริษัทไปติดตั้งในโครงการตางๆ ตามรายละเอียด (Specification) ที่ผูออกแบบโครงการไดวางไว 

โดยสวนใหญบริษัทจําหนายสินคาผานชองทางจําหนายนี้ หรือคิดเปนรอยละ 77 และรอยละ 71 ของรายไดจากการขายและ

บริการรวมในป 2556 และป 2557 ตามลําดับ   

(2) ชองทางจําหนายผานรานคาหรือผูจําหนายสินคาที่เก่ียวของกับงานระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมตางๆ 

บริษัทอาจไมสามารถเขาถึงผูรับเหมาขนาดเล็กหรือลูกคาเจาของโครงการไดอยางทั่วถึง การจําหนายผานชองทางนี้เปน

ชองทางที่ทําใหบริษัทสามารถกระจายสินคาไดอยางกวางขวางมากขึ้น โดยสัดสวนการจําหนายผานชองทางนี้ คิดเปนรอย

ละ 16 และรอยละ 18 ของรายไดจากการขายและบริการรวม ในป 2556 และป 2557 ตามลําดับ นอกจากนี้ ในบางกรณี

รานคาหรือผูจําหนายสินคาดังกลาวก็เปนคูคาที่มีการจําหนายสินคาบางอยางใหแกบริษัท เพ่ือนํามาติดตั้งในโครงการตาม

ความตองการของลูกคาหรือนํามาจําหนายตอใหแกผูรับเหมาที่ส่ังซ้ือสินคาจากบริษัท  โดยสินคาดังกลาวอาจเปนสินคาของ

ผูผลิตอ่ืนที่บริษัทไมไดเปนผูจัดจําหนาย หรือเปนสินคาที่ไมมีความตองการของตลาดมากนักและไมมีเก็บในสต็อคของ 

บริษัท เปนตน  

(3) ชองทางจําหนายใหแกผูใชงานโดยตรง (End user) เปนการจําหนายใหเจาของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หรือ

ผูใชงานทั่วไปโดยตรง โดยเปนการจําหนายสินคาและ/หรือพรอมการใหบริการในลักษณะของงานโครงการติดตั้งระบบ

ดับเพลิง ที่บริษัทมีความพรอมในดานวิศวกรรมและทีมงาน การออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและบริการบํารุงรักษาระบบ

ดับเพลิง รวมทั้งมีการจําหนายใหแกผูใชงานรายยอยทั่วไป แตมีจํานวนไมมากและปริมาณการส่ังซ้ือตอครั้งมีมูลคาไมสูง

นัก โดยสัดสวนการจําหนายในชองทางนี้ คิดเปนรอยละ 7 และรอยละ 11 ของรายไดจากการขายและบริการรวมในป 2556 

และป 2557 ตามลําดับ 

ทั้งนี้ งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงดังกลาว บริษัทเปนผูรับเหมางานโดยตรง ซ่ึงสวนใหญเปนการติดตั้งระบบ

ดับเพลิงในอาคารโรงงานตางๆ ที่เปนงานรับเหมาขนาดกลางมูลคางานไมเกิน 20 ลานบาท และมีระยะเวลาการดําเนิน

โครงการประมาณ 3 - 6 เดือน อยางไรก็ตามในบางกรณีบริษัทอาจเปนผูรับเหมาชวงของผูรับเหมาหลักที่ไดรับงานติดตั้ง

ระบบงานดังกลาวจากเจาของโครงการ แตผูรับเหมาหลักดังกลาวไมมีความชํานาญ จึงไดวาจางบริษัทใหเปนผูรับเหมาชวง

เพ่ือดําเนินการแทน    
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2.2.3 การจัดหาผลิตภณัฑหรือบริการ 

สินคาที่บริษัทจําหนายสวนใหญกวารอยละ 70 ส่ังซ้ือจากผูผลิตหลายรายในตางประเทศ ซ่ึงสวนใหญเปนผูผลิต

สินคาช้ันนําที่เก่ียวของกับวาลวและอุปกรณในระบบดับเพลิง และระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระดับโลก โดยบริษัทมี

นโยบายมุงเนนการจําหนายสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความตองการของลูกคา โดยมีขั้นตอนการแสวงหาและ

คัดเลือกสินคาเพ่ือใหไดสินคาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ผานการรับรองจากหนวยงานหรือสถาบันตางๆ ที่นาเช่ือถือ  

ในการส่ังซ้ือสินคาเพ่ือมาจําหนายใหแกลูกคานั้น บริษัทมีการวางแผนการส่ังซ้ือลวงหนาในปริมาณที่เหมาะสม 

โดยพิจารณาจากแนวโนมของตลาด ความตองการของลูกคาในแตละชวงเวลา รวมทั้งปริมาณสินคาคงคลัง เพ่ือจะได

จัดเตรียมสินคาใหเพียงพอตอการจําหนาย ลดความสูญเสียจากการเสียโอกาสเนื่องจากขาดแคลนสินคาคงคลังหรือไม

สามารถจัดหาสินคาไดทันและเพียงพอกับความตองการของลูกคา ในขณะเดียวกันก็ตองควบคุมปริมาณสินคาคงคลังใหอยู

ในระดับที่เหมาะสม และไมใหมีสินคาคางในคลังนานเกินไปจนเปนภาระแกบริษัท  

สินคาที่บริษัทจําหนายมีหลากหลายมากกวา 3,000 รายการ ภายใตตราสินคาที่มีช่ือเสียงมากกวา 25 ตราสินคา ซ่ึง

ในจํานวนนี้ เปนตราสินคาที่ในปจจุบันบริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย 16 ตราสินคา โดยเปนตัวแทนจําหนาย

สินคารายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยใหกับผูผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินคา ไดแก Potter Electric 

และ Weiss และเปนตัวแทนจําหนายสินคาในประเทศไทยรายหนึ่งจากจํานวนตัวแทนหลายรายในตลาดของสินคานั้นๆ 

จํานวน 14 ตราสินคา ทั้งนี้ บริษัทเปนผูนําเขาและจําหนายสินคาในแตละกลุมสินคา ดังนี้ 

กลุมสินคา           ผูผลิตสินคา ประเทศเจาของตราสินคา 

- วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ไดแก 

วาลวประตูน้ํา (Gate Valve), วาลวปกผีเส้ือ (Butterfly 

Valve), วาลวกันน้ํายอนกลับ (Check Valve),วาลว

ระบายอากาศออกจากระบบน้ํา (Air Vent) เปนตน ตัว

กรองฝุนผงในระบบน้ํา (Strainer) อุปกรณระบบทอ ขอ

ตอ อุปกรณใชวัดความดันและอุณหภูมิ เปนตน  

- VICTAULIC 

-  HONEYWELL 

-  WEISS 

 

 

- สหรัฐอเมริกา 

- สหรัฐอเมริกา 

- สหรัฐอเมริกา 

- วาลวปรับปริมาณน้ํา (Balancing Valve) - OVENTROP - สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

- แผนกรองอากาศอลูมิเนียม (Aluminum Filter) สําหรับ

กรองส่ิงสกปรกและฝุนละอองในอากาศ  

-  RESEARCH PRODUCTS - เบลเย่ียม 

- วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ไดแก อุปกรณระบบ

ทอ ขอตอ (Groove Coupling) วาลวดับเพลิง หัวฉีดน้ํา

อัตโนมัติ (Automatic Sprinkler) ชุดสายฉีดดับเพลิง สาย

ดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิงแบบแขวน (Fire Hose Rack) 

เครื่องดับเพลิงแบบหิ้ว น้ํายาโฟมดับเพลิง อุปกรณโฟม

ดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบตรวจจับควัน 

ระบบดับเพลิงดวยกาซ เปนตน  

-  VICTAULIC 

-  POTTER ELECTRIC 

-  MOYNE ROBERTS 

-  BADGER 

-  GIACOMINI 

-  HYGOOD 

-  5-ELEM 

 

- สหรัฐอเมริกา 

- สหรัฐอเมริกา 

- ไอรแลนด 

- สหรัฐอเมริกา 

- อิตาลี 

- สหราชอาณาจักร 

- สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนจีน 
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กลุมสินคา           ผูผลิตสินคา ประเทศเจาของตราสินคา 

-  NIBCO 

-  CHEMGUARD 

-  WAGNER 

-  SIEMENS 

-  SRI 

- สหรัฐอเมริกา 

- สหรัฐอเมริกา 

- สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

- สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

- มาเลเซีย 

นอกจากนี้ บริษัทไดพัฒนาตราสินคาเปนของตัวเอง จํานวน 3 ตราสินคา โดยเปนเจาของแบรนดหรือเครื่องหมาย

การคา ไดแก 

- เคร่ืองหมายการคา  “VALTEC” สําหรับผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยการ

วาจางผูผลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard  

- เครื่องหมายการคา “SPARK” สําหรับผลิตภัณฑสายฉีดน้ําดับเพลิง โดยการวาจางผูผลิตในประเทศมาเลเซีย  

และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard   

- เครื่องหมายการคา “GUARDIAN” สําหรับผลิตภัณฑเครื่องดับเพลิงบรรจุชนิดผงเคมีแหง โดยการวาจางผูผลิต

ในประเทศไทย สินคาไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (TIS) จากสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

บริษัทคัดเลือกผูผลิตเพ่ือวาจางผลิตสินคาสําหรับแบรนดของบริษัทโดยพิจารณาจากความสามารถของผูผลิตและ

ความสามารถของโรงงาน ซ่ึงในแตละแบรนดบริษัทใชผูผลิตรายเดียวที่ติดตอคาขายมาเปนเวลานาน โดยเปนการวาจาง

ผลิตเปนคราวๆไป ไมมีการทําสัญญาวาจางผลิตระยะยาว ซ่ึงที่ผานมาการจําหนายสินคาในตราสินคาของบริษัทเปน

สัดสวนที่นอยเม่ือเทียบกับสินคาที่นําเขาจากผูผลิตในตางประเทศ หรือมีสัดสวนประมาณรอยละ 4 - 5 ของยอดขายรวม 

ทั้งนี้ ในป 2554 - 2556 และป 2557 บริษัทไมมียอดส่ังซ้ือสินคาจากผูผลิตรายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของ

มูลคาการส่ังซ้ือรวม  

2.2.4 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

- ไมมี - 

2.2.5    งานท่ียังไมไดสงมอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีงานที่ยังไมไดสงมอบจํานวน 16 สัญญา ซ่ึงเปนงานติดตั้งระบบดับเพลิง เชน งาน

ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงไฟฟาจังหวัดนานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย งานติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

(Sprinkler) และระบบโฟมดับเพลิง  งานติดตั้งระบบดับเพลิงสําหรับโรงงาน เปนตน มีมูลคารวมตามสัญญาเทากับ 90.85 

ลานบาท และมีมูลคาคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 90.27 ลานบาท  กําหนดสงมอบงานในเดือนมกราคม - 

สิงหาคม 2558 
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3. ปจจัยความเส่ียง  

 

ขอความดังตอไปนี้แสดงถึงปจจัยความเส่ียงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบในทางลบตอบริษัท และ

มูลคาหุนของบริษัท นอกเหนือจากปจจัยความเส่ียงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทไมอาจทราบ

ไดในขณะนี้หรือเปนความเส่ียงที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสําคัญ ซ่ึงอาจเปนปจจัยความเส่ียงที่มีความสําคัญ

ตอไปในอนาคต ความเส่ียงดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ รายได ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง แหลง

เงินทุน ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือโอกาสของบริษัท  

ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ 

หรือโครงการในอนาคต การคาดการณเก่ียวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายที่

เก่ียวของในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐและอ่ืนๆ ซ่ึงเปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปน

ความเห็นของบริษัทในปจจุบัน ซ่ึงมิไดเปนการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณในอนาคต และผลที่เกิดขึ้นจริง

อาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนก็ได สําหรับขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเก่ียวของกับ

ภาวะเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศ ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือคัดยอจากส่ิงพิมพหรือจาก

แหลงขอมูลอ่ืนๆ โดยที่บริษัทมิไดทําการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวแตประการใด 

บริษัทประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและระบบ

ปรับอากาศ รวมทั้งใหบริการงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง มีความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ และความเส่ียงอ่ืนๆ ที่

สําคัญดังนี้ 

3.1 ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

3.1.1 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

สินคาที่บริษัทจําหนายใหลูกคาสวนใหญเปนสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ ยอดส่ังซ้ือสินคาจากตางประเทศในป 

2556 และป 2557 คิดเปนรอยละ 66.87 และรอยละ 61.94 ของยอดการส่ังซ้ือรวม ตามลําดับ การเสนอราคาและการชําระเงิน

คาซ้ือสินคาสวนใหญใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก ในขณะที่การจําหนายสินคาเกือบทั้งหมดจําหนายภายในประเทศ 

ซ่ึงในบางครั้งบริษัทไมสามารถปรับราคาสินคาใหสอดคลองกับตนทุนสินคาที่เพ่ิมขึ้นไดทันที ดังนั้น บริษัทจึงอาจไดรับ

ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอตนทุนสินคาและกําไรขั้นตนของบริษัทได 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดคํานึงถึงผลกระทบดังกลาว โดยไดมีการเปดวงเงินซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับ

สถาบันการเงินเพ่ือปองกันความเส่ียงดังกลาว ซ่ึงเปนวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดเจาหนี้การคาตางประเทศในขณะใด

ขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีวงเงินซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงิน ซ่ึงแบงเปน

วงเงินสกุลเงินบาทไทย และดอลลารสหรัฐเทากับ 12 ลานบาท และ 0.3 ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ บริษัทมีนโยบายจะซ้ือ

เงินตราตางประเทศลวงหนาในชวงที่คาเงินมีความผันผวนภายใตวงเงินดังกลาว โดยบริษัทเริ่มซ้ือเงินตราตางประเทศ

ลวงหนาในป 2557 โดยป 2557 บริษัทซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาจํานวน 56.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.89 ของยอด

การส่ังซ้ือสินคาจากตางประเทศ นอกจากนี้บริษัทไดมีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศดวย

การติดตามความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนอยูตลอดเวลา ทําใหบริษัทไดรับผลกระทบจากความเส่ียงดังกลาวนอย

มาก ดังจะเห็นไดจากผลการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยในป 2555 - 2556 และป 2557 มีกําไร (ขาดทุน) จาก

อัตราแลกเปล่ียนเทากับ 0.42 ลานบาท (1.88) ลานบาท และ 0.62 ลานบาท ตามลําดับ  
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นอกจากนี้ หากอัตราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงจนมีผลทําใหตนทุนสินคาของบริษัทเพ่ิมขึ้นมาก บริษัทจะทํา

การปรับราคาสินคาไปตามสภาพตลาดโดยแจงใหลูกคาทราบลวงหนา และบริษัทมีสต็อคสินคาจํานวนหนึ่งซ่ึงสามารถ

รองรับงานจําหนายสินคาลวงหนา ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนไมสงผลกระทบตอรายไดและตนทุนของบริษัท

อยางมีนัยสําคัญ 

3.1.2 ความเส่ียงจากการสูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายสินคา  

บริษัทเปนผูจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล ที่มีสินคา

หลากหลายรายการ โดยบริษัทเปนตัวแทนจําหนายสินคาที่มีช่ือเสียงระดับโลก ซ่ึงตราสินคาที่มียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก 

คิดเปนประมาณรอยละ 42.81 และรอยละ 43.10 ของยอดขายรวมในป 2556 และป 2557 ตามลําดับ ดังนั้น หากบริษัท

สูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในตราสินคาที่สําคัญไป อาจกอใหเกิดผลกระทบตอยอดขายของบริษัทได  

การไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจของบริษัท ซ่ึงการเปนตัวแทน

จําหนายสินคาใหกับคูคามีทั้งลักษณะที่กําหนดอายุของการเปนตัวแทนและไมมีกําหนดอายุของการเปนตัวแทน โดยสวน

ใหญบริษัทไมไดทําสัญญาเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการกับบริษัทเจาของตราสินคา ดังนั้น บริษัทอาจมีความเส่ียง

จากการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในกรณีดังกลาว โดยหากบริษัทถูกยกเลิกการเปนตัวแทนจําหนายสินคาใหแกเจาของตรา

สินคา หรือหากบริษัทถูกยกเลิกสัญญาไมวาดวยกรณีใดๆ เชน บริษัทคูคามีการควบรวมกิจการกับบริษัทอ่ืน หรือมีการเลิก

กิจการคูคา เปนตน อาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทได ซ่ึงตั้งแตป 2547 เปนตนมา บริษัทสูญเสียตราสินคาที่ไดรับ

การแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ 2 ตราสินคา โดยเกิดจากการที่ผูผลิตขายกิจการ 1 ราย และเกิดจากบริษัท

เลือกเปล่ียนไปจําหนายตราสินคาของบริษัทเอง 1 ราย 

อยางไรก็ตาม จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจ การรักษาความสัมพันธที่ดีกับบริษัทเจาของตราสินคาที่มีมา

ยาวนาน บริษัทมีตราสินคาที่จัดจําหนายมากกวา 25 ตราสินคา มีการใหบริการและมีความสัมพันธที่ดีตอลูกคาจนเปนที่

ยอมรับ อีกทั้งมีฐานลูกคาที่กวางขวางมากกวา 1,000 ราย บริษัทจึงม่ันใจวา หากบริษัทสูญเสียการเปนตัวแทนจําหนาย

สินคาในตราสินคาใดสินคาหนึ่งไป บริษัทก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑตราสินคาอ่ืนเขามาทดแทนเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของตลาดได อีกทั้งบริษัทไดมีการพัฒนาตราสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทในบางผลิตภัณฑเอง

เพ่ือลดความเส่ียงดังกลาวดวย  

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาตามที่ตกลง และไดรับความ

ไววางใจจากลูกคาใหเปนตัวแทนจําหนายสินคามาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทมียอดขายที่เติบโตขึ้นเปนลําดับ 

ประกอบกับการที่บริษัทมีชองทางการจําหนายที่มีประสิทธิภาพ มีทีมงานขายที่เขมแข็ง สินคาที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนาย

สามารถสรางยอดขายใหเติบโตอยางตอเนื่อง บริษัทจึงเช่ือม่ันวาบริษัทเจาของตราสินคาจะยังคงมอบหมายใหบริษัทเปน

ตัวแทนจําหนายสินคาตางๆ อยางตอเนื่องตอไปในอนาคต  

3.1.3 ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทเจาของตราสินคาอาจเขามาทําตลาดเอง 

กรณีที่เจาของตราสินคาจากตางประเทศมีความประสงคจะเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไมผานบริษัท 

อาจทําใหบริษัทมีความเส่ียงในการสูญเสียความเปนตัวแทนจําหนายตราสินคานั้นๆ ได และอาจตองมีการแขงขันกับบริษัท

เจาของตราสินคาดังกลาว  

อยางไรก็ตาม บริษัทเช่ือวาความเส่ียงดังกลาวมีโอกาสเกิดขึ้นนอย เนื่องจากความไมคุมคาในการลงทุนเขามา

จําหนายสินคาเอง อีกทั้งการจําหนายสินคาวาลวและอุปกรณในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล  ตองมี
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ความหลากหลายและตองสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดอยางครบวงจร ลูกคาจะคํานึงถึงความสะดวกใน

การส่ังซ้ือสินคาจากผูจําหนายที่มีสินคาใหครบตามที่ตองการ ซ่ึงจากที่ผานมาเคยมีผูผลิตสินคาจากตางประเทศบางรายให

บริษัทในเครือเขามาดําเนินธุรกิจโดยตรงแทน แตก็ไมประสบความสําเร็จและเลือกกลับไปจําหนายผานตัวแทนเหมือนเดิม 

3.1.4 ความเส่ียงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินคาคงคลังของบริษทั 

บริษัทมีรายการสินคาที่จําหนายอยูมากกวา 3,000 รายการ บริษัทจึงจําเปนตองควบคุมสินคาคงคลังใหเหมาะสม

กับสภาพการขายในปจจุบัน โดยจะตองมีสินคาในสต็อคไวเพ่ือรอการจําหนายหรือตอบสนองความตองการของลูกคาได

อยางเพียงพอและรวดเร็ว ซ่ึงหากในบางชวงที่สินคาขาดสต็อคหรือไมสามารถจัดหาไดทันตามความตองการของลูกคาได 

อาจทําใหบริษัทสูญเสียยอดขายหรือโอกาสในการขายครั้งตอไปได ในขณะเดียวกันสินคาบางรายการที่ไมไดถูกจําหนาย

ออกไปเปนเวลานาน ก็อาจทําใหสินคามีสภาพเกาเก็บ สินคาตกรุน เปนตน ซ่ึงทําใหเกิดภาระคาใชจายในการเก็บสต็อคได  

บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาวและไดมีการวางแผนการส่ังซ้ือสินคาใหสอดคลองกับเปาหมายการขาย   ทั้ง

หนวยงานขายและหนวยงานจัดซ้ือไดมีการวางแผนรวมกันในการส่ังซ้ือสินคาและกําหนดแผนการส่ังซ้ือสินคาไวลวงหนา 

โดยหนวยงานจัดซ้ือตองพยายามหาสินคาใหถูกตองและรวดเร็ว ติดตามสินคาจากผูขายอยางใกลชิด เพ่ือใหไดสินคาตรง

เวลาทันตอความตองการของลูกคา 

อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการสินคาคงคลังของบริษัท ไดจัดสรรพ้ืนที่การจัดเก็บสินคาไวเปนสัดสวนของแตละ

ประเภทสินคา โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทดูแลควบคุมการจัดเก็บและการเบิกจายอยางเปนระบบ มีการควบคุมสินคาดวย

ระบบโปรแกรมบริหารคลังสินคาที่ทันสมัย สามารถบันทึกรายละเอียดของสินคาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว สามารถ

ตรวจสอบยอดสตอคคงคลังไดทันทีที่ตองการ จึงสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทันที ทําใหลูกคาม่ันใจใน

การใหบริการที่ถูกตอง แมนยํา นอกจากนั้นบริษัทมีการตรวจนับสินคา โดยใชระบบหมุนเวียนการตรวจนับทุกเดือนเพ่ือ

ปองกันความเส่ียงจากการจายสินคาผิดพลาด และสรางความม่ันใจไดวาสินคาคงคลังของบริษัทถูกตองแมนยํา 
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4.      ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพยถาวรท่ีใชในการประกอบธุรกิจ  

รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัทที่ใชในการประกอบธุรกิจทีสํ่าคัญ สรุปไดดังนี ้ 

ประเภท/ลักษณะทรพัยสิน 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ      

วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

(ลานบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 

1. เครื่องมือและอุปกรณ 0.61 เปนเจาของ ไมมี 

2. เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 7.14 เปนเจาของ ไมมี 

3. ยานพาหนะ 4.25 เปนเจาของ ไมมี 

4. สินทรัพยเพ่ือเชาและสาธิต 0.81 เปนเจาของ ไมมี 

5. อุปกรณระหวางติดตัง้ - เปนเจาของ ไมมี 

รวม 12.81   

4.2 สินทรัพยไมมีตัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทเปนเจาของโปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวน 5.49 ลานบาท 

โดยมีการตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของสินทรัพยจํานวน 5 ป 

4.3 สัญญาท่ีสําคัญของบริษัท 

4.3.1 สัญญาเชา 

บริษัททําสัญญาเชาพ้ืนที่อาคารเพ่ือใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ โดยทําสัญญาเชากับบุคคลที่เก่ียวของกันกับบริษัท 

โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี ้

 คูสัญญา สถานท่ีเชา 
ระยะเวลาการเชา พื้นท่ี 

(ตร.ม.) อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันส้ินสุดสัญญา 

1.  บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด เลขที่ 19/7-8 ช้ัน 1-4 อารซีเอ 

บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

2 ป 9 เดือน 1 ม.ค. 2557 30 ก.ย. 2559 244 

2.  บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด เลขที ่19/17 ช้ัน 3 อารซีเอ บล็อคเอ 

ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบาง

กะป เขตหวยขวาง กทม. 

3 ป 1 ม.ค. 2557 31 ธ.ค. 2559 55 

  เลขที่ 19/17 ช้ัน 4 อารซีเอ บล็อคเอ 

ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบาง

กะป เขตหวยขวาง กทม. 

   55 
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 คูสัญญา สถานท่ีเชา 
ระยะเวลาการเชา พื้นท่ี 

(ตร.ม.) อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันส้ินสุดสัญญา 

  เลขที่ 19/18-19 ช้ัน 3 อารซีเอ 

บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

   59 

  เลขที่ 19/18-19 ช้ัน 4 อารซีเอ 

บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

   22 

  เลขที่  19/20-22 ช้ัน 1 อารซีเอ 

บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

   36 

  เลขที่ 19/20-22 ช้ันลอย อารซีเอ 

บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

   27 

  เลขที่  19/20-22 ช้ัน 2 อารซีเอ 

บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

   22 

  เลขที่  19/20-22 ช้ัน 3 อารซีเอ 

บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

   209 

  เลขที่ 19/20-22 ช้ัน 4 อารซีเอ 

บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

   67 

3. คุณเจน ชาญณรงค เลขที่ 19/6 ช้ัน 1 อารซีเอ บล็อคเอ 

ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบาง

กะป เขตหวยขวาง กทม. 

3 ป 15 ธ.ค. 57 14 ธ.ค. 60 60 

เลขที่ 19/6 ช้ัน 2 อารซีเอ บล็อคเอ 

ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบาง

กะป เขตหวยขวาง กทม. 

65 

เลขที่ 19/6 ช้ัน 3 อารซีเอ บล็อคเอ 

ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบาง

กะป เขตหวยขวาง กทม. 

65 

 หมายเหตุ :    *  เม่ือสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทหรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก 1 ป นับแตวันถัดจากวันครบกําหนด

สัญญา  ซึ่งผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอย

กวา 2 เดือนกอนที่สัญญาเชาจะครบกําหนด ซึ่งอัตราคาเชาของสัญญาเชาที่มีการตออายุ อาจปรับขึ้นหรือลงตามแต

คูสัญญาจะตกลงกัน แตไมเกินรอยละ 5 ของคาเชาเดิม 
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4.3.2 สัญญาเชาอาคารคลังสินคา 

 คูสัญญา สถานท่ีเชา 

ระยะเวลาการเชา พื้นท่ี  

(ตร.ม.) 
อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา 

วันส้ินสุด

สัญญา 

1.  บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด อาคารคลังสินคาและช้ันเก็บสินคา 

เลขที่  503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

3 ป* 1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 59 1,760 

2.  บริษัท ภัทรฤทธ์ิ 1997 จํากัด โกดังสินคา เลขที่ 38/43 หมู 4 ถ.ลําลูก

กา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธาน ี

5 ป** 22 ก.ย. 56 22 ก.ย. 61 

 

15 

 หมายเหตุ :      * เม่ือสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทหรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก 1 ป นับแตวันถัดจากวันครบกําหนด

สัญญา ซึ่งผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไม

นอยกวา 2 เดือนกอนที่สัญญาเชาจะครบกําหนด ซึ่งอัตราคาเชาของสัญญาเชาที่มีการตออายุ อาจปรับขึ้นหรือลง

ตามแตคูสัญญาจะตกลงกัน แตไมเกินรอยละ 5 ของคาเชาเดิม 

** ทบทวนสัญญาเชาทุกๆ 1 ป 

4.3.3 สัญญารับจางบริการงานดานสนบัสนุน 

สัญญา รายละเอียดบริการ 
ระยะเวลา

สัญญา 

1. สัญญารับจางบริการกับบริษัท 

คิวทูเอส จํากัด * 

(1) การบริการงานธุรการ ประกอบดวย คาไฟฟาและน้ําประปา คารักษา

ความปลอดภัย คาทําความสะอาด ซ่ึงคํานวณตามพ้ืนที่ใชสอยของแตละ

บริษัท และ คาใชจายหองน้ําและเบ็ดเตล็ด และคาบริการงานธุรการ ซ่ึง

คํานวณตามจํานวนพนักงานของแตละบริษัทหรือจํานวนพ้ืนที่ใชงานของ

แตละบริษัท 

(2) คาบริการงาน ISO ประกอบดวย คาใชจายในการประสานงานกับ

เจาหนาที่ตรวจประเมินระบบ การจัดหาบุคลากรที่มีความรู การอบรม

พนักงาน และการแนะนําและตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ซ่ึงคํานวณตาม

จํานวนระบบงานที่แตละบริษัทใช 

(3) คาบริการงานทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย การรับสมัครและ

สัมภาษณผูมาสมัครงาน สรุปบันทึกเวลาทํางาน บริหารสวัสดิการตางๆ 

จัดการอบรมพนักงาน และจัดทําระบบเงินเดือนและรายไดตางๆของ

พนักงาน ซ่ึงคํานวณตามจํานวนพนักงานของแตละบริษัท 

(4) คาบริการงานจัดสง ประกอบดวยคาใชจายในการจัดสงสินคา ซ่ึง

คํานวณตามจํานวนรายการของแตละบริษัท 

(5) คาบริการระบบสารสนเทศ ประกอบดวย คาใหบริการเครื่องแมขาย

ระบบคอมพิวเตอร การใหบริการ E-mail, Internet จัดใหมีพนักงาน

ใหบริการแกปญหาเก่ียวกับการใชงานอุปกรณระบบคอมพิวเตอร และการ

1 ป** 

(1 ม.ค. 57 -  

31 ธ.ค. 57) 

2. สัญญารับจางบริการกับบริษัท 

ชิลแมทช จํากัด *   

1 ป** 

(1 ม.ค. 57 -  

31 ธ.ค. 57) 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 1. การประกอบธุรกิจ  หนา 31 

สัญญา รายละเอียดบริการ 
ระยะเวลา

สัญญา 

ใหบริการปองกันขอมูลและควบคุมสิทธ์ิในการเขาใชระบบคอมพิวเตอร 

ซ่ึงคํานวณตามรอยละของพ้ืนที่ใชงานของขอมูลในระบบของแตละบริษัท 

หมายเหตุ :     * บริษัทเรียกเก็บคาบริการงานดานสนับสนุนจากคิวทูเอสและชิลแมทช โดยกําหนดจากประมาณการคาใชจายของ

บริษัทที่คาดวาจะเกิดข้ึน ซึ่งอางอิงคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดของปกอน และประมาณการอัตรากําลังคนตาม

งบประมาณประจําป ในแตละประเภทของบริการ และปนสวนคาใชจายดังกลาวไปในแตละบริษัทตามอัตรา

กําลังคน หรือพ้ืนที่ใชงาน หรือจํานวนระบบงาน หรือจํานวนรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงของแตละบริษัท 

** หากผูรับบริการไมแจงใหบริษัทซึ่งเปนผูใหบริการทราบเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน กอนวันสิ้นสุดสัญญา

วาผูใชบริการประสงคจะใชบริการตอไปหรือไม ใหถือวาคูสัญญาตอสัญญาออกไปอีกทุก 12 เดือน 

4.3.4 สัญญาเชารถยนต 

สัญญา รายละเอียดสัญญา 
ระยะเวลา

สัญญา 

1. สัญญาเชารถยนต 

Nissan Teana กับ

บริษัท หาญเอ็นยิ

เ นี ย ร่ิ ง  จํ า กั ด 

(ผูใหเชา) 

บริษัทเชารถยนต Nissan Teana สีขาวมุก ขนาด 2,000 ซีซี เลขทะเบียน 3กง-9165 

สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชา 

- ผูใหเชาตองจัดใหรถยนตมีการประกันภัยช้ันหนึ่งตลอดระยะเวลาที่สัญญาเชายังมีผล

บังคับใชอยู โดยผูใหเชาเปนผูรับผิดชอบในการชําระคาเบี้ยประกัน ในกรณีที่ประกันภัย

หมดอายุลง หรือถูกบริษัทประกันภัยยกเลิกสัญญาประกันภัย หรือเหตุอ่ืนใดที่ทําให

รถยนตไมมีความคุมครองจากการประกันภัย หากเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอก 

หรือทรัพยสินของบุคคลภายนอก หรือผูโดยสาร หรือรถยนตเองโดยเหตุจากการใช

รถยนตคันดังกลาว ผูใหเชาจะตองเปนผูรับผิดชอบในบรรดาคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งส้ิน

แตเพียงผูเดียว 

- ผูเชาจะตองนํารถยนตเขาบํารุงรักษาและตรวจสอบสภาพทุกระยะ 10,000 กิโลเมตร 

หรือตามคําแนะนําในสมุดคูมือประจํารถยนต ในสถานที่บริการที่ผูใหเชาเปนผูกําหนด 

โดยผูใหเชาเปนผูรับผิดชอบในการชําระคาใชจายในการบํารุงรักษารถยนตทั้งส้ินทุก

ประการ 

- ผูใหเชามีหนาที่ในการบํารุงรักษารถยนตใหสามารถใชงานไดเปนปกติตลอดเวลา และ

จะทําการแกไข ซอมแซมเครื่องยนต และ/หรืออุปกรณอ่ืนที่เก่ียวของใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ ดวยคาใชจายของผูใหเชาเอง เวนแตความชํารุดบกพรองเสียหายหรือไม

ทํางานนั้นเกิดจากการใชงานที่ไมถูกตองของผูเชา 

- ในกรณีที่ผูเชาไมสามารถใชรถยนตไดเนื่องจากเหตุรถยนตขัดของ ผูใหเชายอมใหผูเชา

คิดคาปรับในอัตราวันละ 800 บาท โดยยินยอมใหผูเชาหักคาปรับดังกลาวออกจากเงินคา

เชาที่จะตองชําระได ทั้งนี้ ผูเชาไมจําตองจายคาเชาในระหวางเวลาที่ผูเชาไมสามารถใช

งานรถยนตคันดังกลาวได 

-  ผูใหเชาเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการชําระคาทะเบียน คาภาษีและคาใชจายอ่ืนๆที่

1 ม.ค. 57 -  

31 ธ.ค. 57 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 1. การประกอบธุรกิจ  หนา 32 

สัญญา รายละเอียดสัญญา 
ระยะเวลา

สัญญา 

เก่ียวกับรถยนตตามที่กฎหมายกําหนด หากผูเชาถูกดําเนินคดีหรือถูกปรับอันมีสาเหตุมา

จากการไมดําเนินการของผูใหเชา ผูใหเชาจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาปรับ/ และ/หรือ 

คาเสียหายทั้งส้ินทั้งปวงที่ไดเกิดมีขึ้น 

- คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดกอนครบกําหนด โดยบอกกลาว

ลวงหนาใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบในระยะเวลาไมนอยกวา 1 เดือน 

2. สัญญาเชารถยนต 

Toyota Camry 

กับบริษทั หาญ

เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 

(ผูใหเชา) 

บริษัทเชารถยนต Toyota Camry ขนาด 2,000 ซีซี เลขทะเบียน ฌต-2180  

สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชา 

- ผูใหเชาตองจัดใหรถยนตมีการประกันภัยช้ันหนึ่งตลอดระยะเวลาที่สัญญาเชายังมีผล

บังคับใชอยู โดยผูใหเชาเปนผูรับผิดชอบในการชําระคาเบี้ยประกัน ในกรณีที่ประกันภัย

หมดอายุลง หรือถูกบริษัทประกันภัยยกเลิกสัญญาประกันภัย หรือเหตุอ่ืนใดที่ทําให

รถยนตไมมีความคุมครองจากการประกันภัย หากเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอก 

หรือทรัพยสินของบุคคลภายนอก หรือผูโดยสาร หรือรถยนตเองโดยเหตุจากการใช

รถยนตคันดังกลาว ผูใหเชาจะตองเปนผูรับผิดชอบในบรรดาคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งส้ิน

แตเพียงผูเดียว 

- ผูเชาจะตองนํารถยนตเขาบํารุงรักษาและตรวจสอบสภาพทุกระยะ 10,000 กิโลเมตร 

หรือตามคําแนะนําในสมุดคูมือประจํารถยนต ในสถานที่บริการที่ผูใหเชาเปนผูกําหนด 

โดยผูใหเชาเปนผูรับผิดชอบในการชําระคาใชจายในการบํารุงรักษารถยนตทั้งส้ินทุก

ประการ 

- ผูใหเชามีหนาที่ในการบํารุงรักษารถยนตใหสามารถใชงานไดเปนปกติตลอดเวลา และ

จะทําการแกไข ซอมแซมเครื่องยนต และ/หรืออุปกรณอ่ืนที่เก่ียวของใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ ดวยคาใชจายของผูใหเชาเอง เวนแตความชํารุดบกพรองเสียหายหรือไม

ทํางานนั้นเกิดจากการใชงานที่ไมถูกตองของผูเชา 

- ในกรณีที่ผูเชาไมสามารถใชรถยนตไดเนื่องจากเหตุรถยนตขัดของ ผูใหเชายอมใหผูเชา

คิดคาปรับในอัตราวันละ 800 บาท โดยยินยอมใหผูเชาหักคาปรับดังกลาวออกจากเงินคา

เชาที่จะตองชําระได ทั้งนี้ ผูเชาไมจําตองจายคาเชาในระหวางเวลาที่ผูเชาไมสามารถใช

งานรถยนตคันดังกลาวได 

-  ผูใหเชาเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการชําระคาทะเบียน คาภาษีและคาใชจายอ่ืนๆที่

เก่ียวกับรถยนตตามที่กฎหมายกําหนด หากผูเชาถูกดําเนินคดีหรือถูกปรับอันมีสาเหตุมา

จากการไมดําเนินการของผูใหเชา ผูใหเชาจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาปรับ/ และ/หรือ 

คาเสียหายทั้งส้ินทั้งปวงที่ไดเกิดมีขึ้น 

- คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดกอนครบกําหนด โดยบอกกลาว

ลวงหนาใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบในระยะเวลาไมนอยกวา 1 เดือน 

1 ก.พ. 57 - 

31 ม.ค. 57 

หมายเหตุ : สัญญาการเชารถยนตมีการยกเลิกสัญญาดังกลาวแลว ซึ่งมีผลต้ังแต  1 มกราคม  2558 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 1. การประกอบธุรกิจ  หนา 33 

4.3.5 สัญญากรมธรรมประกันภัยทรพัยสิน 

บริษัทไดทําประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพยสิน รวมถึงประกันภัยสําหรับเงิน สําหรับสตอกสินคาและทรัพยสินทุก

ชนิดรวมทุนประกัน 90.62 ลานบาท ซ่ึงครอบคลุมมูลคาทรัพยสินตามบัญชีของทรัพยสินที่ทําประกันภัยดังกลาว 

รายละเอียดสรุปไดดังนี้  

 

ประเภท

กรมธรรม 
บริษัทประกัน ทรัพยสินท่ีเอาประกนัภัย 

ทุนประกัน 

(ลานบาท) 

ระยะเวลา

ประกันภัย 

ผูเอา

ประกันภัย 

1. กรมธรรม

ประกันความ

เส่ียงภัย

ทรัพยสิน 

บริษทั 

ทิพยประกันภัย 

จํากัด 

1. สตอกสินคาทุกชนิด บรรจุภัณฑตางๆที่

เปนของผูเอาประกันภัย และ/หรืออยูภายใต

การดูแลรักษา ควบคุมของผูเอาประกันภัย 

2. ส่ิ ง ต ก แ ต ง ติ ด ตั้ ง ต รึ ง ต ร า ทุ ก ช นิ ด 

เฟอรนิเจอร อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน

ต างๆ  รวมเครื่ องคอมพิ วเตอร  และ

ท รั พ ย สิ น ทุ ก ช นิ ด ที่ เ ป น ข อ ง ผู เ อ า

ประกันภัย รวมถึงระบบปรับอากาศ 

3. ส่ิ ง ต ก แ ต ง ติ ด ตั้ ง ต รึ ง ต ร า ทุ ก ช นิ ด 

เฟอรนิเจอร อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน

ต างๆ  รวมเครื่ องคอมพิ วเตอร  และ

ท รั พ ย สิ น ทุ ก ช นิ ด ที่ เ ป น ข อ ง ผู เ อ า

ประกันภัย รวมถึงระบบดับเพลิง FM200 

4. ส่ิ ง ต ก แ ต ง ติ ด ตั้ ง ต รึ ง ต ร า ทุ ก ช นิ ด 

เฟอรนิเจอร อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน

ต างๆ  รวมเครื่ องคอมพิ วเตอร  และ

ท รั พ ย สิ น ทุ ก ช นิ ด ที่ เ ป น ข อ ง ผู เ อ า

ประกันภัย 

86.49 

 

 

0.70 

 

 

 

 

2.62 

 

 

 

 

0.48 

1 ธ.ค. 2556 - 

1 ธ.ค. 2557 

บริษทั 

ไฟรวิคเตอร 

จํากัด 

(มหาชน) 

2. กรมธรรม

ประกันภัย

สําหรับเงนิ 

บริษทั 

ทิพยประกันภัย 

จํากัด 

1. ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอา

ประกันภัย 

2. ความสูญเสียของเงินภายในตูนิรภัยหรือ

หองนิรภัยนอกเวลาทํางาน 

3. ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอา

ประกันภัยขณะขนสงเงินไปและกลับจาก

สถานที่เอาประกันภัยกับธนาคารพาณิชย

ภายในกรุงเทพฯ 

4. ความเสียหายตอตูนิรภัยหรือหองนิรภัย 

ตัวอาคารของสถานที่และทรัพยสินอ่ืนๆ 

0.30 

 

รวมอยูในขอ 1 

 

รวมอยูในขอ 1 

 

 

 

0.03 
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หมายเหตุ :  จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสําหรับความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากภัยน้ําทวม ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บและ

แผนดินไหว/Tsunami คลื่นใตน้ํา ทุกภัยรวมกันสูงสุดไมเกิน 4.50 ลานบาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ภัยจาก

จลาจลและนัดหยุดงาน ภัยจากการกระทําอันมีเจตนาราย (ยกเวนการกระทําเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนาหรือลัทธิ

นิยม) วงเงินจํากัดความรับผิดรวมกันไมเกิน 10.00 ลานบาทตอครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

 

4.4. เครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการท่ีสําคัญ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทที่เก่ียวของกันเปนเจาของเครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการ 4 

รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับท่ี รูปเครื่องหมายการคา / 

บริการ 

เจาของกรรมสิทธิ ์ เลขทะเบียน สําหรับสินคา / บริการ ระยะเวลา 

1 

 

บริษทั บ41547 สําหรับบริการ บริการจดัการ

ขายอุปกรณเก่ียวกับการ

ดับเพลิง 

26 ธ.ค. 2550 - 25 ธ.ค. 2560 

2** 

 

บริษทั ค162287 สําหรับสินคา วาลวทอน้ําทํา

ดวยโลหะ 

18 ต.ค. 2544 - 17 ต.ค. 2564 

3** 

 

บริษทั ค159795 สําหรับสินคา ชุดสายฉีดน้ํา

ดับเพลิง สายดับเพลิง ขอตอ

ดับเพลิง 

4 ก.ย. 2544 - 27 มิ.ย. 2565  

 

4** 

 

บริษทั  ค62121 สําหรับสินคา เครื่องดบัเพลิง 20 มิ.ย. 2549 - 19 มิ.ย. 2559 

หมายเหตุ :  ** สินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัท (ลําดับที่ 2 - 4) เปนสินคาจางผลิตกับผูผลิตสินคาภายในประเทศหรือ     

              ตางประเทศ 

4.5. นโยบายการลงทุนในบรษิัทยอยและบรษิัทรวม 

ปจจุบันบริษัทไมมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตาม การลงทุนในอนาคตบริษัทมีนโยบาย

ลงทุนในธุรกิจอ่ืนที่มีความเก่ียวของ หรือเอ้ือประโยชนกับธุรกิจหลักของบริษัท โดยเปนธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถ

สรางผลกําไรใหแกบริษัทในระยะยาว  โดยหากเปนการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทจะควบคุมหรือกําหนดนโยบายการ

บริหารงานเสมือนเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัท ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุนหรือ

เปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทไมมีนโยบายเขาไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้การ

จะสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับขอตกลงรวมกัน โดยบุคคล

ดังกลาวตองมีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ  ซ่ึงทําหนาที่

ติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางใกลชิดเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทไดกําหนดไว 
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5.  ขอพิพาททางกฎหมาย 

-ไมมี- 
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6.    ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 

6.1 ขอมูลท่ัวไป 

ก. บริษัท   

บริษัท : บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 19/20-22 อารซีเอ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะป เขต

หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบ

ดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้ง

ใหบริการงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000217 

โทรศัพท : 02-203-0868 

โทรสาร : 02-203-1504 

เว็บไซต : www.firevictor.co.th 

   

ข. บุคคลอื่นๆ   

1. นายทะเบียนหลักทรัพย   

บริษัท : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท : 02-229-2800 

โทรสาร : 02-359-1259 

2. ผูสอบบัญชี   

บริษัท : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 100/19 ช้ัน 14 อาคารวองวานิช บี  

ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท : 02-645-0080 

โทรสาร : 02-645-0020 
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3. ท่ีปรึกษากฎหมาย   

บริษัท : บริษัท วายู แอนด พารทเนอรส จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 9/8 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท : 02-714-2799 

โทรสาร : 02-714-2798 

4. ท่ีปรึกษาทางการเงิน   

บริษัท : บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 1550 ช้ัน 10 อาคารธนภูมิ 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท : 02-652-7858 

โทรสาร : 02-652-7867 

6.2 ขอมูลสําคัญอื่น 

-ไมมี- 
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สวนท่ี 2 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7.   ขอมูลหลกัทรัพยและผูถอืหุน 

 หลักทรัพยของบริษัท 

7.1. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

  7.1.1  หุนสามัญ 

บริษทั ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557 จํานวน 175,000,000 บาท 

และมีทุนที่เรียกชําระแลว 175,000,000 บาท โดยแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 350,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 

0.50 บาท  

7.2 โครงสรางผูถือหุนของบรษิัท 

 รายช่ือผูถือหุนรายใหญ 

 รายช่ือผูถือหุนรายใหญ  10  รายแรกของบรษิัท  ณ  วันที่  27  มกราคม  2558  มีดังนี ้

 

ลําดับ รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ หมายเหตุ 

1 นายวิรัฐ สุขชัย 86,190,000 24.626  

2 นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 35,067,520 10.019  

3 นายเจน ชาญณรงค 33,970,700 9.706  

4 Nice Noble Limited 33,020,000 9.434  

5 นางนพรัตน สุขชัย 13,000,000 3.714  

6 นายประชา พรอมพรชัย 10,900,000 3.114  

7 นางอุไรรัตน หาญทวีภัทร 6,662,480 1.904  

8 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 6,110,000 1.746  

9 นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย 5,947,520 1.699  

10 นายธนา รัตนอุบลชัย 5,000,000 1.429  
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สรุปรายงานการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร  ส้ินสุด  ณ  วันที่ 27 มกราคม 2558 

 

ลําดับ รายช่ือผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 27 ม.ค. 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 กรรมการบริษัท     

1 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 6,110,000 6,110,000 - 

2 นายวิรัฐ สุขชัย 86,190,000 86,190,000 - 

3 นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย 5,947,520 5,947,520 - 

4 นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 35,067,520 35,067,520 - 

5 นายถกล นันธิราภากร - - - 

6 นายโสตถิธร มัลลิกะมาส - - - 

7 นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน - - - 

 ผูบริหาร     

1 นายประชา พรอมพรชัย 10,900,000 10,900,000 - 

2 นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท 3,250,000 3,250,000 - 

3 นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 1,098,000 1,098,000 - 

 

7.3 นโยบายจายเงินปนผล 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3/2557 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ไดมีมติกําหนดนโยบายการ

จายเงินปนผล โดยบริษัทจะจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหลังหักสํารอง

ตางๆทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงการพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยู

กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจายชําระคืนเงินกูยืม 

เงื่อนไขและขอกําหนดในสัญญาตางๆ ที่บริษัทผูกพันอยู รวมทั้งขอจํากัดทางกฎหมาย ความจําเปนและความเหมาะสม

อ่ืนๆในอนาคต   

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือ

หุน เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาล ซ่ึงคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนครั้งคราว 

เม่ือเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนั้นได โดยจะตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุคราว

ถัดไป 
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ขอมูลการจายเงินปนผล ป 2555 ป  2556 ป 2557 

เงนิปนผลระหวางกาล (บาทตอหุน) 170.00 - - 

เงินปนผลประจําป (บาทตอหุน) 4.25 15.23 0.15 

หุนปนผล (บาทตอหุน) - - - 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 32.59 9.41 0.25 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 230.06 161.86 86.63 

ราคาพาร (บาทตอหุน) 10.00 10.00 0.50 

หมายเหตุ  -   ณ วันที ่22 พฤษภาคม 2557  มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว  จากหุนละ 10.00 บาท เปน 1.00 บาท  

                      และ ณ วันที่ 22 กันยายน 2557 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูคาที่ตราไว  จากหุนละ 1.00 บาท เปน 0.50 บาท 

- เงินปนผลประจําป 2557 จํานวน 0.15 บาทตอหุน ยังไมมีความแนนอน จนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2558 

-  ผูถือหุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80  ของเงินปนผลตามหลักเกณฑที่กําหนดไว

ในมาตรฐาน 47 ทวิแหงประมวลรัษฎากร  
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   8.   โครงสรางการจัดการ 

 8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ปจจุบัน คณะกรรมการบรษิัท มีจาํนวน 7 ทาน ประกอบดวย 

ช่ือ ตําแหนง 

1. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย ประธานกรรมการ  

2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

3. นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน กรรมการ และกรรมการบริหาร  

4. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และผูชวยกรรมการผูจัดการ 

5. นายถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

6. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

7. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

โดยมีนางสาวปวรวรรณ สายพันธุ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  

ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสรางคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 ทาน และไมนอยกวาหนึ่งใน

สามของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 ทาน โดยกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 

28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (และที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) ครบถวนทุก

ประการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

นายภาคภูมิ วองไพฑูรย นายวิรัฐ สุขชัย นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย กรรมการสองในส่ี

คนนี้ลงลายมือช่ือรวมกัน  

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดย

อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก 

สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้น 

อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได  

ขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซ่ือสัตย สุจริต 

และระมัดระวังผลประโยชนของบริษัท โดยรวมถึงอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้  



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)                                                                                                     

สวนที่ 2. การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ         หนา 42 

1. กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป โครงสรางการ

บริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆของบริษัท รวมทั้งนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี 

2. ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหาร หรือบุคคลใดๆ 

ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแลใหบริษัทมีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี 

3. มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม 

รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ 

ที่แตงตั้ง 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดนั้น ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําให 

คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ 

อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) ยกเวน 

เปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอ่ืนปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ

บริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร หรือบันทึกเปนมติคณะกรรมการบริษัทใน

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจน และระบุขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน 

4. ประเมินผลงานของฝายบริหารอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งดูแลกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารและพนักงาน

อยางเหมาะสม 

5. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเช่ือถือได รวมทั้งดูแลใหมี

ระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง  

6. จัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัทใหมีความถูกตอง เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบ

บัญชีที่ผานมาไดตรงตอความเปนจริง ครบถวน และถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยงบ

การเงิน ณ วันส้ินสุดรอบบัญชีของบริษัทตองตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท กอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือ

หุน ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับ

รายงานของผูสอบบัญชี ในรายงานประจําปของบริษัท 

7. ดูแลใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีระบบ

บริหารความเส่ียงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง การรายงานและการติดตามผลที่มี

ประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส ตลอดจนดูแลใหบริษัทมีการ

บริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี  

8. ดูแลใหมีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปรงใส เก่ียวกับการทํารายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่

เก่ียวโยงกัน เพ่ือปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองเพียงพอ 

รวมทั้งมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ 

9.  ดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจตอเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนพัฒนาพนักงาน ความตอเนื่องของผูบริหาร 

(Succession Plan) รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหนงของกรรมการ และผูบริหาร

ระดับสูงของบริษัทที่มีประสิทธิผล  
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10. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือใหความเห็นตอรายการที่เก่ียวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย การ

ลงทุน และการดําเนินการใดๆ ของบริษัทและบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบ

ขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของ ยกเวนเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

11. ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคเทาเทียม

กัน และมีการรายงานขอมูลการดําเนินงานที่สําคัญ และรายงานทางการเงินแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางถูกตอง

และเปนไปตามที่ขอกฎหมายกําหนด โดยกรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญา

หรือขอตกลงใดๆที่ทํากับบริษัท หรือถือหุนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) ทั้งนี้ สําหรับรายการที่ทํา

กับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัท

หรือบริษัทยอย กรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทํารายการในเรื่องนั้น   

12. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยาง

หนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจ

มอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขการมอบอํานาจนั้นๆ ไดเม่ือ

เห็นสมควร 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและ

อนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ

อ่ืนใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) เวนแตเปนการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเปนไปตามเงื่อนไข

การคาโดยทั่วไป หรือเปนตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดยอย 

การเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน สรุปไดดงันี ้

 การเขารวมประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

 ป 2556 ป 2557 

 คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

1. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 4/4  12/12 5/5   

2. นายวิรัฐ สุขชัย 4/4  11/12 5/5  12/12 

3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 4/4  8/12 5/5  12/12 

4. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย 4/4  12/12 5/5  12/12 

5. นายถกล นันธิราภากร 4/4 4/4  5/5 4/4  

6. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส 4/4 4/4  5/5 4/4  

7. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน 4/4 4/4  5/5 4/4  
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การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงแตละทาน สรุปไดดังนี ้

ช่ือ 
การเขาประชุม / การประชุมท้ังหมด (ครั้ง)  

ป 2557 

1. นายวิรัฐ สุขชัย 9/12 

2. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย 11/12 

3. นายประชา พรอมพรชัย 11/12 

4. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท 11/12 

5. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 10/12 

6. นางสาวอุไรรัตน หาญทวีภัทร 12/12 

7. นางสาวชลธี แปลกประจิตต 10/12 

8. นางสาวศิริพร สัสดีเดช 11/12 

9. นางสุนทรี เกษประยูร 10/12 

10. นายนนทพัฒน โพธี 9/12 

11. นายจํานงค ศาลา 8/12 

12. นางนงลักษณ ยุทธโกศา 11/12 

13. นายสุวรรณ เงินย่ิง 10/12 

กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน 

เพ่ือทําหนาที่ในการเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแตละรายตองเปนกรรมการอิสระ และตอง

ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปน

กรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการ

ตรวจสอบมีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและ

ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่

ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได 

กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผูบริหาร หรือ 

พนักงานระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของ

บริษัท และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและ

ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
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ผูบริหาร 

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผูบริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณที่

เก่ียวของกับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะตองไดรับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ โดยการแตงตั้ง

กรรมการผูจัดการตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการไดรับมอบหมายใหเปนผูบรรจุและ

แตงตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของบริษัท เขาเปนพนักงานในระดับตางๆ ยกเวน

พนักงานบริหารระดับ  ผูอํานวยการ   นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนง

ผูบริหารตั้งแตระดับ ผูอํานวยการขึ้นไป ยกเวนตําแหนงกรรมการผูจัดการ 

ทั้งนี้ การแตงตั้งหัวหนาหรือผูรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน 

    8.2   ผูบริหาร 

คณะผูบรหิารบรษิัท มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย  

ช่ือ ตําแหนง 

1. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผูจัดการ 

2. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย ผูชวยกรรมการผูจัดการ และรักษาการผูอํานวยการสายงานการเงิน 

3. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ผูอํานวยการสายงานบริหารทั่วไป 

4. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท ผูอํานวยการสายงานขาย 

5. นายประชา พรอมพรชัย ผูอํานวยการสายงานขายโครงการ 

หมายเหตุ  :  ผูบริหารสี่รายแรกตามนิยาม ก.ล.ต. ลําดับรองลงมาจากกรรมการผูจัดการ  เปนไปตามโครงสรางองคกรของบริษัท

ที่ประกาศใชเม่ือวันที่  22  พฤษภาคม  2557 

ทั้งนี้ โครงสรางการจัดการภายในของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริหาร และผูบริหาร ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เก่ียวของ 

ขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

รวมถึงเรื่องหรือกิจการตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. กํากับดูแลการบริหารงาน การดําเนินงานทั่วไป และการอนุมัติเรื่องตางๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินกิจการ และ/

หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท เพ่ือประโยชนของบริษัทและเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ กฎระเบียบ 

คําส่ัง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ภายใตกรอบของกฎหมายที่เก่ียวของ และ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
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2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําป ตลอดจนโครงสรางการ

บริหารงานและอํานาจการบริหารตางๆของบริษัท เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา กอนนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหความเห็นชอบ  

3. ดําเนินการหรือบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และ

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 

4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท ตอคณะกรรมการบริษัทเปน

ประจําทุกไตรมาส 

5. ดูแลใหบุคลากรในฝายงานตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการ

พัฒนาองคกรและบุคลากรอยางตอเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณที่ดีขององคกร 

6. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย เล่ือนตําแหนง พักงาน เลิกจาง กําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนอ่ืนๆ รวมทั้ง

บําเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนคาจาง คาตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัท อยางไรก็ตาม การดําเนินการ

ดังกลาวที่เก่ียวกับพนักงานในระดับผูบริหาร จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกอนการดําเนินการ 

7. มีอํานาจในการออก แกไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คําส่ัง ระเบียบ บันทึก และขอบังคับที่เก่ียวกับการ

ทํางาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัท และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยในการทํางาน

ภายในองคกร  

8. มีอํานาจอนุมัติการลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือคาใชจายอ่ืนๆที่เก่ียวของกับการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินที่กําหนดจากคณะกรรมการบริษัท ไดแก การอนุมัติส่ังซ้ือทรัพยสินถาวรใน

วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท อนุมัติการเขาทําสัญญาจาง/เชา/เชาซ้ือทรัพยสินถาวรในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท เปนตน 

9. มีอํานาจอนุมัติการจายเงินตามสัญญา หรือขอตกลง (ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ หรือตามที่ไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท) ทั้งนี้ โดยไมจํากัดวงเงิน 

10. มีอํานาจอนุมัติการจัดหา การเขาทําสัญญา และการดําเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ไดรับ

อนุมัติ ทั้งนี้ โดยไมจํากัดวงเงิน 

11. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 

12. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอ่ืนปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบ

อํานาจชวงนั้นดวย 

ทั้งนี้  อํานาจกรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอ่ืนที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควร จะไม

รวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจที่ทําใหกรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติ

รายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เก่ียวของซ่ึงอาจมีความขัดแยง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/

หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หนวยงานที่เก่ียวขอกําหนด) มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะ

อ่ืนใด ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทหรือบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทที่เก่ียวของ ซ่ึงกรรมการผูจัดการไมมีอํานาจ

อนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่

ประชุมผูถือหุนของบริษัท (แลวแตกรณี) เพ่ือพิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวของ
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กําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการคาปกติซ่ึงเปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เก่ียวของกําหนด 

   8.3     เลขานุการบริษัท 

     ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2557 ไดมีมติแตงตั้งนางสาวปวรวรรณ สาย

พันธุ เปนเลขานุการบริษัท เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) เพ่ือทําหนาที่ดังตอไปนี้ 

1) ดูแลและใหคําแนะนําเบื้องตนแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเก่ียวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ ที่

คณะกรรมการบริษัทจะตองทราบ  

2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือ

หุนของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุนของบริษัท รวมทั้ง

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกลาว  

3) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก  

3.1)  ทะเบียนกรรมการ 

3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจําปของ

บริษัท  

3.3) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน 

4) การเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบริหารที่มีหนาที่

รายงานการมีสวนไดเสียของตน และผูที่เก่ียวของใหบริษัททราบ)  

5) ดําเนินการและรับผิดชอบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ทั้งนี้ นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ  ไดผานการอบรมในหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 

50/2013 ป 2556 และหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุนที่ 25/2013 ป 2556 แลว  

บริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทโดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆดาน เชน อายุ คุณวุฒิดาน

การศึกษา ความรูดานภาษาตางประเทศ ความสามารถในการส่ือสาร ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ความสามารถในการ

เปนผูประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมถึงการประชาสัมพันธและดูแลภาพพจนขององคกรตอ

บุคคลภายนอก เปนตน ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการบริษัท

แตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง หรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาที่ และใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลา

ดังกลาว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม)  

   8.4      คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

  (1)      คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

(ก)    กรรมการ 

ในป 2554 - 2555 บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนใดๆใหแกกรรมการ  
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สําหรับป 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2556 อนุมัติการกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

ตําแหนง คาเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) 

ประธานกรรมการบริษทั - 

กรรมการ - 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 

หมายเหต ุ: เงื่อนไขการจายคาตอบแทนกรรมการ 

1. กรรมการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทน ไดแก กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เทานั้น 

2. กรรมการของบริษัทแตละคนสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุด

ตางๆไดดวย และสามารถไดรับเงินคาตอบแทนกรรมการของแตละตําแหนงตามที่กําหนด 

เวนแต กรรมการบริหาร (Executive Committee) คนใดซ่ึงหากดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ

บริษัทและ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอ่ืนๆดวย กรรมการบริหาร (Executive 

Committee) คนนั้น จะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการของบริษัทและ/หรือคาตอบแทน

กรรมการเฉพาะเรื่องชุดอ่ืนๆนั้นดวย 

3. คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินเบี้ย

ประชุมตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซ่ึงอาจกําหนดเปนจํานวนเงินที่

แนนอนหรืออาจจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได นอกจากนี้การจายคาตอบแทนกรรมการดังกลาว

นั้นจะตองไมขัดแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

สําหรับป 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 อนุมัติการกําหนดคาตอบแทน

กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ดังนี ้

ตําแหนง คาตอบแทน (บาท/ครั้ง) 

ประธานกรรมการบริษทั 15,000 

กรรมการ 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 

หมายเหต ุ: เงื่อนไขการจายคาตอบแทนกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษัทที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ไดแก กรรมการที่ไมไดเปน

พนักงานของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

2. เนื่องจากกรรมการหลายทานไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดตางๆ หลาย

ตําแหนงดวยกัน ดวยเหตุนี้ จึงกําหนดใหไมมีคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริหาร 

(Executive Committee) และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
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3. คณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจาก

บริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุมบําเหน็จโบนัสหรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะ

อ่ืนๆตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาซ่ึงอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอน

หรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราวๆไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมี

การเปล่ียนแปลงก็ไดและนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการตางๆตามระเบียบของ

บริษัทโดยจะตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจางของบริษัท ซ่ึงไดรับ

เลือกตั้งเปนกรรมการในอันที่จะไดรับคาตอบแทนกรรมการและผลประโยชนในฐานะที่เปน

พนักงานหรือลูกจางของบริษัท นอกจากนี้การจายคาตอบแทนกรรมการดังกลาวนั้นจะตองไม

ขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยจะกําหนด 

4. ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาวาเห็นควรจะใหมีการจายผลตอบแทนประจําป ให

กรรมการเม่ือใด  รวมทั้งใหพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขการจายผลตอบแทนประจําป 

อาทิเชน การจายผลตอบแทนประจําป ใหจายใหกรรมการทุกคนที่ยังคงดํารงตําแหนงอยู  

กรณีที่กรรมการคนใดเพ่ิงเขาดํารงตําแหนงและยังไมครบป การจายผลตอบแทนประจําป 

อาจจะจายตามสัดสวนของระยะเวลาของการดํารงตําแหนงของกรรมการคนนั้น 

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดอนุมัติการจายโบนัสกรรมการประจําป 2557 ใหแกคณะกรรมการบริษัท

เปนจํานวนเงินไมเกิน 2 ลานบาท 

ทั้งนี้ บริษัทจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ ดังนี้   

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง คาตอบแทน (บาท) 

ป 2556 ป 2557 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริษัท* 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย ประธานกรรมการ - - 85,000  

2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการ - - -  

3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ - - 60,000  

4. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการ - - -  

5. นายถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

- 100,000 60,000 70,000 

6. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ - 80,000 60,000 50,000 

7. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ - 80,000 60,000 50,000 

รวม - 260,000 325,000 170,000 

     หมายเหตุ : *  กรรมการที่ไมไดเปนพนักงานของบริษัทจะไดรับคาตอบแทนต้ังแตการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เม่ือ    

วันที่ 28 เมษายน 2557  
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(ข) ผูบริหาร 

ในป 2556 และไตรมาสที่ 2 ป 2557 บรษิัทจายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร ดังนี้   

คาตอบแทน 

ป 2556 ป 2557 

จํานวนราย คาตอบแทน

(ลานบาท) 

จํานวนราย คาตอบแทน 

(ลานบาท) 

เงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอ่ืนๆ ไดแก 

เงินสมทบกองทนุประกันสังคม เงินสมทบ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และผลประโยชนหลัง

ออกจากงาน  

2 7.31 2 8.57 

 

   (2)       คาตอบแทนอื่น 

       - ไมมี - 

   8.5    บุคลากร 

ก. จํานวนบคุลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บรษิัทมีพนักงาน (ไมรวมผูบรหิาร) จํานวนทั้งส้ิน 69 

คน และ 103 คน ตามลําดับ โดยสามารถแบงตามสายงานไดดังนี ้

สายงาน 
จํานวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557 

ฝายขายงานโครงการ 18 23 

ฝายขายวาลวระบบปรบัอากาศและอุปกรณดับเพลิง 26 26 

ฝายบัญชีและการเงิน 13 13 

แผนกจัดซ้ือ 3 7 

แผนกคลังสินคาและจดัสง 9 10 

แผนกบรหิารคุณภาพ - 6 

แผนกสารสนเทศและเทคโนโลยี - 6 

แผนกทรัพยากรบคุคล - 6 

แผนกธุรการสํานักงาน - 6 

รวม 69 103 

หมายเหตุ : บริษัทใชบริการงานดานสนับสนุนจากบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกันมาโดยตลอด 

ตอมาเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัทรับโอนพนักงานสวนที่เกี่ยวของกับการใหบริการดังกลาวมาเปน

พนักงานของบริษัท และทําหนาที่ใหบริการบริหารจัดการสํานักงานสวนกลางแกกิจการที่เกี่ยวของกันไดแก 

บริษัท คิวทูเอส จํากัด และบริษัท ชิลแมทช จํากัด แทน 
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ข. คาตอบแทนพนักงาน 

ในป 2556 และ ป 2557 บริษัทจายคาตอบแทนใหพนักงาน รวมเปนเงินจํานวน 33.88 ลานบาท และ 47.34 

ลานบาท ตามลําดับ โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเล้ียง

ชีพ และอ่ืนๆ 

ค. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  

บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) 

จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน และเพ่ือจูงใจใหพนักงานทํางานกับบริษัทในระยะ

ยาว ทั้งนี้บริษัทไดเริ่มสมทบเงินเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแกพนักงานตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2545 

ง. คาตอบแทนอ่ืน 

 -ไมมี- 

จ.  นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษทัมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทกุระดับอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ ความรูความสามารถ อันจะสามารถ

สรางผลงาน ความแข็งแกรงใหกับองคกร และเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับกับการแขงขนัทางธุรกิจ โดยใหโอกาสแก

พนักงานในการพัฒนาตนเองและใชศักยภาพที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสในการ

เรียนรู การฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณใหสอดคลองกับทิศทางการเตบิโต

ขององคการ โดยจัดใหมีการอบรมประจําปทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของ

พนักงานแตละระดบั  นอกจากนี้ บริษัทยังไดใหความสําคัญกับการติดตามและวัดผลในดานความรูที่ไดรับ และ

ความสามารถในการนําความรูนั้นมาประยุกตใชในการทํางาน ตลอดจนการถายทอดองคความรูที่มีใหกับทีมงานและ

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ 
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ผังโครงสรางองคกร (Organization Chart) 

บริษทั ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) 

ฝายขายวาลวและ

อุปกรณดับเพลิง ทีม เอ 

ฝายขายวาลวและ

อุปกรณดับเพลิง ทีม บี 

ฝายขายวาลวและ

อุปกรณดับเพลิง ทีม ซี 

ฝายขายวาลวและ

อุปกรณดับเพลิง ทีม ดี 

แผนก

บริการ

เทคนิค 

แผนกธุรการ

ขายและ

การตลาด 

แผนก

วิศวกรรม

ทีม เอ 

แผนก

วิศวกรรม

ทีม บี 

แผนกบริการ

เทคนิคงาน

โครงการ 

แผนก

ออกแบบ 

ฝายบัญชี ฝาย

การเงิน 

ฝายขายโครงการ

Petrochemical 

แผนกจัดซ้ือ

ตางประเทศ 

แผนกจัดซ้ือ

ในประเทศ 

แผนก

คลังสินคา

และจัดสง 

แผนกบริหาร

ระบบ

คุณภาพ 

แผนกระบบ

สารสนเทศ 

แผนก

ทรัพยากร

บุคคล 

แผนกธุรการ

สํานักงาน 

ฝายขายโครงการ 

Industrial&Power Plant 

ฝายขายโครงการ        

Gas Suppression&FA 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการความปลอดภัย 

เลขานุการบริษัท 

ผูอํานวยการสายงานขายโครงการ ผูอํานวยการสายงานขาย ผูอํานวยการสายงานบริหารท่ัวไป ผูอํานวยการสายงานการเงิน ผูอํานวยการสายงานขายPetrochemical 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

9. 1    นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทใหความสําคัญตอระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซ่ึงจะ

ทําใหเกิดความเช่ือม่ันกับทุกฝายที่เก่ียวของและสงผลใหธุรกิจมีความเจริญเติบโตอยางย่ังยืน ภายใตการดําเนินงาน

อยางมีจรรยาบรรณและเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือ

ยกระดับการดําเนินการที่มีอยูแลว ใหมีความเปนระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสูพนักงานของ

บริษัททุกระดับช้ัน อันเปนการเสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการอยางแทจริง โดยบริษัทไดรับเอาแนว

ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ป 2555 ตามที่กําหนดโดยตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

หมวดท่ี 1   สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย

และในฐานะเจาของบริษัท เชน สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู  สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผล

กําไรจากบริษัท สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดง

ความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอน

กรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การ

แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัท เปนตน  

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริม และ

อํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้ 

(1) การจัดประชุมผูถือหุน 

1.1 บริษัทมีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวม

ประชุมผูถือหุน 

1.2 บริษัทจะจัดทําหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ

เสนอตอที่ประชุม โดยมีคําช้ีแจงและเหตุผลหรือความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแตละวาระ 

หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หรือในเอกสารประกอบวาระการ

ประชุม โดยบริษัทจะจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผู

ถือหุนรับทราบลวงหนาตามที่กฎหมายกําหนด และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไม

นอยกวา 3 วันกอนวันประชุม โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร

ขอมูลหนังสือนัดประชุมผานทาง website ของบริษัทเพ่ือใหผูถือหุนไดมีเวลาในการศึกษาขอมูลเปน

การลวงหนากอนวันประชุม 

1.3 บริษัทจะอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ และ

จะไมกระทําการใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของผูถือหุน เชน การเขาประชุมเพ่ือออก

เสียงลงมติไมมีวิธีการที่ยุงยากหรือมีคาใชจายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผูถือหุนสะดวกตอการ

เดินทาง เปนตน 
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1.4 กอนวันประชุมบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนา

กอนวันประชุม โดยจะกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบ

พรอมกับการนําสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รวมทั้งจะเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนา

ดังกลาวไวบน website ของบริษัทดวย 

1.5 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบ

ฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ

หนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม พรอมทั้งจะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยาง

นอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

(2) การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน 

2.1 บริษัทสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน ทั้งการลงทะเบียนผูถือหุน การนับ

คะแนนและแสดงผล เพ่ือใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา 

2.2 บริษัทสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งผูสอบบัญชี เขา

รวมประชุมผูถือหุนอยางพรอมเพรียงกัน  

2.3 ในการดําเนินการประชุมแตละครั้ง บริษัทจะใหโอกาสแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย โดยกอน

เริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะช้ีแจงการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผูถือ

หุนที่ตองลงมติในแตละวาระ  และยังเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ ซักถามในแตละวาระอยางอิสระ โดยใชเวลาอยางเหมาะสมเพียงพอ กอนการลงมติใน

วาระใดๆ รวมทั้งจะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมผูถือหุนจะมี

กรรมการและผูบริหารที่เก่ียวของเขารวมประชุมเพ่ือตอบคําถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึก

ประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 

2.4 ในการประชุมเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได

ทีละคน ซ่ึงผูถือหุนมีสิทธิที่จะเลือกผูแทนที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทําหนาที่กรรมการเพ่ือ

ดูแลรักษาผลประโยชนของตนเอง ซ่ึงจะทําใหเกิดความหลากหลายและเปนตัวแทนของผูถือหุนอยาง

แทจริง 

2.5 บริษัทสนับสนุนใหมีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถือ

หุน และเปดเผยใหที่ประชุมทราบพรอมบันทึกไวในรายงานการประชุม 

2.6 บริษัทจัดใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการเก่ียวโยง การทํารายการ

ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย เปนตน เพ่ือความโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณีมีขอโตแยงใน

ภายหลัง 

(3) การจัดทํารายงานการประชุม และการเปดเผยมติการประชุมผูถือหุน 

3.1 ภายหลังการประชุมแลวเสร็จบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุม โดยแสดงขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน 

ซ่ึงรวมถึงการบันทึกคําถามคําตอบ และผลการลงคะแนนในแตละวาระโดยแยกจํานวนเสียงของผูถือหุน
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ที่เห็นดวย คัดคาน และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายช่ือกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลา

ประชุมดวย  

3.2 บริษัทจะเปดเผยถึงผลการลงคะแนนของแตละวาระในการประชุมผูถือหุนในวันทําการถัดไปบน 

Website ของบริษัท และจะเผยแพรรายงานการประชุมผานทาง website ของบริษัทตอไป เพ่ือใหผูถือ

หุนสามารถตรวจสอบได   

หมวดท่ี 2   การปฏิบตัิตอผูถอืหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือ

รายยอย ผูถือหุนที่เปนผูบริหาร หรือไมเปนผูบริหาร  บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ

เขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอันสมควร เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง 

สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะใหผูอ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปดโอกาสใหผูถือหุนสวน

นอยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน 

บริษัทมีมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือ

ผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) ซ่ึงเปนการเอาเปรียบผูถือหุนอ่ืน เชน การซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูล

ภายใน (Insider Trading) การนําขอมูลภายในไปเปดเผยกับบุคคลที่เก่ียวของกับกรรมการและผูบริหารถือเปนการเอา

เปรียบหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุนโดยรวม เปนตน 

บริษัทกําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียของตนและผูเก่ียวของ 

เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนและสามารถตัดสินใจ

เพ่ือประโยชนของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทไมควรมีสวน

รวมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว 

ทั้งนี้ บริษัทกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังนี้ 

(1) การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน 

1.1 บริษัทแจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และเผยแพรผานทาง website ของบริษัทอยางนอย 28 วันกอนวันประชุมผูถือหุน 

1.2 กอนการดําเนินการประชุมแตละครั้ง ประธานที่ประชุมจะช้ีแจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ที่ใช

ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียง

ของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระ 

(2) การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย 

2.1 บริษัทกําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผู

ถือหุนใหชัดเจนเปนการลวงหนา เพ่ือแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพิจารณาเพ่ิม

หรือไมเพ่ิมวาระที่ผูถือหุนสวนนอยไดเสนอมา 
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คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามที่กําหนดใน

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซ่ึงกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลาย

คนซ่ึงถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัท และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม

ดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน มี

สิทธิทําหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอใหคณะกรรมการบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตน

ได การเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนนั้น ผูถือหุนจะตองระบุวัตถุประสงค และรายละเอียด

ของเรื่องที่เสนอ พรอมขอมูลที่เปนประโยชนประกอบการพิจารณา 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะปฏิเสธการนําเรื่องเขาบรรจุเปนวาระการประชุม ในกรณีดังตอไปนี้ ไดแก 

เรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ขอเท็จจริงมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับ

ความไมปกติในเรื่องดังกลาว เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได เรื่องซ่ึงตามปกติ

กฎหมายกําหนดใหตองไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมผูถือหุนและบริษัทไดดําเนินการกําหนดเปน

วาระการประชุมทุกครั้ง เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย 

ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัท เรื่องที่ขัด

กับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เรื่องที่ผู

ถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือ ไมถูกตอง หรือกรณีบริษัทตองการขอมูลเพ่ิมเติมแลว ไมสามารถ

ติดตอกับผูถือหุนที่เสนอเรื่องได  เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาในรอบ 

12 เดือนที่ผานมา และไดรับมติสนับสนุนดวยเสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริงยังไมไดเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ตลอดจนเรื่องที่บริษัทไดดําเนินการแลว 

และเรื่องที่ซํ้ากับเรื่องที่ไดเสนอมากอนแลว เปนตน รวมทั้งในกรณีที่ผูถือหุนไมไดปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กําหนด โดยบริษัทจะดําเนินการแจงเรื่องดังกลาวใหผูถือหุนทราบผานทางชองทางการ

เผยแพรขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ website ของบริษัท 

ขอเสนอที่จะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการอิสระจะพิจารณากล่ันกรอง

และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและสรุปใหความเห็นเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม 

โดยใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด 

2.2 กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ 

เชน ใหเสนอช่ือผานคณะกรรมการสรรหาลวงหนา 3-4 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูล

ประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ 

คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามที่กําหนดใน

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซ่ึงกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลาย

คนซ่ึงถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัท และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม

ดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน มี

สิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือใหเขารับการพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
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บุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตลอดจนระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนๆ

ตามที่บริษัทกําหนด ไดแก มีความรูความสามารถความเช่ียวชาญและประสบการณที่สามารถเอ้ือ

ประโยชนและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทํางานที่ดี มีความเปนอิสระ ปฏิบัติ

หนาที่กรรมการดวยความซ่ือสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยาง

สมํ่าเสมอ เปนตน 

รายช่ือบุคคลใดที่จะไดรับการเสนอช่ือคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณา

กล่ันกรองและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาวาจะนําเสนอรายช่ือใหแกที่ประชุมผูถือ

หุนหรือไม โดยใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด 

2.3 เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน 

2.4 บริษัทไมมีนโยบายที่จะเพ่ิมวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา โดย

ไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพ่ือใหผูถือหุน

ไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ รวมทั้งไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุม

ของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน  

(3) การปองกันการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแก

ตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยบริษัทได

กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัท และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชน

สวนตนเปนคําส่ังที่เปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานจะตองไมทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือ

เขาทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่อยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัท

ตองไมใชขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลที่เก่ียวของกับขอมูลภายในทําการซ้ือขายหลักทรัพย

ของบริษัทโดยตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวาจะเปนการซ้ือขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน 

Nominee ผานกองทุนสวนบุคคล) ภายใน 1 เดือน กอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 

และหลังการเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ 

บริษัทไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช หรือ

นําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา 

การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือ

ใหออก แลวแตกรณี เปนตน 

  นอกจากนี้ บริษัทไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเก่ียวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพย

ของบริษัท และบทกําหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของ
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหารของบริษัทมีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยที่ออกโดย

บริษัท ซ่ึงเปนของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัท รวมทั้ง

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท  ตองแจงใหบริษัททราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ

ครองหลักทรัพยดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการ นับ

จากวันที่ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 และเพ่ือการเผยแพรตอสาธารณะตอไป 

(4) การมีสวนไดเสียของกรรมการ 

4.1 บริษัทไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนวทางการจัดการเรื่อง

การมีสวนไดเสียอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวาง

บริษัทกับผูมีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของ โดยเม่ือเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้นจะตอง

รายงานใหบริษัททราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเรื่องนั้นๆ 

กรรมการจะตองรายงานการมีสวนไดเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวในรายงาน

การประชุมดวย   

4.2 บริษัทไดกําหนดแนวทางเพ่ือมิใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของ เขารวม

กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท กรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

หมวดท่ี 3   บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน 

ผูบริหารและพนักงานของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน 

เปนตน โดยบริษัทตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการ

ดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของเพ่ือใหสิทธิ

ของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของผูมี

สวนไดเสียทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน : บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และ

พยายามที่จะพัฒนากิจการใหเจริญเติบโตกาวหนา มีผลประกอบการที่ดี เพ่ือสราง

ผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับการลงทุนของผูถือหุนและผูลงทุนอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

บริษัทยึดหลักการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆดวย

ความโปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม เพ่ือ

ประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม รวมทั้งบริษัทจะนําเสนอรายงานสถานภาพของ

บริษัท ผลประกอบการ ฐานะขอมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอ่ืนๆโดยสมํ่าเสมอ 

และครบถวนตามความจริง โดยจะแจงใหผูถือหุนทุกรายทราบถึงแนวโนมในอนาคตของ

บริษัททั้งดานบวกและดานลบ ซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเปนไปได มีขอมูลสนับสนุน 
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และมีเหตุผลอยางเพียงพอ และไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอ่ืนโดยใชขอมูล

ของบริษัท ซ่ึงยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน หรือดําเนินการใดๆในลักษณะที่อาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับองคกร  

ลูกคา : บริษัทตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ จึงไดนํามาตรฐาน ISO9001:2008 

เขามาใชในองคกร โดยไดกําหนดนโยบายคุณภาพไววา เราจะสรางความประทับใจให

ลูกคา ดวยบริการที่รวดเร็ว เนนสินคาคุณภาพ พรอมพัฒนาบุคลากร ดวยการปรับปรุง

กระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง 

คูคาและ/หรือ

เจาหนี ้

: บริษัทมีนโยบายที่จะสรางความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือเจาหนี้ ดําเนิน

ธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเก้ือหนุนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย การปฏิบัติตอคูคา และ/

หรือเจาหนี้อยางเสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท หลีกเล่ียงสถานการณ

ที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด 

เพ่ือบรรลุผลประโยชนรวมกัน โดยจะไมดําเนินการที่ทุจริตในการคากับคูคา และ/หรือ

เจาหนี้ กรณีที่มีขอมูลวามีการดําเนินการที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา 

และ/หรือเจาหนี้ เพ่ือรวมกันแกปญหาอยางรวดเร็วและยุติธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไข

ตางๆที่ทีตอคูคา และ/หรือเจาหนี้อยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามได ตองรีบ

แจงใหคูคา และ/หรือเจาหนี้ทราบเพ่ือหาแนวทางแกไข  

คูแขง : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกติกาการ

แขงขันที่ยุติธรรม ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไม

สุจริต หรือไมเหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมพยายาม

ทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากความจริง 

ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล 

พนักงาน : บริษัทใหความสําคัญกับพนักงานซ่ึงเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัท ซ่ึงจะมีสวนชวย

สงเสริมและผลักดันใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมี

นโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสภาพการจางงานที่ยุติธรรม มี

สวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพการทํางานที่

ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆที่

เก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และ

ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และให

ความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใหผลตอบแทนที่เปน

ธรรมตอพนักงาน การพิจารณาการแตงตั้ง และการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการ

ลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสม

ของพนักงานนั้นเปนเกณฑ ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให

โอกาสอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ หลีกเล่ียงการกระทําใดๆที่ไมเปนธรรม ซ่ึงอาจสงผล

กระทบตอความม่ันคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสรางความกดดัน

ตอสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมไดรับความเปน

ธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจาก
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พนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค 

ภาครัฐ : บริษัทดําเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ โดย

ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎระเบียบที่เก่ียวของและเปนไปตาม

ครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป 

ชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดลอม 

: บริษัทดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆที่ เ ก่ียวกับความปลอดภัย ความม่ันคง สุขอนามัย และ

ส่ิงแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม โดยการสรางจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอมให

เกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง คืนกําไรสวนหนึ่งเพ่ือกิจกรรมที่จะมีสวน

สรางสรรคสังคม ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบัติและใหความรวมมือ

หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบที่

ออกโดยหนวยงานกํากับดูแล ใหความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเนน

ใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอม มุงสรางสรรค และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

หมวดท่ี 4   การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและ

ขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใสผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทา

เทียมกันและนาเช่ือถือ โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทตอผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชนผาน

ชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และบน website ของบริษัท รวมถึงมี

การจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน

รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช

นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพียงพอในงบการเงิน 

ซ่ึงในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 

รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัท

ทราบ 

ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น  บริษัทยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมใน

เรื่องดังกลาวยังมีไมมากนัก แตไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้ง

นักวิเคราะห และภาครัฐที่เก่ียวของ 

(1) การเปดเผยขอมูล 

1.1 บริษัทดูแลใหการเปดเผยขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียกับบริษัท ใหมี

ความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา นาเช่ือถือ โปรงใส ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของ

ผูลงทุน ทั้งการรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอ่ืนๆ ที่
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สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซ่ึงลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน 

และผูมีสวนไดเสียของบริษัท 

1.2 บริษัทจัดใหมีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหาร

ความเส่ียง และนโยบายเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกลาว รวมทั้งกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล (ถามี) ในรายงาน

ประจําป และ website ของบริษัท 

1.3 คณะกรรมการมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน โดยไดแสดง

ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษัท 

1.4 บริษัทจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ 

MD&A) เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจ

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสไดดีย่ิงขึ้น 

นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน 

1.5 บริษัทเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอ่ืนที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวในรายงานประจําปของบริษัท 

1.6 บริษัทเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการ

ประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา และความเห็นจากการทํา

หนาที่ รวมถึงการฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการในรายงาน

ประจําปของบริษัท 

1.7 บริษัทเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท ที่สะทอนถึง

ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ซ่ึงรวมถึง

จํานวนเงินคาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย (ถามี) ใน

รายงานประจําปของบริษัท 

(2) ขอมูลขั้นต่ําท่ีเปดเผยบน website ของบริษัท  

นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนด และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบ

แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว บริษัทจัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่เปนปจจุบันทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางอ่ืนอยางสมํ่าเสมอดวย เชน website ของบริษัท ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตอไปนี้ 

1) วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษทั 

2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

3)  รายช่ือคณะกรรมการและผูบริหาร 

4)  งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งฉบบัปจจบุันและของปกอนหนา 

5)  แบบ 56-1 และรายงานประจําป ที่สามารถใหดาวนโหลดได 

6)    ขอมูลหรือเอกสารอ่ืนใดทีบ่รษิัทนําเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือส่ือตางๆ 

7) โครงสรางการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม 
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8) โครงสรางกลุมบรษิัท รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษทัรวมคา และ Special Purpose Enterprises/ 

Vehicles (SPEs/SPVs) (ถามี) 

9) กลุมผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนทีจ่ําหนายไดแลว

ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 

10)  การถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญผูบริหารระดับสูง 

11)  หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน 

12)  ขอบังคับบรษิัท หนังสือบรคิณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถามี) 

13)  นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบรษิัท 

14)  นโยบายดานบริหารความเส่ียง รวมถึงวิธีการจัดการความเส่ียงดานตางๆ 

15)  กฎบัตร หรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัต ิวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

16)  กฎบัตร หรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัต ิวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ  

17) จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการของบรษิัท  

18)   ขอมูลติดตอหนวยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ เชน ช่ือบุคคลที่สามารถใหขอมูล

ได หมายเลขโทรศัพท  

หมวดท่ี 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1.  โครงสรางคณะกรรมการ 

1.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในดานทักษะ 

ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอบริษัท โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการกํากับ

ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามแผนที่วางไว ตลอดจนดําเนิน

กิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มี

จริยธรรม ภายใตจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการของฝาย

บริหารเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่ไดกําหนดไว และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผู

ถือหุน ซ่ึงโครงสรางกรรมการตองมีกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1 คน ที่มี

ประสบการณในธุรกิจซ้ือมาขายไปเก่ียวกับสินคาดานวิศวกรรมซ่ึงเปนธุรกิจหลักของบริษัท  และอยาง

นอยอีก 1 คน ที่มีประสบการณดานบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการจัดใหมีการเปดเผยนโยบายใน

การกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว รวมถึงจํานวนปการดํารงตําแหนงกรรมการใน

บริษัทของกรรมการแตละคนในรายงานประจําป และบน website ของบริษัท 

1.2   คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนกรรมการเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท ซ่ึงประกอบดวยบุคคล 

ที่มีความรู ประสบการณ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดย

ตองมีจํานวนกรรมการรวมกันไมนอยกวา 5 คน ตามกฎหมาย และไมเกินกวา 9 คน และมีกรรมการที่

ไมเปนผูบริหารอยางนอยก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพ่ือใหมีการถวงดุลระหวางกรรมการที่ไมเปน

ผูบริหารกับกรรมการที่เปนผูบริหาร โดยปจจุบัน (ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557) คณะกรรมการบริษัทมี

จํานวน 7 คน ประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 5 คน (ในจํานวนนี้เปนกรรมการอิสระและ
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กรรมการตรวจสอบ 3 คน) และกรรมการที่เปนผูบริหาร 2 คน ประกอบดวย กรรมการผูจัดการ 1 คน 

และผูชวยกรรมการผูจัดการ 1 คน   

1.3 โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทมีสัดสวนของกรรมการอิสระ 3 คน จากจํานวนกรรมการทั้งส้ิน 7 

คน ซ่ึงเปนจํานวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท กรรมการอิสระดังกลาว

สามารถใหความเห็นเก่ียวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยางอิสระ ทําใหเกิดการถวงดุลในการออก

เสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหาร เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 คน ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบดวย ซ่ึง

จํานวนกรรมการอิสระและจํานวนกรรมการตรวจสอบของบริษัท เปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไวใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหมีจํานวนกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน รวมทั้งกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนที่เก่ียวของทุกประการ 

1.4 คณะกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มิใชตัวแทนของผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง 

1.5 คณะกรรมการมีนโยบายใหมีจํานวนกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการอิสระใหเปนไปตามสัดสวนอยาง

ยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท 

 1.6 การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทและขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ ทั้งนี้ จะตอง

มีความโปรงใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการใหดําเนินการผานกระบวนการกํากับดูแลกิจการ

และการพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษาและประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดย

มีรายละเอียดที่เพียงพอ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผูถือหุน 

ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจาก

ตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได 

ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก 

และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่

อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับ

ตําแหนงอีกก็ได   

1.7 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจ

ไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง สําหรับคุณสมบัติในการดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการ กําหนดเปนนโยบายวา สําหรับผูที่ไดดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระตอเนื่องมาแลวเปนระยะเวลา 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกัน คณะกรรมการจะทบทวน

ความเปนอิสระที่แทจริงของกรรมการอิสระผูนั้นเปนการประจําทุกๆ ป 

1.8 คณะกรรมการไดพิจารณาแบงอํานาจและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และ

การบริหารงานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการถูก

เลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  ซ่ึงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการไมไดเปนบุคคลเดียวกัน  

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแลและการ
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บริหารงานประจํา ทั้งนี้ บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท 

กับผูบริหารอยางชัดเจนและมีการถวงดุลอํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททําหนาที่ใน

การกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผูบริหารทํา

หนาที่บริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการ

ไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝาย

จัดการผานทางกรรมการผูจัดการอยางสมํ่าเสมอ ในขณะที่กรรมการผูจัดการรับผิดชอบเก่ียวกับการ

บริหารจัดการบริษัทภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

1.9 คณะกรรมการกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืนไมเกิน 5 

บริษัทจดทะเบียน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการที่ดํารงตําแหนงหลายบริษัทอยาง

รอบคอบ และเพ่ือใหม่ันใจวากรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทไดอยาง

เพียงพอ  

1.10 คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท ตาม

ระเบียบขอบังคับของบริษัท ที่วากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหาง

หุนสวนสามัญหรือหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัท

จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับ

กิจการของบริษัทไมได เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง  

นอกจากนี้ คณะกรรมการไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอ่ืนนอกกลุมบริษัท ใน

กรณีที่ผูบริหารของบริษัทจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน ตองไดรับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริหารกอน ยกเวนการดํารงตําแหนงกรรมการในองคกรการกุศลที่ไมแสวงหากําไร ทั้งนี้ 

การดํารงตําแหนงตองไมขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท และตองไมใชตําแหนงงานในบริษัทไปอางอิงเพ่ือสงเสริมธุรกิจภายนอก 

1.11 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทที่

เหมาะสม มีหนาที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทําหนาที่

ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการ

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยได

เปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป และบน website ของ

บริษัท 

1.12 คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนา

ความรูอยางตอเนื่องทั้งดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท  

2. คณะกรรมการชุดยอย 

2.1  บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเปนไปตาม

ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 2) คณะกรรมการบริหาร และ 3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือปฏิบัติหนาที่

เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ 
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2.2 คณะกรรมการชุดยอยมีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยแตละ

คณะ โดยประธานกรรมการบริษัทไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยใดๆ เพ่ือใหการ

ทําหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง 

3.  บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 3.1 หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัททําหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเก่ียวกับการดําเนินงาน

ของบริษัท เชน วิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป การ

ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง รวมทั้งกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและ

แผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท โดยไดมอบหมายให

คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการ

เงินอยางมีคุณภาพและถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลที่

สําคัญของบริษัทอยางโปรงใสและเพียงพอ โดยมีฝายบัญชีและ/หรือผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน และ

นําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกไตรมาส โดย

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงาน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําป 

(รายละเอียดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เปดเผยไวในสวนที่ 2 การ

จัดการและการกํากับดูแลกิจการ / 8. โครงสรางการจัดการ / 8.1 คณะกรรมการบริษัท) 

3.2 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร และใหความ

เห็นชอบนโยบายดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดย

บริษัทมีการส่ือสารใหทุกคนในองคกรไดเขาใจถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหถูกตองตรงกัน 

เพ่ือสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการมีการทบทวน

นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันการดําเนินธุรกิจที่ถูกตองและเปนธรรม โดยมีนโยบายที่จะกําหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหนํามาใชและเผยแพรใหแก

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ 

และเปนแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือแสดงเจตนารมณในการที่จะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม มี

ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย คํานึงถึงสังคม และส่ิงแวดลอม โดยผานการอบรม และการส่ือสาร

ภายในองคกรในรูปแบบตางๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทาง

ปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กําหนดไวในดาน

ตางๆ โดยบริษัทไดมีการประกาศและแจงใหทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมี
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การปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการไดติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว

อยางจริงจัง 

3.4 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณาการทํา

รายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนมีแนวทางที่ชัดเจน และเปนไปเพ่ือผลประโยชนของ

บริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยกําหนดนโยบายที่ไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 

รวมทั้งผูที่เก่ียวของกับบุคคลตางๆดังกลาว แสวงหาผลประโยชนสวนตัวที่ขัดแยงกับผลประโยชนของ

บริษัท และควรหลีกเล่ียงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และผูที่มีสวนเก่ียวของ 

หรือมีสวนไดเสีย หรือเก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการ

เก่ียวโยงของตนในรายการดังกลาว โดยบุคคลดังกลาวไมมีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรม

ดังกลาว   

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการที่

มีความขัดแยงทางผลประโยชน ซ่ึงไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได

ปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ในเรื่องการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ กับบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยงดานผลประโยชน ใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทจะไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับขั้นตอนการ

ดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน

โดยจะเปดเผยการทํารายการไวในงบการเงิน รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

(แบบ 56-1)  

3.5 ระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และ

ระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความม่ันใจ

ตอฝายจัดการในการชวยลดความเส่ียงทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว ชวยปกปองคุมครอง

ทรัพยสินไมใหรั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงานทางการเงินมีความ

ถูกตองนาเช่ือถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของและชวยคุมครอง

เงินลงทุนของผูถือหุน   ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน

และผูบริหารในเรื่องตาง ๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของ

บริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผลออก

จากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม

และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมทั้งไดจัดทําและทบทวน

ระบบการควบคุม ทั้งดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย 
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และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเส่ียง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณ

เตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ   

ทั้งนี้บริษัทไดวาจางบุคคลภายนอกที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนผูรับผิดชอบในการ

ควบคุมภายในของบริษัท โดยใหบริษัท เอสพี ออดิท จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ

บริษัท ทําหนาที่ตรวจสอบเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และ

เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยาง

เต็มที่ ผูตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตาม

ประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ เ พ่ือใหความม่ันใจวาระบบที่วางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สําคัญ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท  

3.6 นโยบายดานการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายดานการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุม

ทั้งองคกร และใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งรายงานใหคณะกรรมการทราบเปน

ประจํา และจะจัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอยางนอยป

ละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบวา ระดับความเส่ียง

มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติ

ทั้งหลาย 

3.7 คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการ

บริหารความเส่ียงไวในรายงานประจําปของบริษัท 

3.8 คณะกรรมการจัดใหมีแนวทางดําเนินการที่ชัดเจนกับผูที่ประสงคจะแจงเบาะแส หรือผูมีสวนไดเสีย

ผานทาง Website หรือรายงานตรงตอบริษัท โดยใหแจงเบาะแสผานกรรมการอิสระหรือกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท เพ่ือส่ังการใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการที่บริษัทกําหนดไว และ

รายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

4.  การประชุมคณะกรรมการ 

4.1 บริษัทจัดใหมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงให

กรรมการแตละคนทราบกําหนดการดังกลาว เพ่ือใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได 

4.2 บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4 ครั้ง (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกําหนดวัน

ประชุมไวลวงหนาตลอดทั้งป และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป รวมทั้งอาจมีประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเกิดความ

คลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในแตละเดือนจึงจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซ่ึง

ทําหนาที่ตัดสินใจตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งที่มีการ

ประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนําเรื่องที่ผานการพิจารณามาแจงใหคณะกรรมการ

บริษัททราบ เพ่ือใหสามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทัน

การณ 
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4.3  ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ จะเปนผูดูแลให

ความเห็นชอบและรวมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม โดยไดเปดโอกาสให

กรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องที่เปนประโยชนตอบริษัทเขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย 

และถือเปนความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวน

การประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป 

4.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหนาที่จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และ

เอกสารประกอบการประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาศึกษา

กอนลวงหนา เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทจะแจงการนัด

ประชุมโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้งเลขานุการบริษัทไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปนผู

บันทึกรายงานการประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความ

ถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสาร

เก่ียวกับการประชุมตางๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคนอางอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเขารวมการ

ประชุมทุกคนทุกครั้ง  ยกเวนแตมีเหตุจําเปน ซ่ึงจะแจงเปนการลวงหนากอนการประชุม 

4.5 ประธานกรรมการบริษัททําหนาที่เปนประธานที่ประชุม มีหนาที่ดูแลและจัดสรรเวลาแตละวาระให

อยางเพียงพอ ซ่ึงกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นที่สําคัญโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนเก่ียวของอยางเปนธรรม  

ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่ง

มีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ / หรือไมใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากัน  ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปน

เสียงช้ีขาด  

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอ่ืนๆ และหาก

กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอ่ืนๆและฝายบริหารของบริษัทตอง

ดําเนินการตอบขอสงสัยดังกลาวอยางรวดเร็วและครบถวนเทาที่จะเปนไปได 

ในกรณีที่กรรมการไมเห็นดวยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอ

คัดคานไวในรายงานการประชุม หรือย่ืนหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการได 

4.6 คณะกรรมการสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารที่เก่ียวของ เขารวมประชุมคณะกรรมการ

ตามความจําเปนและเห็นสมควร  และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพ่ิมเติม

ในฐานะผูที่ เ ก่ียวของอีกทั้งจะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  รวมทั้งเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพ่ือให

คณะกรรมการมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงและสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

ในอนาคต 

4.7 คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพ่ิมเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท 

หรือผูบริหารอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเปน 
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คณะกรรมการอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปน

คาใชจายของบริษัท 

4.8 คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม

มีกรรมการที่เปนผูบริหารหรือฝายบริหารของบริษัทเขารวมการประชุม เพ่ือเปดโอกาสใหอภิปราย

ปญหาตางๆ ทั้งที่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยูในความสนใจ โดยแจงใหกรรมการผูจัดการ

ทราบถึงผลการประชุม รวมทั้งรายงานผลการประชุมใหประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

บริษัททราบดวย ในการประชุมใหประธานกรรมการเปนประธานของการประชุม หากประธาน

กรรมการไมสามารถเขารวมการประชุมไดใหที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งทาน เพ่ือทําหนาที่เปน

ประธานในที่ประชุมแทน และใหเลขานุการบริษัทเปนเลขานุการของการประชุมของกรรมการที่ไม

เปนผูบริหาร 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (Self Assessment) 

เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพ่ือการ

ปรับปรุงแกไขตอไป  

5.2 บริษัทจะเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไวในรายงาน

ประจําป 

6. คาตอบแทน 

6.1  คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาที่ขอบเขตของ

บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

จากกรรมการแตละคน คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน

กรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกป โดยพิจารณาตามหลักเกณฑของ

ความโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้งอยูในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติ

อยูในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกลเคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ

ตามที่ตองการ พรอมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับเพ่ิมขึ้น สําหรับกรรมการที่ไดรับ

มอบหมายใหรับตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย เชน กรรมการตรวจสอบ เปนตน 

6.2  คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงควรเปนไปตามหลักการและนโยบายที่

คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกําหนด  และเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยระดับ

คาตอบแทนที่เปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยูในระดับที่เหมาะสม และสอดคลองกับผล

การปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นจะ

ไดรับคาตอบแทนเพ่ิมที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้ง

ตองเปนอัตราที่แขงขันไดกับกลุมธุรกิจเดียวกัน เพ่ือดูแลรักษาผูบริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ตองคํานึงถึง

ผลประโยชนที่บริษัทและผูถือหุนไดรับดวย 

6.3 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมด เปนผูประเมินผลกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป เพ่ือนําไปใชใน

การพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลงกันลวงหนากับ
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กรรมการผูจัดการตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว และการพัฒนาผูบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผู

พิจารณาใหความเห็นชอบผลประเมินขางตน และประธานกรรมการเปนแจงผลการพิจารณาให

กรรมการผูจัดการทราบ 

7. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

7.1 คณะกรรมการสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเก่ียวของใน

ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท แกกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท 

เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  

7.2 ทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทใหแกกรรมการใหม 

7.3 คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการผูจัดการรายงานเพ่ือทราบเปนประจําถึงแผนการพัฒนาและสืบทอด

งาน ซ่ึงกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงมีการเตรียมใหพรอมเปนแผนที่ตอเนื่องถึงผูสืบทอด

งานในกรณีที่ตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

7.4 คณะกรรมการจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนาผูบริหารโดยใหกรรมการผูจัดการรายงานเปนประจําทุก

ปถึงส่ิงที่ไดทําไปในระหวางป และพิจารณาควบคูกันไปเม่ือพิจารณาแผนสืบทอดงาน 

9.2  คณะกรรมการชุดยอย 

 โครงสรางกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการชุดยอยของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือ

รับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการชุดยอยดังกลาวมีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ ดังตอไปนี้ 

 9.2.1.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

ช่ือ ตําแหนง 

1. นายถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ  

3. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ  

โดยมี นายถกล นันธิราภากร เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความ

นาเช่ือถือของงบการเงิน โดยนายถกล นันธิราภากร จบการศึกษาปริญญาเอก จาก Col. Of BAd./ Accounting, MIS, 

Economics, University of Arkansas, USA ปจจุบันดํารงตําแหนงคณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ
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ผานการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 42 ป 2548 แลว และมีนางสาวปวรวรรณ       

สายพันธุ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง กรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนงกรรมการ

ตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดย

บุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

ขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ  

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบใน

การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับ

การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ 

รวมทั้งบุคลากรวา เหมาะสม สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหนาที่ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

-  ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

-  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

-  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

-  ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

-  ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

-   จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
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-  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ 

-  รายงานอ่ืนใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ 

ในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก 

8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซ่ึง

อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

-  รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

-  การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 

- การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่

เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

  หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย  

9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ไดแก การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือ

ลูกจางของบริษัทมารวมประชุมหารือ ช้ีแจง หรือตอบขอซักถามในเรื่องที่เก่ียวกับหนาที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผูเช่ียวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษาหรือ

ผูเช่ียวชาญซ่ึงเปนบุคคลภายนอกเปนครั้งคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท การขอใหพนักงานของ

บริษัทสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับกิจการของบริษัทเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องตางๆ 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี การมอบหมายใหพนักงานหรือลูกจาง

ของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระทําการใดๆ ภายในขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ

ประโยชนในการตรวจสอบ รวมถึงการดําเนินการตางๆ ที่กลาวแลว ในสวนที่เก่ียวของกับบริษัทยอยเทาที่ไดรับ

มอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย และเทาที่อํานาจหนาที่จะเปดชองใหดําเนินการได 

ทั้งนี้ บริษัทยังไมมีฝายตรวจสอบภายใน จึงไดวาจางบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกและ

ไมมีความเก่ียวของใดๆ กับบริษัทเปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทําหนาที่ตรวจสอบระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม 

9.2.2. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร มีจํานวนกรรมการ 3 ทาน ดังนี ้
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ช่ือ ตําแหนง 

1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน กรรมการบริหาร 

3. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย กรรมการบริหาร 

โดยมีนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะตองพิจารณาจากประวัติการศึกษาและ

ประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยกรรมการบริหารจะพนจากตําแหนงเม่ือตาย ลาออก ขาด

คุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหออก 

กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท การลาออกใหมีผลตั้งแตวันที่ใบลาออกไปถึง

บริษัท และในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริหารวางลงใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติ

เขาเปนกรรมการบริหารแทน 

ขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร  

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเก่ียวกับการดําเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ังและมติของที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารมีหนาที่กล่ันกรองและ

กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตาง ๆ ของบริษัท ตลอดจน

กําหนดหลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของ

บริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของ

บริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุป คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญดังตอไปนี้    

1.      นําเสนอนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบรษิทั การขยายกิจการ 

การกําหนดแผนการเงนิ โครงสรางองคกรและการบรหิารงาน ตลอดจนพิจารณาและกล่ันกรองขอเสนอของฝาย

บริหาร เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป 

2.    ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน 

เปาหมายที่กําหนดไว และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย และมีหนาที่ตองรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา 

3.    พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 

4.    พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษัท แตละรายการภายในวงเงิน

ไมเกิน 10 ลานบาท และภายในวงเงินรวมไมเกิน 30 ลานบาท และกรณีที่ตองใชทรัพยสินของบริษัทเปน

หลักประกัน ตองนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  
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5.    พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปเปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาทตอป  

และอนุมัติคาใชจายที่เพ่ิมจากงบประมาณประจําปไมเกิน 5 ลานบาท และเม่ือมีการอนุมัติรายการดังกลาวแลว ให

แจงตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบตอไป 

6.    พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําปเพ่ือเสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป 

7.    กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนง

บริหารในระดับผูจัดการทั่วไปขึ้นไป ยกเวนตําแหนงกรรมการผูจัดการ รวมทั้งการโยกยาย เลิกจาง กําหนดเงิน

คาจาง คาตอบแทน โบนัส และผลประโยชนตอบแทนอ่ืนๆ ที่เหมาะสม สําหรับพนักงานบริหารดังกลาว 

8.    มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยูภายใตการ

ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิก

ถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบ

อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เก่ียวของกําหนด) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด

กับบริษัท หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่เก่ียวของ คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการใน

เรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) 

เพ่ืออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติซ่ึงเปนไปตาม

ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่

เก่ียวของกําหนด 

9.    ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป 

9.2.3.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ณ  วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจํานวนกรรมการ 13 ทาน ดังนี ้

ช่ือ ตําแหนง 

1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายประชา พรอมพรชัย กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นางสาวอุไรรัตน หาญทวีภัทร กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นางสาวชลธี แปลกประจิตต กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. นางสาวศิริพร สัสดีเดช กรรมการบริหารความเส่ียง 

8. นางสุนทรี เกษประยูร กรรมการบริหารความเส่ียง 

9. นายนนทพัฒน โพธี กรรมการบริหารความเส่ียง 
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ช่ือ ตําแหนง 

10. นายจํานงค ศาลา กรรมการบริหารความเส่ียง 

11. นางนงลักษณ ยุทธโกศา กรรมการบริหารความเส่ียง 

12. นายสุวรรณ เงินย่ิง กรรมการบริหารความเส่ียง 

13. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท กรรมการบริหารความเส่ียงและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยมีนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียง เปนการดํารงตําแหนงของหัวหนาสายงานตางๆ ซ่ึงหากมีกรรมการบริหารความ

เส่ียงลาออกระหวางดํารงตําแหนง ใหประธานกรรมการบริหารความเส่ียงแตงตั้งบุคคลใหมเขาดํารงตําแหนงแทน 

และนําเรื่องการแตงตั้งกรรมการบริหารความเส่ียง เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป 

ขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  

1.  พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทซ่ึงครอบคลุมถึงความเส่ียง

ประเภทตางๆ ที่สําคัญ เชน ความเส่ียงดานการเงิน ความเส่ียงดานการลงทุน และความเส่ียงที่มีผลกระทบตอ

ช่ือเสียงของกิจการ เปนตน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ 

2.  กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความ

เส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

3.  ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใตแนวทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 

4.  กําหนดเกณฑวัดความเส่ียงและเพดานความเส่ียงที่บริษัทจะยอมรับได 

5.  กําหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเส่ียงใหเหมาะสมตอสภาวการณ 

6.  ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ

การปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด 

7.  รายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอเก่ียวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเส่ียงของ

บริษัทและการเปล่ียนแปลงตางๆ รวมถึงส่ิงที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและกล

ยุทธที่กําหนด  

8.  จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเส่ียงตามความจําเปน 

9.  สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเส่ียงในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนที่จําเปน ใหสอดคลองกับ

ขอบเขตความรับผิดชอบ  
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9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

• คณะกรรมการบริษัท  

บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาดํารงตําแหนง

กรรมการหรือผูบริหารของบริษัท บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผูบริหารของบริษัท โดยใหผูถือหุนใหญ

และ/หรือตัวแทนผูถือหุนรายใหญของแตละกลุม  ผูทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เก่ียวของ  กรรมการ  กรรมการอิสระ 

และผูบริหารของบริษัทรวมกันเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอ

ผูมีทักษะ ประสบการณที่มีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1) กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนิน

ธุรกิจ มีความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู 

ความสามารถและปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทอยางเต็มที่ 

2) กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ

เหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด โดยจะตองเปนบุคคลที่มีช่ืออยูในระบบขอมูล

รายช่ือกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา

ดวยหลักเกณฑการแสดงช่ือบุคคลในระบบขอมูลรายช่ือกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออก

หลักทรัพย 

3) กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท 

หรือเขาเปนหุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับ

กิจการของบริษัทไมวาจะทําเพ่ือประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอ่ืน เวนแตจะแจงใหที่

ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง  

4)  กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่บริษัททําขึ้นไมวาโดยตรง 

หรือโดยออม หรือถือหุน หุนกู เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

การเลือกและแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท และกรรมการที่ไดรับการ

แตงตั้งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

1. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย  5 คน ใหเปนผูรับผิดชอบ

จัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอํานาจหนาที่ดําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย 

วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติที่ประชุมใหญผูถือหุน อีกทั้งมีอํานาจกระทําการใดๆตามที่ระบุ

ไวในหนังสือบริคณหสนธิ หรือที่เก่ียวของกับการดังกลาว ทั้งนี้กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัท

หรือไมก็ได 

2.   กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการ

ทั้งหมดของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด 
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3. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้  

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็

ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย

เพียงใดไมได 

(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทา

จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้ง

ในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน

ครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด    

 4. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม

โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน

หนึ่งในสาม 

 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวา

ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท  การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัท 

 กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชนจํากัดทราบดวยก็ได 

6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน

แตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงได

เพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวน

กรรมการที่ยังเหลืออยู 

7. ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการใน

ตําแหนงเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ เวน

แตศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน ในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําส่ังศาล 

 คณะกรรมการที่พนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม

ภายใน 1 เดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 14 วัน

กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม

ดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน 
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8. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

• กรรมการอิสระ 

บริษัทกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ เขารวมใน

คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมี

กรรมการอิสระอยางนอย 3 คน  

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู

ที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่

เก่ียวของ โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความ

เหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกัน เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ 

หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มี

คุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนง

ไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของ

ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป

กอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คู

สมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย  

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของ

ตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะ
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ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนง

กรรมการตรวจสอบ 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ

บัญชี  ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับ

แตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม 

หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม

นอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

ถือหุนซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบรษิทัยอย 

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน 

ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท

หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย

จะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ ส้ินป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

และรายงานประจําปของบริษัท 

• กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน 

เพ่ือทําหนาที่ในการเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแตละรายตองเปนกรรมการอิสระ และตอง

ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปน

กรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการ

ตรวจสอบมีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและ

ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่

ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได 
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• กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผูบริหาร หรือ 

พนักงานระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของ

บริษัท และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและ

ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

• ผูบริหาร 

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผูบริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณที่

เก่ียวของกับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะตองไดรับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ โดยการแตงตั้ง

กรรมการผูจัดการตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการไดรับมอบหมายใหเปนผูบรรจุและ

แตงตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของบริษัท เขาเปนพนักงานในระดับตางๆ ยกเวน

พนักงานบริหารระดับผูอํานวยการสายงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาดํารง

ตําแหนงผูบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการสายงานขึ้นไป ยกเวนตําแหนงกรรมการผูจัดการ 

ทั้งนี้ การแตงตั้งหัวหนาหรือผูรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน 

9.4 การกํากับดูแลงานการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ปจจุบันบริษัทไมมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตาม การลงทุนในอนาคต บริษัทมี

นโยบายลงทุนในธุรกิจอ่ืนที่มีความเก่ียวของ หรือเอ้ือประโยชนกับธุรกิจหลักของบริษัท โดยเปนธุรกิจที่มีศักยภาพ

และสามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทในระยะยาว  โดยหากเปนการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทจะควบคุมหรือกําหนด

นโยบายการบริหารงาน เสมือนเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัท ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตาม

สัดสวนการถือหุนหรือเปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทไมมีนโยบายเขา

ไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้ การจะสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับ

ขอตกลงรวมกัน โดยบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทยอย

และบริษัทรวมนั้นๆ  ซ่ึงทําหนาที่ติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางใกลชิดเพ่ือใหเปนไปตาม

เปาหมายที่บริษัทไดกําหนดไว  

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแก

ตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยบริษัทได

กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัท และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชน

สวนตนเปนคําส่ังที่เปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานจะตองไมทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือ

เขาทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาโดย
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ทางตรงหรือทางออม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่อยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัท

ตองไมใชขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลที่เก่ียวของกับขอมูลภายในทําการซ้ือขายหลักทรัพย

ของบริษัทโดยตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวาจะเปนการซ้ือขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน 

Nominee ผานกองทุนสวนบุคคล) ภายใน 1 เดือน กอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 

และหลังการเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ 

บริษัทไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช หรือ

นําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา 

การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือ

ใหออก แลวแตกรณี เปนตน 

  นอกจากนี้ บริษัทไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเก่ียวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพย

ของบริษัท และบทกําหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหารของบริษัทมีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยที่ออกโดย

บริษัท ซ่ึงเปนของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัท รวมทั้ง

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท  ตองแจงใหบริษัททราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ

ครองหลักทรัพยดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการ นับ

จากวันที่ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 และเพ่ือการเผยแพรตอสาธารณะตอไป 

9.6  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

ในป 2556 และป 2557  บริษัทมีการจายคาตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หนวย : บาท 

 ป 2556 ป 2557 

คาสอบบัญชี 861,049 1,053,020 

คาบริการอ่ืน -  

คาบริการรวม 861,049 1,053,020 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2557 ของ

บริษัทเปนจํานวนเงินรวม 900,000 บาท 
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10.   ความรับผิดชอบตอสังคม 

 10.1. นโยบายภาพรวม   

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) อันเปน

องคประกอบที่สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนาของธุรกิจอยางย่ังยืน โดยบริษัทมีกระบวนการที่ดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง และไดนําเอาวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ และเปาหมายของบริษัทมารวมพิจารณาในการกําหนดความ

รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 10.1.1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจ บริษัทยึดม่ันแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สรางความ

นาเช่ือถือในการบริหารจัดการ ดวยยึดหลักการปฏิบัติตอผูมีสวนได-สวนเสียกับองคกรทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คู

คา และคูแขงทางธุรกิจดวยความเปนธรรม บริษัทสงเสริมการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม เพ่ือกระตุนใหเกิด

นวัตกรรม สงเสริมการพัฒนาสินคาและบริการใหดีขึ้น อันเปนการเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐาน

การครองชีพในระยะยาว สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) ดูแล

ผลกระทบจากการกระทําของบริษัทที่มีตอสังคมและส่ิงแวดลอม ผลกระทบตอกิจการอ่ืนจากกระบวนการจัดหาและ

จัดซ้ือของบริษัทเพ่ือหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพตอสิทธิในทรัพยสินและไมละเมิดทรัพยสิน

ทางปญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

สงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรม 

1. ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในลักษณะที่สอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับของการแขงขัน ตลอดจนใหความ

รวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐ 

2. กําหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการปองกันการเขาไปเก่ียวของหรือสมรูรวมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวาง

การแขงขัน 

3. สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแขงขันและการแขงขนัทีเ่ปน

ธรรม 

4. สนับสนุนการตอตานการผูกขาดและการทุมตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะตางๆ ที่สงเสริมการ

แขงขันที่เปนธรรม 

5. ใสใจตอบริบททางสังคมที่อยูแวดลอมบริษัทและไมฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม

เชนความยากจนเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางไมเปนธรรม 

สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซคุณคา 

1. กําหนดมาตรการที่เก่ียวกับสังคมและส่ิงแวดลอมไวในนโยบายและขอปฏิบัติในการจัดซ้ือ การกระจาย

สินคา 

2. สนับสนุนใหบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของยอมรับและปรับใชนโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไมกอใหเกิดการ

แขงขันที่ไมเปนธรรม 
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3. มีสวนรวมอยางเขมแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เก่ียวกับความรับผิดชอบ

ตอสังคมของบริษัทที่ตนเขาไปเก่ียวของ 

4. สงเสริมการปฏิบัติตอกันอยางเปนธรรมทั่วทั้งหวงโซคุณคาทุกครั้งที่เปนไปได ทั้งในดานตนทุนและ

ผลตอบแทนในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม กลาวคือ เพ่ิมพูนความสามารถในการบรรลุ

วัตถุประสงคดานความรับผิดชอบตอสังคมของทุกกิจการในหวงโซคุณคา ไดแก การดําเนินการจัดซ้ือ

อยางเหมาะสม เชน การสรางหลักประกันใหเกิดราคาที่เปนธรรมดวยเวลาสงมอบที่เพียงพอและสัญญา

การคาที่ม่ันคง เปนตน 

สงเสริมการเคารพสิทธิในทรัพยสิน 

1. ปฏิบตัิการตรวจสอบอยางเหมาะสม เพ่ือใหแนใจวาบริษทัไดรบัอนุญาตอยางถูกกฎหมายในการใชและ

ใหสิทธิใชสอยทรัพยสินตางๆ 

2. ไมเขาไปเก่ียวของกับกิจกรรมใดๆอันเปนการละเมิดทรัพยสิน ไดแก การใชตําแหนงทางการตลาดที่

เหนือกวาในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

3. ชําระคาการใชหรือไดมาซ่ึงทรัพยสินอยางเปนธรรม 

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตาม

กฎหมายของผูมีสวนไดเสีย และเปดโอกาสใหแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําความผิดกฎหมายหรือ

จรรยาบรรณผานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทไดจัดใหมีกระบวนการดําเนินการหลังจากมีผูแจง

เบาะแส โดยใหมีการตรวจสอบขอมูลและมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป 

นอกจากนี้ บริษัทยังกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ

บริษัท รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียตางๆ เพ่ือประโยชนในการสรางมาตรฐานดาน

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของของบุคคลดังกลาวใหอยูบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยสุจริต โดยมีการกําหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้งองคกร รวมถึงการ

ติดตามผลการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 

10.2. การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใชอํานาจที่ไดมาหรือการใชทรัพยสินที่มีอยูในทางมิชอบเพ่ือประโยชน

สวนตนหรือกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของผูอ่ืน การทุจริตอาจเกิดไดหลายลักษณะ อาทิ การติดสินบนเจา

พนักงานดวยการชักชวนการเสนอ การให หรือการรับสินบน ทั้งที่เปนเงินและส่ิงของ การมีผลประโยชนทับซอน การ

ฉอฉล การฟอกเงิน การยักยอก การปกปดขอเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การคาภายใตแรงอิทธิพล การ

ทุจริตดังกลาวมิไดหมายความถึงเพียงความสัมพันธระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐเทานั้น แตยังครอบคลุมถึง

ธุรกรรมระหวางบุคคลหรือกิจการในระหวางภาคเอกชนดวยกันเองดวย 

บริษัทตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต การฉอโกง การหาผลประโยชนสวนตัวจากบริษัท จึงไดกําหนด 

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และแนวปฏิบัติในการดําเนินการที่เหมาะสม เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน 

และเปนแนวทางใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองถือปฏิบัติ และหลีกเล่ียงการกระทําอันมิชอบ โดยใหมี

การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและขอกําหนดใน
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การดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดทางกฎหมาย โดยมี

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปช่ัน โดยตองไมเขาไป

เก่ียวของกับเรื่องคอรรัปช่ันไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ตลอดจนไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบ

เห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตคอรรัปช่ันที่เก่ียวของกับบริษัท 

2) ไมกระทําหรือสนับสนุนการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมทั้งควบคุมใหการบริจาค การใหของขวัญทาง

ธุรกิจ และการสนับสนุนกิจการตางๆ มีความโปรงใส และไมมีเจตนาเพ่ือโนมนาวใหเจาหนาที่ภาครัฐ

หรือเอกชนดําเนินการไมเหมาะสม 

3) จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง รวมถึงการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมี

ประสิทธิผล เพ่ือปองกันการประพฤติมิชอบตางๆ 

4)  เสริมสรางใหพนักงาน คูสัญญา และคูคา ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และการตอตานการทุจริต  

5)  ใหความรูดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ันแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพ่ือสงเสริม

ความซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรม

เรื่องการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ันใหแกพนักงานใหม ภายใน 90 วัน นับจากวันเขาทํางาน  

6)    ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพรใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืนที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่

เก่ียวของกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัท ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตาน

คอรรัปช่ัน  

7)  จัดใหมีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือมิใหเกิดชองทางทุจริต หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเก่ียวของอ่ืน ตลอดจนเพ่ือใหกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยใหหลีกเล่ียงการรับของขวัญ และ/หรือ ของ

กํานัล ซ่ึงมีมูลคาเกินปกติวิสัยจากผูที่เก่ียวของทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผูอ่ืน ซ่ึงอาจไดประโยชนจาก

การปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท ตลอดจนการหลีกเล่ียงการรับเล้ียงจากผูที่เก่ียวของทางธุรกิจกับ

บริษัทหรือจากผูอ่ืน ซ่ึงอาจไดประโยชนจากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท 

8) จัดใหมีชองทางการส่ือสารสําหรับแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจง หรือรายงาน

เหตุการณทุจริต หรือเหตุการณที่นาสงสัยวาจะมีการทุจริตไดในชองตามที่กําหนดในประกาศของ

บริษัท โดยมีการกําหนดรายละเอียดความผิด สถานะความผิด และมาตรการลงโทษ รวมทั้งอาจไดรับ

โทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

9) ใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องคอรรัปช่ันเก่ียวกับบริษัท โดยใช

มาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

10.3. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทใหความสําคัญกับพนักงานซ่ึงเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัท ที่จะมีสวนชวยสงเสริมและผลักดันให

องคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี
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สภาพการจางงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพการทํางานที่

ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆที่เก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด 

2)  จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน 

3)  ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 

4)  ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน 

5)  การพิจารณาการแตงตั้งและการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปน

ธรรม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเปนเกณฑ 

6)  ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ 

7)  หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาที่การงานของ

พนักงาน หรือคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 

8)  พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด 

9)  รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค 

พนักงานทุกคนในบริษัทจะมีคานิยมรวมกัน และมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสู

เปาหมายที่ตั้งไว ซ่ึงบริษัทใหความสําคัญกับพนักงานในองคกรเพ่ือความม่ันคงในการดํารงชีพของพนักงานอันจะ

กอใหเกิดประสิทธิภาพในหนาที่การงาน ใหพนักงานในองคกรมีชีวิตในการทํางานที่ดีขึ้น มีสุขภาพดี มีความสุข 

ภายใตรูปแบบการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ตลอดจนถึงพนักงานทุกคน

ในองคกร เพ่ือใหพนักงานมีความรูสึกมีสวนรวมอยางเต็มที่ ซ่ึงพนักงานจะเปนผูมีสวนสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจ

ใหมีความเติบโตและม่ันคงอยางในปจจุบัน โดยบริษัทมีการดูแลพนักงานนอกจากเงินเดือนที่พนักงานไดรับแลว 

บริษัทยังไดจัดใหมีสวัสดิการและผลประโยชนอ่ืนในรูปแบบตางๆอยางเปนธรรมและเหมาะสมใหแกพนักงานอีกดวย 

โดยสวัสดิการตางๆ ที่บริษัทจัดใหนั้นตั้งอยูบนพ้ืนฐานที่สามารถแขงขันไดกับบริษัทเอกชนช้ันนําในอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกัน และบริษัทอยูในสถานภาพที่สามารถจะจายได 

ดานผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 

บริษัทใหผลตอบแทนและสวัสดิการกับพนักงานทุกคน ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป โดยมีการปรับ

เงินเดือน และใหโบนัสประจําปทุกปตามผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) เพ่ือ

เปนการสรางแรงจูงในในการปฎิบัติงานของพนักงาน และมีคาลวงเวลา เงินรางวัล ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 

กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมตามอัตราที่กรมแรงงานกําหนดขึ้น  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เครื่องแบบ

พนักงาน เงินชวยเหลืองานณาปนกิจศพ งานทองเที่ยวประจําปๆละ 1 ครั้ง เพ่ือใหพนักงานไดพักผอน และเปนการ

สรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงาน อีกทั้งบริษัทยังมีใหสวัสดิการอ่ืนๆที่นอกเหนือจากขอกําหนดตามกฎหมาย 

เชน ตรวจสุขภาพพนักงานประจําป โปรแกรมสนทนาภาษาอังกฤษ การเขารับการรักษาพยาบาล(ที่ไมใชเกิดจาก

อุบัติเหตุ) สวัสดิการตางๆ เหลานี้เปนส่ิงจูงใจใหพนักงาน อุทิศตนตองานอยางมืออาชีพ ทุมเทการทํางานดวยความรู
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ความสามารถดวยความตั้งใจและทํางานใหเกิดผลงานที่ดีที่สุด นอกจากยังตองมีจริยธรรม มีระเบียบวินัย เพ่ือมุงให

พนักงานบริษัทยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ และตองรับผิดชอบในตัวเอง 

ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

บริษัทมีความหวงใยในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน มุงม่ันและจะดําเนินการใน

ทุกทางเพ่ือใหมีการดูแลเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง 

และมีประสิทธิภาพควบคูไปกับการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการจัดทํา “คูมือความปลอดภัย” เพ่ือเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย มีการจัดอบรมและฝกซอมพ้ืนฐานการดับเพลิงเบื้องตน ตลอดจนมีการวางแผน กําหนด

ผูรับผิดชอบหนาที่อยางชัดเจน เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพประจําทุกป  

ดานพัฒนาบุคลากร 

  มีการจัดอบรมความรูเฉพาะดานในงาน มีการเชิญวิทยากรจากโรงงานผูผลิตมาบรรยาย มีการสงอบรม

ภายนอกและอบรมในบริษัท รวมทั้งมีจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองเพ่ือการสรางความสัมพันธกับพนักงานทั้งหมด

ในบริษัท  รวมถึงการสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง เชน โครงการวิวัฒนาการเรียนรูอาน

หนังสือชิงรางวัลทองเที่ยวตางประเทศ ดวยความตระหนักถึงความสําคัญอยางย่ิงของการอานหนังสือตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของพนักงาน มีแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหดีย่ิงขึ้น และเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีพใหเปนไป

อยางกวางขวางในหมูพนักงานทุกระดับ และยังมีโครงการรางวัลตอบแทนประสิทธิภาพการใชรถกระบะบริษัท เพ่ือ

เปนการสงเสริมใหพนักงานผูขับรถรูถึงคุณคาของพลังงานเช้ือเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และกําลังจะหมดไป

ในอนาคตอันใกลนี้ อีกทั้งเพ่ือถนอมทรัพยสินอันมีคาของบริษัทใหมีอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้นและยังชวยหลีกเล่ียง

อุบัติเหตุที่จะเกิดบนทองถนน 

10.4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

วิสัยทัศนของบริษัท คือ “เปนผูผลิต และจําหนายอุปกรณ ระบบปรับอากาศ และดับเพลิงครบวงจร เพ่ือสราง

ความสะดวกสบายและความปลอดภัยใหแกผูบริโภค” การบริการลูกคาดวยสินคาคุณภาพ การบริการที่รวดเร็ว ตรงตอ

เวลา ถูกตอง และคุมคา ถือเปนเครื่องมือในการสรางความแตกตางและความสามารถในการแขงขัน ชวยผูกใจลูกคาได

ในระยะยาวและเพ่ิมคุณคาใหกับบริษัท อีกทั้งบริษัทยังคํานึงถึงตนทุนและความคุมคาในการลงทุน เพ่ือสรางความพึง

พอใจใหลูกคาภายใตปรัชญา Balanced Scorecard  

บริษัทมีการทํา CSR กับลูกคาผานการดําเนินการของพนักงาน และกิจกรรมในแผนกตางๆ ซ่ึงบริษัทได

เล็งเห็นถึงความสําคัญของผลิตภัณฑที่ไดคุณภาพ  เพ่ือสรางความสะดวกสบายและความปลอดภัยใหแกผูบริโภค จึงทํา

ใหผลิตภัณฑที่บริษัทจําหนายมีคุณภาพ และไดรับรองมาตรฐานสากล พิจารณาคัดเลือกแหลงผลิตภัณฑและวัตถุดิบที่

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม กระบวนการจัดซ้ือจัดหามีความโปรงใสตรวจสอบได  มีขอมูลผลิตภัณฑที่ครบถวนถูกตอง 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑและมาตรฐานการรับรองได  มีการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑตามมาตรฐานเพ่ือ

พรอมสงมอบใหกับลูกคา  มีการขายและการตลาดที่ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค มีบริการหลังการขาย มีการติดตอกับ

ลูกคาอยางตอเนื่องหลังจากสงมอบสินคาแลว และมีกระบวนการรับคํารองเรียนจากลูกคาผานชองทางโทรศัพท ผาน

พนักงานของบริษัท หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส โดยมีฝายการตลาดเปนผูรับผิดชอบคํารองเรียน เพ่ือทบทวน 

ตรวจสอบ และแกไข พรอมทั้งหามาตรการเพ่ือปองกันไมใหเกิดขึ้นซํ้าจากสาเหตุเดียวกัน  
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นอกจากนี้ บริษัทยังมีการรับประกันสินคาเพ่ือใหผูบริโภคม่ันใจในผลิตภัณฑมากย่ิงขึ้น รวมทั้งจัดหา

ผลิตภัณฑใหมเพ่ือตอบสนองดานความสะดวกสบายและความปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถชวยลดตนทุนใหกับผูบริโภค

เพ่ือใหผูบริโภคไดประโยชนมากที่สุด บริษัทไดเห็นความสําคัญของลูกคา และตอบสนองความตองการอยางรวดเร็ว 

บริษัทจึงมีขั้นตอนกระบวนปฏิบัติงานตามโครงสรางบริษัทที่กําหนดไว เพ่ือใหกระบวนการทํางานดําเนินไปอยาง

ราบรื่นตามเปาหมายจนไดรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตามนโยบายคุณภาพที่วา “เราจะสรางความประทับใจให

ลูกคา ดวยบริการที่รวดเร็ว เนนสินคาคุณภาพ พรอมพัฒนาบุคลากร ดวยการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยาง

ตอเนื่อง” 

10.5. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน

ตางๆ ที่เก่ียวกับความปลอดภัย ความม่ันคง สุขอนามัยและส่ิงแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที่

มีตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ บริษัทจําหนายผลิตภัณฑและบริการเพ่ือสนอง

ความตองการของสังคม มีความรับผิดชอบตอสังคม ภายใตกรอบกฎหมายและจริยธรรม เพ่ือไปปฏิบัติรวมกับกลยุทธ

ทางการตลาด เชน วางตําแหนงตราผลิตภัณฑ ทําใหผลิตภัณฑเปนที่รูจักของลูกคา เนนจรรยาบรรณ กฎเกณฑและ

ระเบียบวินัยในบริษัท เพ่ือใหลูกคาเกิดความรูสึกดีตอบริษัท และภักดีในตราสินคา เพ่ือสงผลใหรายไดของบริษัท

สูงขึ้นและย่ังยืน   

การสรางจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยาง

ตอเนื่อง คืนกําไรสวนหนึ่งเพ่ือกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคมและส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ ดําเนินธุรกิจโดย

ใหมีผลกระทบตอความเสียหายของสังคม ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชนนอยที่สุด การปฏิบัติและให

ความรวมมือหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดย

หนวยงานกํากับดูแล การใหความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน 

ส่ิงแวดลอม มุงสรางสรรค และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทมีการกําหนดมาตรการตางๆ ซ่ึงถือเปนหนาที่ของ

พนักงานทุกคนพึงใสใจและปฏิบัติอยางตอเนื่องเชน เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา รวมถึงกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติเก่ียวกับการใชเครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสวาง เครื่องคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของการใชงาน 

เพ่ือเปนการประหยัดคาใชจาย และเปนการสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานอยางย่ังยืน เพ่ือประโยชนสวนรวม 

และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล ในภาวะที่น้ํามันมีราคาสูงขึ้นเปนลําดับ 

10.6. กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR after process) 

ที่ผานมาบริษัทมีการจัดกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือสังคมและส่ิงแวดลอม และสรางความเปนจิตอาสาใหกับ

พนักงานในบริษัท โดยมีการจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้  

- จัดกิจกรรมชวยเหลือมูลนิธิเด็กพัทยา หรือบานเด็กกําพรา โดยบริจาคเงินสมทบคาใชจายในการดูแล

เด็กๆ บริจาคส่ิงของเครื่องใชที่จําเปน ซ่ึงเด็กๆในมูลนิธิเปนเด็กตั้งแตวัยแบเบาะจนถึงอายุไมเกิน 6 ป 

มาจากครอบครัวที่ไมสามารถดูแลเด็ก(เด็กกําพรา) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 

- สนับสนุนเงินบริจาคใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือจัดรายการโทรทัศนในโอกาสครบรอบ แหง

การสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงไดมีการจัดรายการพิเศษเพ่ือเผยแพรผลงานดานวิชาการ 
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ผลงานดานวิจัย ตลอดจนกิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยรังสรรคขึ้นผานทางชอง

โมเดิรนไนนทีวี ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 

- เขารวมกิจกรรมกับลูกคา โดยสนับสนุนเงินเพ่ือจัดกิจกรรมงานเดิน-ว่ิงการกุศลประจําป เม่ือวันอาทิตย

ที่ 8 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนดอนบอสโก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหารายไดสนับสนุนชวยเหลือ

การศึกษาของนักเรียนที่ยากจน กําพรา ดอยโอกาสและผูพิการทางการไดยินของโรงเรียนดอนบอสโก  

- รวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)สาขาการจัดการงาน

วิศวกรรม เพ่ือสนับสนุนโครงการศึกษาดูงาน ชวยเหลือสังคม มอบทุนการศึกษา อนุรักษปาและรักษา

ส่ิงแวดลอม ณ โครงการหลวงมะคา และที่โรงเรียนบานใหมปางคา จ.พะเยา ระหวางวันที่ 22-25 

พฤศจิกายน 2556 โดยเปนการสรางโอกาสใหนักเรียนในถ่ินทุรกันดารหางไกลใหไดรับส่ิงของและ

ทุนการศึกษา และเพ่ือเช่ือมความสัมพันธอันดีกับบุคคลภายนอกหนวยงาน 

- สนับสนุนเงินบริจาคใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือจัดรายการโทรทัศนในโอกาสครบรอบ 70 ป

แหงการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงไดมีการจัดรายการพิเศษเพ่ือเผยแพรผลงานดานวิชาการ 

ผลงานดานวิจัย ตลอดจนกิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยรังสรรคขึ้นผานทางชอง

โมเดิรนไนนทีวี ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 

- จัดกิจกรรมโครงการบุญเพ่ือนอง ณ.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานหวยผาก จ.ราชบุรี เม่ือวันที่  2 พฤศจิกายน 

2556 โดยการประชาสัมพันธใหพนักงานทุกคนในบริษัทใหมีสวนรวมในการหาอุปกรณ ส่ิงของ

เครื่องใช และเงินสบทบทุนเพ่ือนําไปชวยเหลือเด็กอายุตั้งแต 3-5 ป ซ่ึงเปนเด็กเล็กที่มาจากชนเผา     

กะเหรี่ยง ซ่ึงเปนโรงเรียนที่ใกลกับเขตชายแดนภาคตะวันตก 

- สนับสนุนเงินบริจาคใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือจัดรายการโทรทัศนในโอกาสครบรอบ 71 ป

แหงการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงไดมีการจัดรายการพิเศษเพ่ือเผยแพรผลงานดานวิชาการ 

ผลงานดานวิจัย ตลอดจนกิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยรังสรรคขึ้นผานทางชอง

โมเดิรนไนนทีวี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2557 

- สนับสนุนเงินเพ่ือกอสรางพระวิหาร พระพุทธไสยาสนโลกานาถศาสดามหามุนี วัดปาภูกอน จ.อุดรธานี

สนับสนุนเงินเพ่ือบูรณะ ซอมแซมศาสนสถานตางๆ  

- สนับสนุนเงินเพ่ือกอสรางพระวิหาร พระพุทธไสยาสนโลกานาถศาสดามหามุนี วัดปาภูกอน จ.อุดรธานี 

สนับสนุนเงินเพ่ือบูรณะ ซอมแซมศาสนาสถานตางๆ 

- สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน Run & Ride for Children’s Chance 

Season II (ว่ิง-ปนการกุศล ครั้งที่ 2 ) ซ่ึงจัดโดย โรงพยาบาลสมิติเวช 

ศรีนครินทร เม่ือวันเสารที่ 29 พฤศจิกายน 2557 โดยรายไดทั้งหมด

นําไปเขา “กองทุนเพ่ือชีวิตใหม” ของ โรงพยาบาลสมิติเวช สําหรับ

ชวงเหลือผูปวยเด็กที่เปนโรคหัวใจและตองการปลูกถายไขกระดูก 

 

 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)                                                                                                     

สวนที่ 2. การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ         หนา 89 

- สนับสนุนการศึกษาดานทักษะภาษาอังกฤษของ

เยาวชน โดยการบริจาคหนังสือแบบเรียนและ

หนังสือนิทานภาษาอังกฤษ ระดับช้ันอนุบาล ถึง

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ใหแกโรงเรียนทั่ว

ประเทศ เพ่ือนําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 

ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ตามแนวทาง

ก า ร ป ฏิ รู ป ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า  ตั้ ง แ ต เ ดื อ น 

พฤศจิกายน 2557 เปนตนมา 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากจะชวยใหการ

ดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานใหบริษัทมี

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงาน

ของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมาย

ที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 

2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายใน

โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติแบบประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามขอมูลจากบริษัท เอสพี ออดิท จํากัด ซ่ึงเปนผูตรวจสอบภายใน

ของบริษัท สรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ การควบคุม

ภายในองคกร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบ

ติดตาม คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทไดจัดใหมีบุคลากรอยาง

เพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแล

การดําเนินงานที่จะสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทอันเกิดจากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบ

หรือโดยไมมีอํานาจเพียงพอได รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันอยาง

เพียงพอแลว (รายละเอียดเก่ียวกับการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน แสดงอยูในเอกสารแนบ 4 - 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2555 ไดใหความเห็นชอบการแตงตั้ง 

บริษัท เอสพี ออดิท จํากัด (“ผูตรวจสอบภายใน”) ใหปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัท ซ่ึงบริษัท เอสพี ออดิท 

จํากัด ไดมอบหมายให นางสาวชลฎา ธีระพัฒนานนท ตําแหนง Senior Internal Audit Manager และนางสาวสุวิมล 

เที่ยงแท ตําแหนง Senior Internal Audit Manager เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของ

บริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอสพี ออดิท จํากัด และนางสาวชลฎา ธีระพัฒนา

นนทและนางสาวสุวิมล เที่ยงแท แลวเห็นวามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว เนื่องจากมีความ

เปนอิสระ และมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในมาเปนระยะเวลา 4 ป นอกจากนี้ นางสาว

ชลฎา ธีระพัฒนานนท เคยเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายได ไดแก 

โครงการอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตรดานการตรวจสอบภายใน รุนที่ 3 และหลักสูตร COSO 2013 สวนนางสาวสุวิมล เที่ยง

แท เคยเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายได ไดแก หลักสูตร COSO 2013 

เปนตน 

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของ

บริษัทจะตองผานการอนุมัติหรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง

หัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 2 - รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
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12. รายการระหวางกัน  

12.1. สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันของบรษิัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีเกดิขึ้นในป 2556 และ ป 2557 

บริษทัมีการทํารายการระหวางกันกับบคุคลและนิติบคุคลที่อาจมีความขัดแยง ซ่ึงสามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังนี้  

บริษัทท่ีเก่ียวของ ความสัมพันธ 

1. บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด (“หาญ”) - หาญ ประกอบธุรกิจใหบริการบริหารงานดานสนับสนุนและใหเชาทรัพยสิน แตภายหลังมีการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ โดยการโอนยาย

ทรัพยสินบางสวนและพนักงานทั้งหมดมายังบริษัท เม่ือตนป 2557 ทําใหปจจุบันหาญไมมีการประกอบธุรกิจใดๆ นอกจากการใหเชาทรัพยสิน ไดแก 

พ้ืนที่สํานักงาน คลังสินคา และรถยนต 

- หาญ มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัท ไดแก นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน (เปนกรรมการบริษัท และถือหุนในบริษัทรอยละ 13.49) นายเจน ชาญณรงค (เปน

นองชายนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน และถือหุนในบริษัทรอยละ 13.07) และนางสาวนพพร ชาญณรงค (เปนนองสาวนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) ซึ่งแตละ

ทานถือหุนในหาญรอยละ 33.32 และนางประยูรศรี ชาญณรงค (เปนมารดาของบุคคลดังกลาวขางตน ถือหุนในบริษัทรอยละ 0.35 และถือหุนในบริษัท

ผานการถือหุนของ Nice Noble Limited รอยละ 12.70) ถือหุนในหาญ รอยละ 0.04 ของทุนชําระแลวของหาญ (สัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 

2557) 

- หาญ มีกรรมการรวมกันกับบริษัท คือ นายภาคภูมิ วองไพฑูรย และนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน (ทุกทานเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามในหาญและบริษัท)   

2. บริษัท คิวทูเอส จํากัด (“คิวทูเอส”) - คิวทูเอส ประกอบธุรกิจจําหนายและใหบริการซอม เชา และรับเหมาติดต้ังเครื่องพิมพบรรจุภัณฑและหมึกพิมพ รวมทั้งอุปกรณและอะไหลตางๆ ที่

เกี่ยวกับการพิมพ 

- คิวทูเอส มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัท ไดแก นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน นายเจน ชาญณรงค และนายวิรัฐ สุขชัย ซึ่งถือหุนในคิวทูเอส รอยละ 17.38 รอยละ 

15.00 และรอยละ 1.25 ของทุนชําระแลวของคิวทูเอส ตามลําดับ และมีนางสาวนพพร ชาญณรงค ซึ่งเปนนองสาวของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุน

รอยละ 15.00 (สัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)  

- คิวทูเอส มีกรรมการรวมกันกับบริษัท คือ นายภาคภูมิ วองไพฑูรย นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน และนางวลีรัตน เชื้อบุญชัย (ทุกทานเปนกรรมการผูมีอํานาจ

ลงนามในคิวทูเอสและบริษัท) 

3. บริษัท ชลิแมทช จํากัด (“ชิลแมทช”) - ชิลแมทช ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายระบบทําความเย็น และอุปกรณทําความเย็นในหองเย็นของโรงงาน สําหรับการเก็บรักษาเนื้อสัตว ผัก ผลไม 

ดอกไม ไอศกรีม อุตสาหกรรมประมง หอง Processing Room ตลอดจนสายการผลิตอื่นๆ ที่ตองอาศัยอุณหภูมิตํ่าในการเก็บรักษา และตองการควบคุม

อุณหภูมิใหคงที่ เพ่ือรักษาคุณภาพ ลักษณะภายนอก และปองกันการสูญเสียน้ําหนักของสินคา ซึ่งแตกตางจากธุรกิจของบริษัทที่เปนผูจําหนายวาลวและ

อุปกรณระบบปรับอากาศในหองควบคุมความเย็นของอาคารสูงและโรงงาน 
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บริษัทท่ีเก่ียวของ ความสัมพันธ 

- ชิลแมทช มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัท ไดแก Nice Noble Limited นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน นายเจน ชาญณรงค และนายวิรัฐ สุขชัย (กรรมการผูจัดการ

ของบริษัทและถือหุนบริษัท (รวมบุคคลที่เกี่ยวของ) รอยละ 39.20) โดยถือหุนในชิลแมทชรอยละ 28.64 รอยละ 7.12 และรอยละ 7.12 และ 1.00 

ตามลําดับ และมีนางสาวนพพร ชาญณรงค ถือหุนในชิลแมทช รอยละ 7.12 ของทุนชําระแลวของชิลแมทช (สัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 

2557) 

- ชิลแมทช มีกรรมการรวมกันกับบริษัท คือ นายภาคภูมิ วองไพฑูรย นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน และนางวลีรัตน เชื้อบุญชัย (ทุกทานเปนกรรมการผูมี

อํานาจลงนามในชิลแมทชและบริษัท) 

4. คณะบุคคลเจนศรี  - คณะบุคคลเจนศรี ประกอบธุรกิจใหเชาที่ดิน อาคาร และทรัพยสินตางๆ 

- คณะบุคคลเจนศรี มีหุนสวน 2 ราย คือ นางประยูรศรี ชาญณรงค และนายเจน ชาญณรงค มีผูจัดการคณะบุคคล คือ นายเจน ชาญณรงค  

5. คณะบุคคลสิริพิศ - คณะบุคคลสิริพิศ ประกอบธุรกิจการลงทุนในหุน พันธบัตร ใหกูยืม ใหเชา คาขาย 

- คณะบุคคลสิริพิศ มีหุนสวน 3 ราย คือ นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน และนายเจน ชาญณรงค มีผูจัดการคณะบุคคล คือนางสิริมา 

เอี่ยมสกุลรัตน 

6. นายวิรัฐ สุขชัย - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และกรรมการผูจัดการ ซึ่งกลุมสุขชัยถือหุนบริษัทรอยละ 39.20 (ณ วันที่ 29 กันยายน 2557) 

7. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และกรรมการบริหาร ซึ่งถือหุนบริษัทรอยละ 13.49 (ณ วันที่ 29 กันยายน 2557) 

8.นายเจน ชาญณรงค - ผูถือหุนและบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ 

 

รายละเอียดรายการระหวางกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวของ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2556 ป 2557 

1.  หาญ ซื้ออุปกรณ 

บริษัทซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร รถยกไฟฟา รถโฟลคลิฟทและกลอง

ดํา GPS (อุปกรณติดตามรถดวยระบบ GPS บันทึกขอมูลเกี่ยวกับ

การใชรถ เชน เวลาที่รถติดเครื่อง ระยะทาง เสนทาง และความเร็ว

ของการใชรถ เปนตน) จากหาญ เนื่องจากการปรับโครงสรางการ

จัดการของบริษัทและหาญ โดยบริษัทรับโอนพนักงานสายงานตางๆ 

 

616,400 

 

2,397,979 

 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การซื้อทรัพยสินจากหาญมีความจําเปน

และเหมาะสม เปนผลเกี่ยวเนื่องมาจากการรับโอนพนักงานสายงานตางๆของ

หาญเพ่ือมาดําเนินการเองในบริษัท โดยสินทรัพยที่บริษัทรับโอนมาทั้งหมดอยู

ในสภาพดีสามารถนํามาใชงานไดอยางตอเนื่องทันที อีกทั้งยังประหยัดตนทุน

และคาใชจายได เม่ือเทียบกับการจัดหาทรัพยสินใหม 
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บริษัทท่ีเก่ียวของ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2556 ป 2557 

ที่เคยดําเนินการโดยหาญแบบการรวมศูนยกลางการบริหารจัดการ

งานสนับสนุนของบริษัทในกลุม 0

1  เพ่ือมาดําเนินการเองที่บริษัท 

ประกอบกับเพ่ือเปนการแบงแยกทรัพยสินของบริษัทในกลุมให

ชัดเจน ทําใหบริษัทตองซื้อทรัพยสินที่เกี่ยวของจากหาญ (ซึ่งรวมถึง

การซื้อทรัพยสินจากบริษัทอื่นๆในกลุมบริษัทดวย)  

ราคาซื้อทรัพยสินในป 2556 อางอิงหลักเกณฑการจําหนายทรัพยสิน

ระหวางบริษัทในกลุมฉบับเดิม  (เริ่มใชในป 2552) โดยมีราคาซื้อ

เทากับรอยละ 20-90 ของราคาทุน ขึ้นกับอายุการใชงานมาแลวของ

ทรัพยสินนั้นๆ 1

2 โดยหาญไดประกันความเสียหายของทรัพยสินที่

ขายใหบริษัทเปนเวลา 3 เดือน หากทรัพยสินชํารุดและไมสามารถ

ซอมแซมไดหาญจะรับคืนทั้งจํานวน ทั้งนี้ ทรัพยสินที่ซื้อดังกลาวมี

ราคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 34 ของราคาทุน โดยราคาซื้อกลองดํา GPS 

ถูกกวาราคารับซื้อคืนของผูจําหนายสินคาดังกลาว ราคาซื้อรถยก

ไฟฟา รถโฟลคลิฟท ใกล เคียงกับราคาตลาดที่สอบถามจากผู

สําหรับราคาซื้อขายทรัพยสินมีความเหมาะสมและยอมรับได นอกจากนี้ที่

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 

ไดใหความเห็นชอบตอการปรับปรุงหลักเกณฑการจําหนายทรัพยสินระหวาง

บริษัทในกลุม ซึ่งใหกําหนดราคาซื้อขายโดยอางอิงจากมูลคาตามบัญชีของ

ทรัพยสินเปนสําคัญ 

                                                           
1  บริษัทในกลุม หมายถึง  บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) บริษัท คิวทูเอส จํากัด และ บริษัท ชิลแมทช จํากัด  

2  หลักเกณฑการจําหนายทรัพยสินระหวางบริษัทในกลุม (ฉบับเดิม)  

1. ทรัพยสินที่มีอายุการใชงานไมถึง 1 ป คิดราคาซื้อขายเทากับรอยละ 90 ของราคาทุน 

2. ทรัพยสินที่มีอายุการใชงานต้ังแต 1 ป แตไมเกิน 2 ป คิดราคาซื้อขายเทากับรอยละ 80 ของราคาทุน 

3. ทรัพยสินที่มีอายุการใชงานต้ังแต 2 ป แตไมเกิน 3 ป คิดราคาซื้อขายเทากับรอยละ 60 ของราคาทุน 

4. ทรัพยสินที่มีอายุการใชงานต้ังแต 3 ป แตไมเกิน 4 ป คิดราคาซื้อขายเทากับรอยละ 40 ของราคาทุน 

5. ทรัพยสินที่มีอายุการใชงานต้ังแต 4 ป แตไมเกิน 5 ป คิดราคาซื้อขายเทากับรอยละ 30 ของราคาทุน 

6. ทรัพยสินที่มีอายุการใชงานเกิน 5 ป คิดราคาซื้อขายเทากับรอยละ 20 ของราคาทุน 
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บริษัทท่ีเก่ียวของ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2556 ป 2557 

จําหนาย / ผูรับซื้อสินคามือสอง สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่สวน

ใหญมีอายุใชงานเกิน 5 ป แตไดมีการ upgrade เครื่องแลว มีราคาซื้อ

เทากับรอยละ 20 ของราคาทุน แตทั้งนี้ไมสามารถหาราคาตลาดของ

สินคาในรุนเดียวกันเพ่ือเปรียบเทียบได เนื่องจากคอมพิวเตอรเปน

อุปกรณที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ทําใหคอมพิวเตอรรุนเกาที่มีอายุการใชงานมานาน ไมคอยมีการซื้อ

ขายเปลี่ยนมือในตลาดหรือไมมีราคาตลาดที่อางอิงไดทั่วไป 

สําหรับการซื้อทรัพยสินในป 2557 อางอิงหลักเกณฑการจําหนาย

ทรัพยสินระหวางบริษัทในกลุมฉบับใหม (ประกาศใชเม่ือวันที่  24 

ธ.ค. 2556) ที่กําหนดราคาซื้อขายเทากับมูลคาตามบัญชีโดยประมาณ 

และในกรณีที่ทรพัยสินมีการคิดคาเสื่อมราคาจนเกือบเต็มมูลคาแลว 

ใหกําหนดราคาซื้อขายไมเกินรอยละ 5 ของมูลคาตามบัญชี โดย

พิจารณาตามสภาพการใชงานประกอบดวย ทั้งนี้ ทรัพยสินที่บริษัท

ซื้อจากหาญในป 2557 เปนเคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรม

คอมพิวเตอร ราคาซื้อสวนใหญมีราคาเทากับมูลคาตามบัญชี มีเพียง

ทรัพยสินสวนนอยบางรายการมีราคาซื้อตํ่ากวามูลคาตามบัญชี 

สําหรับทรัพยสินที่ มีมูลคาตามบัญชี เทากับ 1 บาท มีราคาซื้อ

ประมาณรอยละ 3 ของมูลคาตามบัญชี 

 คาสาธารณูปโภค 

บริษัทจายคาโทรศัพทใหกับหาญ เนื่องจากบริษัทใชหมายเลข

โทรศัพทที่จดทะเบียนในชื่อของหาญ โดยคิดราคาตามที่เกิดขึ้นจริง 

ตอมาเม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557 บริษัทไดจดทะเบียนโอนเปลี่ยน

หมายเลขโทรศัพทมาเปนชื่อของบริษัทแลว  

 

 

107,935 

 

 

 

 

 

1,845 

 

 

 

 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การจายคาสาธารณูปโภคใหกับหาญ ที่

เปนผลเนื่องมาจากการใชหมายเลขโทรศัพทที่จดทะเบียนในชื่อของหาญ

เปนไปเพ่ือการติดตอและดําเนินธุรกรรมของบริษัท โดยมีคาใชจายตามที่

เกิดขึ้นจริง มีความเหมาะสมและเปนราคาที่ยุติธรรม อยางไรก็ตาม ภายหลัง

การจดทะเบียนโอนยายหมายเลขโทรศัพทดังกลาวมาเปนชื่อของบริษัทแลว
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บริษัทท่ีเก่ียวของ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2556 ป 2557 

ยอดคงคาง 

คาใชจายคางจาย 

14,894 - เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557 ทําใหบริษัทไมมีรายการนี้เกิดขึ้นอีก  

 คาเชาและคาบริการสํานักงาน 

บริษัทจายคาเชาอาคารสํานักงาน ต้ังอยูที่ อารซีเอ บล็อค เอ ถนน

พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ อาคาร

เลขที่ 19/18-19 ชั้น 4 เนื้อที่รวม 68.00 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 

300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ 20,400 บาทตอเดือน 

ระยะเวลาตามสัญญาเชาต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2558 ซึ่ง

เปนอัตราคาเชาที่ใกลเคียงหรือตํ่ากวาเม่ือเทียบกับราคาตลาดของ

การเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานที่มีลักษณะใกลเคียงกัน และอยูใน

ละแวกใกลเคียงกัน ซึ่งมีราคาคาเชาประมาณ 290 - 450 บาทตอ

ตารางเมตรตอเดือน  

อยางไรก็ตาม เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2556 บริษัทไดทําจดหมายขอ

ยกเลิกสัญญาเชาดังกลาว เพ่ือทําสัญญาเชาฉบับใหม เนื่องจากบริษัท

มีความประสงคจะเชา พ้ืนที่ เ พ่ิมขึ้น โดยใหมีผลต้ังแต วันที่  1 

มกราคม 2557 เปนตนไป และในวันดังกลาวบริษัทไดทําสัญญาเชา

อาคารฉบับใหม จํานวน 2 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- สัญญาเชาอาคารเลขที่ 19/17 ชั้น 3 และ 4 เลขที่ 19/18 - 19 ชั้น 3 

และ 4 และเลขที่ 19/20 - 22 ชั้น 1 - 4 (รวมชั้นลอย) พ้ืนที่รวม 

552.00 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300.00 บาทตอตารางเมตรตอ

เดือน หรือเทากับ 165,600 บาทตอเดือน ระยะเวลาเชาต้ังแตวันที่ 

1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2559 

- สัญญาเชาอาคาร เลขที่ 19/7 - 8 ชั้น 1 - 4 พ้ืนที่รวม 244.00 ตาราง

เมตร ในอัตราคาเชา 300.00 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือ

 

244,800 

 

2,865,600 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานและราคา

คาเชามีความเหมาะสม โดยบริษัทเชาอาคารดังกลาวเพ่ือใชเปนที่ต้ังสํานักงาน

ของบริษัท และอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ใน

บริเวณใกลเคียง 
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บริษัทท่ีเก่ียวของ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2556 ป 2557 

เทากับ 73,200 บาทตอเดือน ระยะเวลาเชาต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2557 

- 30 ก.ย. 2559 

 คาเชาคลังสินคา 

บริษัทจายคาเชาคลังสินคา ซึ่งต้ังอยูในบนถนนพระราม 9 ซอย 13 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ เพ่ือใชเปนสถานที่จัดเก็บ

และแปรสภาพสินค า  โดยราคาค า เช าในป  2556 ไดรวมค า

สาธารณูปโภคตางๆ เชน คาน้ําประปา คาไฟฟา คาเฟอรนิเจอร

สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ และหองสุขา เปนตน โดยอัตราคาเชา

ในเดือนกุมภาพันธ-ธันวาคม 2556 เปนดังนี้ 

- พ้ืนที่อาคารเก็บสินคา เนื้อที่ 1,680 ตรม. อัตราคาเชา 140 บาท/

ตรม./เดือน 

- พ้ืนที่โรงฟวเตอรและแปรสภาพสินคา เนื้อที่ 96 ตรม. อัตราคา

เชา 100 บาท/ตรม./เดือน 

- พ้ืนที่ลานจัดเตรียมและขนถายสินคา เนื้อที่ 300 ตรม. อัตราคาเชา 

50 บาท/ตรม./เดือน 

- พ้ืนที่สํานักงาน เนื้อที่ 45 ตรม. อัตราคาเชา 250 บาท/ตรม./เดือน 

(สําหรับอัตราคาเชาในเดือนมกราคม 2556 เปนอัตราคาเชาตาม

สัญญาเชาฉบับเดิม ที่กําหนดคาเชาเดือนละ 167,800 บาท) 

อัตราคาเชาดังกลาวขางตน ใกลเคียงกับอัตราคาเชาคลังสินคาที่

บริษัทเคยเชาจากบุคคลภายนอกในชวงเวลาใกลเคียงกัน ซึ่งต้ังอยู

บนถนนคูขนานมอเตอร เวย  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 

กรุงเทพฯ ที่มีราคาคาเชาประมาณ 136.50 บาทตอตารางเมตร (ไม

 

3,149,350 

 

 

2,345,880 

 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การเชาคลังสินคาเพ่ือใชเปนสถานที่

เก็บสินคา แปรสภาพสินคา และใชเปนลานจัดเตรียมและขนถายสินคา มีความ

จําเปนเพ่ือใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท และอัตราคาเชามีความเหมาะสม 

เนื่องจากเปนราคาที่ เทากับหรือตํ่ากวาราคาตลาดตามการประเมินของผู

ประเมินราคาอิสระ 
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บริษัทท่ีเก่ียวของ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2556 ป 2557 

รวมหองน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ) 

ทั้งนี้ เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2556 บริษัทไดทําจดหมายขอยกเลิก

สัญญาเชาดังกลาวขางตน เพ่ือขอเปลี่ยนพ้ืนที่เชา และไดมีการ

กําหนดอัตราคาเชาใหม โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เปน

ตนไป และในวันดังกลาวบริษัทไดทําสัญญาเชาฉบับใหม ระยะเวลา

เชาต้ังแต 1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2559 โดยมีรายละเอียดการเชา ดังนี้ 

- พ้ืนที่อาคารเก็บสินคา เนื้อที่ 1,175 ตรม. อัตราคาเชา 140 บาท/

ตรม./เดือน2

3 

- พ้ืนที่โรงฟวเตอรและแปรสภาพสินคา เนื้อที่ 150 ตรม. อัตราคา

เชา 80 บาท/ตรม./เดือน3

4 

- พ้ืนที่ลานจัดเตรียมและขนถายสินคา เนื้อที่ 381 ตรม. อัตราคาเชา 

30 บาท/ตรม./เดือน4

5 

- พ้ืนที่สํานักงาน เนื้อที่ 54 ตรม. อัตราคาเชา 140 บาท/ตรม./เดือน5

6  

ทั้งนี้ อัตราคาเชาดังกลาวไมรวมคาน้ําประปาและไฟฟา โดยเปน

อัตราที่เทากับหรือตํ่ากวาราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ คือ 

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด ซึ่งไดประเมินอัตราคาเชา

สิ่งกอสราง ตามรายงานการประเมินลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 ดวย

วิธีตนทุนทดแทน 

 

                                                           
3 คาเชาพ้ืนที่อาคารเก็บสินคา มีราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ เทากับ 160 บาท/ตรม./เดือน 

4 คาเชาพ้ืนที่โรงฟวเตอรและแปรสภาพสินคา มีราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ เทากับ 80 บาท/ตรม./เดือน 
5 คาเชาพ้ืนที่ลานจัดเตรียมและขนถายสินคา มีราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ เทากบั 30 บาท/ตรม./เดือน 
6 คาเชาพ้ืนที่สํานักงาน มีราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ เทากับ 140 บาท/ตรม./เดือน 
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บริษัทท่ีเก่ียวของ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2556 ป 2557 

 คาเชาชั้นวางสินคา  

บริษัทจายคาเชาชั้นวางสินคาในอาคารเก็บสินคา ในอัตราคา 29,000 

บาทตอเดือน ต้ังแต 1 ก.พ. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 (บริษัทไมมีคาเชา

ชั้นวางสินคาในเดือนมกราคม 2556 เนื่องจากไดรวมอยูในคาเชา

คลังสินคาแลว)  

เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2556 บริษัทไดทําจดหมายขอยกเลิกการเชาชั้น

วางสินคา และขอซื้อชั้นวางสินคาดังกลาวในราคาประเมินจาก

บุคคลภายนอก ซึ่งในระหวางรอราคาประเมินนั้น ไดขอยกเวนการ

เก็บคาเชา โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป  

ทั้งนี้ เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 บริษัทไดซื้อชั้นวางสินคา

ดังกลาวจากหาญ ในราคารวม 1,250,000 บาท ซึ่งตํ่ากวาราคา

ประเมินของผูประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา 

จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  โดยได

ประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ เม่ือวันที่ 

26 มีนาคม 2557 ดวยวิธีตนทุนทดแทน  

 

319,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การเชาชั้นวางสินคามีความจําเปนใน

การประกอบธุรกิจ ซึ่งตอมาคณะกรรมการบริษัทมีมติใหซื้อทรัพยสินดังกลาว 

เพ่ือขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแยงทางผลประโยชนของการทํา

รายการระหวางกันดังกลาวในอนาคต โดยไมมีผลกระทบตอเงินทุนหมุนเวียน

ของบริษัท มีความเหมาะสม และราคาซื้อขายมีความยุติธรรม เนื่องจากเปน

ราคาที่ตํ่ากวาราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ  

 

 

 

 

 

 

 

 คาเชารถยนต 

บริษัทเชารถยนต Toyota Camry รุน 2.0 G  ป ค.ศ. 2008 จากหาญ 

ต้ังแต 1 ก.พ. 2556 - 31 ม.ค. 2557 ในอัตราคาเชาเดือนละ 24,000 

บาท และ ต้ังแต 1 ก.พ. 2557 - 31 ม.ค. 2559 ในอัตราคาเชาเดือนละ 

15,000 บาท (ปรับลดคาเชาหลังจากรถยนตมีการใชงานมาแลวกวา 

5  ป) โดยเปนราคาที่รวมการทําประกันภัยรถยนต คาทะเบียน คา

ภาษี และคาใชจายอื่นๆเกี่ยวกับรถยนตตามที่กฎหมายกําหนด และ

ไดเชารถยนต Nissan Teana รุน 2.0 XE ป ค.ศ.2013 จากหาญ ต้ังแต

 

279,120 

 

 

523,230 

 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รถยนตที่เชาเปนรถประจําตําแหนงของ

ผูบริหารที่โอนยายมาจากหาญ ที่บริษัทตองการใหมีการใชงานตอไปแทนการ

จัดหาทรัพยสินใหม และอัตราคาเชาไมสูงกวาราคาคาเชารถยนตรุนเดียวกันใน

ตลาด จึงเห็นวาการเชารถยนตดังกลาวมีความเหมาะสม 
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บริษัทท่ีเก่ียวของ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2556 ป 2557 

วันที่ 1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2559 ในอัตราคาเชาเดือนละ 25,000 

บาท โดยเปนราคาที่รวมการทําประกันภัยรถยนต คาทะเบียน คา

ภาษี และคาใชจายอื่นๆ เกี่ยวกับรถยนตตามที่กฎหมายกําหนด และ

เปนอัตราคาเชาที่ตํ่ากวาราคาตลาดตามใบเสนอราคาของผูใหบริการ

รถเชาที่เทากับ 32,000 - 32,500 บาทตอเดือน  

 

 คาบริการสํานักงาน 

บริษัทใชบริการบริหารจัดการงานดานสนับสนุนจากหาญ(ผู

ใหบริการ) เชน คาบริการงานธุรการ (คาไฟฟา น้ําประปา คาทํา

ความสะอาด) คาบริหารสํานักงาน คาบริหารงาน ISO คาบริหารงาน

บุคคล คาบริหารงานจัดสง คาบริหารงาน MIS เปนตน โดยจาย

คาบริการดังนี้ 

- ต้ังแต 1 ม.ค. 56 - 30 มิ.ย. 56 ราคาคาบริการปนสวนจากคาใชจาย

ที่เกิดขึ้นจริง บวกสวนเพ่ิมรอยละ 10  

- ต้ังแต 1 ก.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 ราคาคาบริการคงที่เดือนละ 760,000 

บาท (กําหนดโดยการประมาณจากคาบริการที่เกิดขึ้นจริงในชวง

กอนหนา) 

ทั้งนี้ การใชบริการงานดังกลาวจากหาญเปนการดําเนินการที่ตอ

เนื่องมาจากในอดีต ซึ่งมีการรวมศูนยกลางการบริหารจัดการงาน

สนับสนุนของบริษัทในกลุมไวที่หาญ เพ่ือการประหยัดจากการ

ใชท รัพยากรรวมกัน  ซึ่ งตอมา เ พ่ือการจัดโครงสร างกา ร

บริหารงานที่ชัดเจน ลดการพ่ึงพิงระหวางกัน และเพ่ือปกปอง

ขอมูลที่สําคัญของบริษัท บริษัทจึงไดทยอยลดการรับบริการจาก

หาญและโอนยายพนักงานและทรัพยสินที่เกี่ยวของมายังบริษัท 

 

9,098,716 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การใชบริการบริหารจัดการงานดาน

สนับสนุน ทําใหบริษัทไดรับประโยชนจากการประหยัดจากการใชทรัพยากร

รวมกัน และการคิดคาบริการระหวางกันโดยการปนสวนจากคาใชจายที่เกิดขึ้น

จริงตามการใชทรัพยากรของแตละหนวยบริการนั้น และอัตราการบวกเพ่ิม 

(cost plus) ที่รอยละ 10 มีความสมเหตุสมผล และยอมรับได 
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บริษัทท่ีเก่ียวของ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2556 ป 2557 

เพ่ือมาดําเนินการเองต้ังแตตนป 2556  ซึ่งตอมาเม่ือวันที่ 20 

พฤศจิกายน 2556 บริษัทไดมีหนังสือขอยกเลิกสัญญาใชบริการ

ดังกลาวจากหาญ โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป 

ซึ่งเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

4/2556 เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่ไดมีอนุมัติใหบริษัทรับ

โอนพนักงานของหาญที่เหลือทั้งหมดมาเปนพนักงานของบริษัท 

โดยใหคาตอบแทนและอายุงานที่ตอเนื่องจากการจางงานเดิมของ

หาญ เพ่ือมาปฏิบัติหนาที่ในบริษัทและใหบริการบริหารจัดการ

งานดานสนับสนุนแกบริษัทอื่นๆ ในกลุม ไดแก คิวทูเอส และชิล

แมทช  แทนหาญ ต้ังแตเดือนมกราคม 2557  เปนตนไป  

ยอดคงคาง 

ลูกหนี้อื่น - คาบริการดานสนับสนุนที่ปรับลดลง 

ลูกหนี้อื่น - ผลประโยชนพนักงาน 

เจาหนี้การคา - ซื้อทรัพยสินเครื่องตกแตงและติดต้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,194 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1,456,132 

- 

 การค้ําประกันเงินกูยืมใหแกบริษัท 

ในป 2557 บริษัทไดขอวงเงินกูยืมต๋ัวสัญญาใชเงินเพ่ิมเติมชั่วคราว

จากสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง ซึ่งหาญไดค้ําประกันวงเงิน

กูยืมดังกลาวเต็มจํานวน โดยไมมีการคิดคาตอบแทนการค้ําประกัน

จากบริษัทแตอยางใด ซึ่งปจจุบันไดชําระคืนต๋ัวสัญญาใชเงิน

เรียบรอยแลว 

 

- 

 

ใหการค้ําประกัน

วงเงินรวม 30.00 

ลานบาท 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการค้ําประกันเงินกูยืมดังกลาวเปนไป

ตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยสถาบันการเงิน และบริษัทมีความจําเปนในการใช

เงินกูเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยบริษัทไมมีการจายคาตอบแทนการ

เขาค้ําประกันดังกลาวแตอยางใด ซึ่งรายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และ

เปนประโยชนตอบริษัท 

2. คิวทูเอส  

 

 

ขายอุปกรณ 

บริษัทขายกลองดํา GPS ที่ใชติดรถพนักงานขาย หรือรถบรรทุก

จํานวน 5 กลอง ใหคิวทูเอส โดยสินทรัพยดังกลาวสวนใหญมีการใช

งานมาแลวกวา 5 ป มีเพียงกลองเดียวมีการใชงานมาแลว 3 ป และมี

 

22,800 

 

- 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การขายอุปกรณใหกับคิวทูเอส เพ่ือ

แบงแยกทรัพยสินที่ใชในการดําเนินธุรกิจใหชัดเจน มีความสมเหตุสมผล และ

ราคาขายเปนที่ยอมรับได โดยไปตามหลักเกณฑการจําหนายทรัพยสินระหวาง
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บริษัทท่ีเก่ียวของ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2556 ป 2557 

มูลคาตามบัญชีรวม 6,603 บาท โดยราคาขายดังกลาวเทากับรอยละ 

28 ของราคาทุน ซึ่งการกําหนดราคาซื้อขายอางอิงตามหลักเกณฑ

การจําหนายทรัพยสินระหวางบริษัทในกลุมในขณะนั้น  

บริษัทในกลุมในขณะนั้น  

 รายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุน 

- บริษัทมีรายไดจากคิวทูเอสจากการใหบริการบริหารจัดการงาน

งานดานสนับสนุนแกคิวทูเอส (ผูรับบริการ) เชน คาบริการงาน

ธุรการ (คาไฟฟา น้ําประปา คาทําความสะอาด) คาบริการงาน 

ISO คาบริการงานทรัพยากรบุคคล คาบริการงานจัดสง คาบริการ

ระบบสารสนเทศ เปนตน ซึ่งบริษัทเรียกเก็บจากคิวทูเอสตาม

สัญญาจางบริการที่ตกลงรวมกัน ต้ังแต 1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 ใน

อัตรา 475,000 บาทตอเดือน ซึ่งกําหนดจากประมาณการคาใชจาย

ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งอางอิงคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดของป

กอน และประมาณการอัตรากําลังคนตามงบประมาณประจําป ใน

แตละประเภทของบริการและปนสวนตามอัตรากําลังคน หรือ

พ้ืนที่ใชงาน หรือจํานวนระบบงาน หรือจํานวนรายการที่เกิดขึ้น  

(รายละเอียดการคํานวณคาบริการที่เรียกเก็บจากบริษัทที่เกี่ยวของ

กัน แสดงไวในสวนที่ 2.2 ขอ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบ

ธุรกิจ ขอยอย 5.3.3 สัญญารับจางบริการงานดานสนับสนุน) 

 

- 

 

5,700,000 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การใหบริการจัดการงานดานสนับสนุน

แกคิวทูเอส มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทรับโอนพนักงานจากหาญ ที่เคย

ใหบริการดังกลาวแกบริษัทในกลุม ซึ่งรวมถึงการใหบริการแกคิวทูเอสดวย ทํา

ใหบริษัทไดใชประโยชนจากพนักงานที่รับโอนมาอยางคุมคาและสามารถสราง

รายไดใหแกบริษัทดวย โดยการคิดราคาคาบริการมีความเปนธรรม ไมทําให

บริษัทเสียเปรียบแตอยางใด 

 ซื้ออุปกรณ 

บริษัทซื้อกลองดํา GPS ที่ใชติดรถพนักงานขายหรือรถบรรทุก 3 

กลอง และซื้อคอมพิวเตอร 1 เครื่อง สวนใหญมีอายุการใชงาน

มาแลวกวา 5 ป โดยมีราคาซื้อประมาณรอยละ 25 ของราคาทุน 

อางอิงตามหลักเกณฑการจําหนายทรัพยสินระหวางบริษัทในกลุม

ในขณะนั้น โดยราคาซื้อกลองดํา GPS ดังกลาวตํ่ากวา ราคาซื้อคืนที่

 

13,630 

 

- 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การซื้ออุปกรณจากคิวทูเอส เพ่ือ

แบงแยกทรัพยสินที่ใชในการดําเนินธุรกิจใหชัดเจน ประกอบกับในขณะนั้น

บริษัทเปนผูใชอุปกรณดังกลาวอยูแลว มีความสมเหตุสมผล และราคาซื้อเปนที่

ยอมรับไดโดยเปนไปตามหลักเกณฑการจําหนายทรัพยสินระหวางบริษัทใน

กลุมในขณะนั้น 
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บริษัทท่ีเก่ียวของ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2556 ป 2557 

สอบถามจากผูจําหนายสินคาดังกลาว  

3. ชิลแมทช  ขายอุปกรณ 

บริษัทขายคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ใหชิลแมทช ซึ่งมีการใชงานมานาน

กวา 5 ป และตัดคาเสื่อมราคาจนเต็มมูลคาทุนแลว โดยกําหนดราคา

ขายเทากับรอยละ 20 ของราคาทุน อางอิงหลักเกณฑการจําหนาย

ทรัพยสินระหวางบริษัทในกลุมในขณะนั้น  

 

8,480 

 

1,890 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การขายอุปกรณใหกับชิลแมทช เพ่ือ

แบงแยกทรัพยสินที่ใชในการดําเนินธุรกิจใหชัดเจน จึงมีความสมเหตุสมผล 

และราคาขายเปนที่ยอมรับได โดยเปนไปตามหลักเกณฑการจําหนายทรัพยสิน

ระหวางบริษัทในกลุมในขณะนั้น 

 รายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุน 

- บริษัทมีรายไดจากชิลแมทช จากการใหบริการบริหารจัดการงาน

ดานสนับสนุนแกชิลแมทช (ผูรับบริการ) เชน คาบริการงาน

ธุรการ  (คาไฟฟา น้ําประปา คาทําความสะอาด) คาบริการงาน 

ISO คาบริการงานทรัพยากรบุคคล คาบริการงานจัดสง คาบริการ

ระบบสารสนเทศ เปนตน ซึ่งบริษัทเรียกเก็บจากชิลแมทช ตาม

สัญญาจางบริการที่ตกลงรวมกัน ต้ังแต 1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 ใน

อัตรา 263,000 บาทตอเดือน ซึ่งกําหนดจากประมาณการคาใชจาย

ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งอางอิงคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดของป

กอน และประมาณการอัตรากําลังคนตามงบประมาณประจําป ใน

แตละประเภทของบริการและปนสวนตามอัตรากําลังคน หรือ

พ้ืนที่ใชงาน หรือจํานวนระบบงาน หรือจํานวนรายการที่เกิดขึ้น 

(รายละเอียดการคํานวณคาบริการที่เรียกเก็บจากบริษัทที่เกี่ยวของ

กัน แสดงไวในสวนที่ 2.2 ขอ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบ

ธุรกิจ ขอยอย 5.3.3 สัญญารับจางบริการงานดานสนับสนุน) 

 

- 

 

3,156,000 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การใหบริการบริหารจัดการงานดาน

สนับสนุนแกชิลแมทช มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทรับโอนพนักงานจาก

หาญ ที่เคยใหบริการดังกลาวแกบริษัทในกลุม ซึ่งรวมถึงการใหบริการแกชิล

แมทชดวย ทําใหบริษัทไดใชประโยชนจากพนักงานที่รับโอนมาอยางคุมคา

และสามารถสรางรายไดใหแกบริษัทดวย โดยการคิดราคาคาบริการมีความเปน

ธรรม ไมทําใหบริษัทเสียเปรียบแตอยางใด 
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บริษัทท่ีเก่ียวของ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2556 ป 2557 

 ซื้อสินคา 

บริษัทซื้ออุปกรณ (วาลวที่ใชกับระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ) 

จากชิลแมทชเพ่ือนํามาจําหนายตอใหกับลูกคาของบริษัท ในราคา

ตลาด ซึ่งเปนราคาที่ใกลเคียงกับที่บริษัทซื้อจากผูจําหนายรายอื่นๆ 

ยอดคงคาง 

เจาหนี้การคา - ซื้อสินคา 

 

7,000 

 

5,190 

 

 

 

2,247 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การซื้อสินคาดังกลาวเนื่องจากเปน

สินคาที่ชิลแมทชขายตามปกติ บริษัทสามารถซื้อไดสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้ง

บริษัทสามารถประหยัดคาใชจายในการเก็บสต็อคสินคาได ซึ่งการซื้อสินคา

ดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติเชนเดียวกับการซื้อสินคาจากลูกคารายอื่น โดย

ซื้อในราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา

ยุติธรรม 

 ซื้ออุปกรณ 

บริษัทซื้อกลองดํา GPS ที่ใชติดรถพนักงานขายหรือรถบรรทุก 1 

กลอง และคอมพิวเตอร 1 เครื่อง โดยสินทรัพยดังกลาวมีการใชงาน

มาแลวประมาณ 5 ป ราคาซื้อเทากับรอยละ 20 ของราคาทุน อางอิง

หลักเกณฑการจําหนายทรัพยสินระหวางบริษัทในกลุมในขณะนั้น   

 

7,990 

 

- 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การซื้ออุปกรณจากชิลแมทช เพ่ือ

แบงแยกทรัพยสินที่ใชในการดําเนินธุรกิจใหชัดเจน ประกอบกับในขณะนั้น

บริษัทเปนผูใชอุปกรณดังกลาวอยูแลว จึงมีความสมเหตุสมผล และราคาซื้อ

เปนที่ยอมรับไดโดยเปนไปตามหลักเกณฑการจําหนายทรัพยสินระหวางบริษัท

ในกลุมในขณะนั้น 

 เงนิกูยืมระยะสั้นจากชิลแมทช 

บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะสั้นโดยออกต๋ัวสัญญาใชเงินชนิด

จายคืนเม่ือทวงถาม เพ่ือใชเปนเงินหมุนเวียนในกิจการของบริษัท 

โดยจายผลตอบแทนอางอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย

สําหรับลูกคารายใหญชั้นดีประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา (Minimum 

Loan Rate : MLR) โดยไมมีหลักประกันเงินกูยืม 

ยอดคงเหลือยกมาตนงวด 

กูเพ่ิมระหวางงวด 

ชําระคืนระหวางงวด 

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 

ดอกเบี้ยจาย 

 

 

 

 

 

 

- 

13,000,000 

(13,000,000) 

- 

87,247 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การกูยืมจากชิลแมทชในอดีตเปนไป

เพ่ือความคลองตัวและเพ่ือการบริหารสภาพคลองในระยะสั้น โดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยเทากับอัตราตลาดทั่วไป จึงเห็นวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล  



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)                                                                                                     

สวนที่ 2. การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ                                                                                                                                                          หนา 104                                                                                                            

บริษัทท่ีเก่ียวของ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2556 ป 2557 

4. คณะบุคคลเจนศรี  คาเชาและคาบริการสํานักงาน 

บริษัทจายคาเชาอาคารสํานักงาน เลขที่ 19/20-22 ชั้น 3 พ้ืนที่รวม 

226 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 

หรือ 67,800 บาทตอเดือน ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2558 

ซึ่งเปนอัตราคาเชาที่ตํ่ากวา / ใกลเคียง กับราคาตลาดจากการเชา

พ้ืนที่อาคารที่มีลักษณ290 - 450 บาทตอตารางเมตรตอเดือน อยางไร

ก็ตาม เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2556 คณะบุคคลเจนศรีไดขอยกเลิก

สัญญาเชา โดยใหหาญเปนผูดูแลจัดการอาคารเชา และใหบริษัททํา

สัญญาเชากับหาญแทน โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 

 

813,600 

 

- 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา การเชาพ้ืนที่เพ่ือเปนที่ต้ังสํานักงานของบริษัท

ดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราคาเชาสามารถ

เทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง ดังนั้นการเชาอาคาร

ดังกลาวจึงมีความเหมาะสม 

5. คณะบุคคลสิริพิศ คาเชาและคาบริการสํานักงาน 

บริษัทจายคาเชาอาคารสํานักงาน เลขที่ 19/17 ชั้น 4 เนื้อที่รวม 55 

ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือ

เทากับ 16,500 บาทตอเดือน ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2558 

และเชาอาคารสํานักงานชั้น 3 พ้ืนที่รวม 55 ตารางเมตร ในอัตราคา

เชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ 16,500 บาทตอ

เดือน ต้ังแตวันที่ 1 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2558 ซึ่งเปนอัตราคาเชาที่ตํ่า

กวา/ใกลเคียง กับราคาตลาดจากการเชาพ้ืนที่อาคารที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกัน และอยูในละแวกใกลเคียงกัน ซึ่งมีราคาคาเชาประมาณ 

290 - 450 บาทตอตารางเมตรตอเดือน อยางไรก็ตาม เม่ือวันที่ 30 

ตุลาคม 2556 คณะบุคคลสิริพิศไดขอยกเลิกสัญญาเชา โดยใหหาญ

เปนผูดูแลจัดการอาคารเชา และใหบริษัททําสัญญาเชากับหาญแทน 

โดยใหเริ่มต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป 

 

297,000 

 

 

- 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา การเชาพ้ืนที่เพ่ือเปนที่ต้ังสํานักงานของบริษัท

ดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราคาเชาสามารถ

เทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง ดังนั้นการเชาอาคาร

ดังกลาวจึงมีความเหมาะสม 
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บริษัทท่ีเก่ียวของ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2556 ป 2557 

6. นายวิรัฐ สุขชัยและ

นางสิริมา เอี่ยม

สกุลรัตน 

การค้ําประกันเงินกูยืมใหแกบริษัท 

ในป 2556 บริษัทมีวงเงินกูยืมกับสถาบันการเงินในประเทศ 5 แหง 

ไดแก วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินต๋ัวสัญญาใชเงิน วงเงิน L/C หรือ 

T/R วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ ซึ่งการกูยืมเงินดังกลาว

นายวิรัฐ สุขชัย และนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ซึ่งเปนกรรมการและผู

ถือหุนรายใหญของบริษัทไดมอบบัญชีเงินฝาก เพ่ือเปนหลักประกัน 

และ/หรือไดคํ้าประกันวงเงินดังกลาวเต็มจํานวน โดยไมมีการคิด

คาตอบแทนการค้ําประกันจากบริษัทแตอยางใด อยางไรก็ตาม เม่ือ

วันที่ 15 มกราคม 2557 บริษัทไดยกเลิกวงเงินกูยืมและหลักประกัน

ที่ทํากับสถาบันการเงินแหงหนึ่งแลว ทําใหต้ังแตวันดังกลาวจนถึง

สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2557 บริษัทมีวงเงินกูยืมกับสถาบันการเงินใน

ประเทศ 4 แหง 

 

มอบบัญชีเงิน

ฝากรวม 16.40 

ลานบาท เพ่ือ

เปนหลักประกัน 

และ/หรือใหการ

ค้ําประกันใน

นามสวนตัว 

วงเงินรวม 

136.00 ลานบาท 

และ 300,000 

เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

มอบบัญชีเงินฝาก

รวม 14.20 ลาน

บาท เพ่ือเปน

หลักประกัน และ/

หรือใหการ 

ค้ําประกันในนาม

สวนตัว วงเงินรวม 

99.12 ลานบาท 

และ 300,000 

เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการค้ําประกันเงินกูยืมดังกลาวเปนไป

ตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยสถาบันการเงิน และบริษัทมีความจําเปนในการใช

เงินกูเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทไมมีการ

จายคาตอบแทนการเขาค้ําประกันดังกลาวแตอยางใด ซึ่งรายการดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล และเปนประโยชนตอบริษัท 

7. คุณเจน ชาญณรงค คาเชาและคาบริการสํานักงาน 

บริษัทจายคาเชาอาคารสํานักงาน ต้ังอยูที่ อารซีเอ บล็อค เอ ถนน

พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ อาคาร

เลขที่ 19/6 ชั้น 1-4 เนื้อที่รวม 195 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 17,700 

บาทตอเดือน หรือเทากับ 53,100  บาทตอเดือน ระยะเวลาตาม

สัญญาเชาต้ังแตวันที่ 15 ธ.ค. 2557 - 14 ธ.ค. 2560 ซึ่งเปนอัตราคา

เชาที่ใกลเคียงหรือตํ่ากวาเม่ือเทียบกับราคาตลาดของการเชาพ้ืนที่

อาคารสํานักงานที่มีลักษณะใกลเคียงกัน และอยูในละแวกใกลเคียง

กัน ซึ่งมีราคาคาเชาประมาณ 290 - 450 บาทตอตารางเมตรตอเดือน  

 

  

26,550 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานและราคา

คาเชามีความเหมาะสม โดยบริษัทเชาอาคารดังกลาวเพ่ือใชเปนที่ต้ังสํานักงาน

ของบริษัท และอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ใน

บริเวณใกลเคียง 
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12.2  ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

  ในป 2556 และป 2557 บริษัทมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เก่ียวของกันหลายรายการที่สําคัญ ซึ่ง

การทํารายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติ

ของบริษัท โดยมีการกําหนดราคาของทํารายการตางๆที่เปนราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงไดกับการทํา

รายการกับบุคคลภายนอกอื่น ยกเวนสินทรัพยดําเนินงานที่มีการโอนยายระหวางบริษัทในกลุม ตามการโอนยาย

พนักงานเพ่ือการปรับโครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ซ่ึงสวนใหญเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอายุการใชงาน

มานานแลว และไดรับการ Upgrade และดูแลใหอยูในสภาพการใชงานที่ดี การโอนยายทรัพยสินดังกลาวไดกําหนด

จากมูลคาตามบัญชีเปนสําคัญ ซึ่งการทํารายการระหวางกันตางๆ ที่ผานมาลวนที่มีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่

ยุติธรรม  

  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันดังกลาวขางตนแลว มีความเห็นวามีความจําเปนและ

สมเหตุสมผล ตลอดจนเปนประโยชนตอบริษัท (สามารถดูรายละเอียดของแตละรายการไดในตาราง 14.1) 

12.3  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ไดมีมติกําหนดนโยบายและ

ขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัท กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรือ

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต อาทิ ผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม บุคคลที่เก่ียว

โยงกัน หรือบุคคลที่เก่ียวของ เปนตน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอบังคับประกาศคําส่ังหรือขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เก่ียวของในเรื่องดังกลาว รวมถึงการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดที่เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยงกันของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดย

สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ผูที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวน

ไดสวนเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวมหรือไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาวได 

ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่

ประชุมผูถือหุนของบริษัท บริษัทจะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาและใหความเห็น

เก่ียวกับความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ  

ท้ังนี้ การทํารายการระหวางกันท่ีเปนรายการทางการคาท่ีมีเงื่อนไขการคาท่ัวไป และการทํารายการทางการ

คาท่ีไมเปนเงื่อนไขการคาท่ัวไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ใหมีหลักการดังนี้ 

การทํารายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป  

การทํารายการที่เปนรายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป ที่เกิดขึ้นระหวางบริษัท กับ บุคคลที่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทไดกําหนดกรอบ

การทํารายการดังกลาว ซ่ึงไดถูกพิจารณาและใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผานการพิจารณาอนุมัติ

เปนหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแลว โดยเม่ือมีการทําธุรกรรมดังกลาวฝายจัดการของบริษัทสามารถอนุมัติการ

ทําธุรกรรมได โดยทําธุรกรรมในรายการดังกลาวจะตองมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนพึงกระทํา

กับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปน 

กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวของ (Arm’s Length Basis) และจะตองเปนรายการทางการคาที่บริษัทกระทําเปน
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ปกติเพ่ือประกอบกิจการ หรือเปนรายการทางการคาซ่ึงบริษัทที่อยูในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทมักกระทําเพ่ือสนับสนุน

ธุรกิจปกติของบริษัทตน ซ่ึงมีราคาและเงื่อนไขที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ซ่ึงรวมถึงเงื่อนไข

ทางการคาดังตอไปนี้ 

1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทไดรับหรือใหกับบุคคลทั่วไป  

2) ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เก่ียวโยงกันใหกับบุคคลทั่วไป 

3) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงไดวาผูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกับบริษัทใหกับ

บุคคลทั่วไป  

ทั้งนี้ เม่ือมีการทําธุรกรรมที่มีขอตกลงทางการคาที่เปน Arm’s Length Basis ใดๆ ดังกลาวขางตน ฝายจัดการ

ของบริษัทจะเปนผูพิจารณาตัดสินใจ ซ่ึงภายหลังจากที่ฝายจัดการพิจารณาอนุมัติแลว จะจัดทํารายงานสรุปการทํา

ธุรกรรมรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบรายการ ในกรณีที่

กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบวามีการดําเนินการไมเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันดําเนินการเพ่ือหาทางแกไขตอไป 

การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป หรือการทําธุรกรรมอ่ืนๆ 

การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป หรือการทําธุรกรรมอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัท

จะตองเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมในการเขา

ทํารายการ ตลอดจนความเหมาะสมดานราคาและเงือ่นไขในการเขาทํารายการนั้นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทํา

กับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน ตามแตกรณี เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติตอไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจ

เกิดขึ้น บริษัทจะใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว 

เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน

ตามแตกรณี ซ่ึงผูที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวม

หรือไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาว  

ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบ

บัญชีของบริษัท รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท (แบบ 56-1) 

12.4. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทคาดวารายการระหวางกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท  เชน 

การเชาพ้ืนที่อาคารเพ่ือใชเปนที่ตั้งสํานักงาน การเชาคลังสินคา การเชารถยนต การซ้ือขายสินคา การใหบริการ

บริหารงานดานสนับสนุนจะยังคงมีอยูตอไป แตสําหรับการค้ําประกันวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินโดยกรรมการ

และ/หรือทรัพยสินของกรรมการ อาจจะไดรับการผอนปรนเงื่อนไขการค้ําประกันดังกลาว ภายหลังจากที่หลักทรัพย

ของบริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอไอ แลว ซ่ึงหากบริษัทไมปลดการค้ําประกันดังกลาวได 

กรรมการของบริษัทจะยังคงค้ําประกันใหบริษัทตอไปโดยไมคิดคาตอบแทนใดๆ โดยรายการระหวางกันที่ยังคงมี

ตอไปหรืออาจเกิดขึ้นใหมในอนาคตจะมีการกําหนดนโยบายการคิดราคาระหวางกันอยางชัดเจน ตามราคาและ

เงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน รวมทั้งคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท
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และบริษัทยอยเปนสําคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะสอบทานและใหความเห็นตอรายการระหวางกัน

ที่เปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเปนรายไตรมาส 

ทั้งนี้ รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยง

กันของบริษัทหรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง

ประเทศไทย 
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ขอมูลสวนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 

13.   ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

งบการเงิน 

ก) ผูสอบบัญชีของบริษัท 

ป ช่ือผูสอบบญัชี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี บริษัทผูสอบบัญชี 

2555 นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 4917 บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 

2556 นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 4917 บริษทั พีวี ออดิท จํากัด 

2557 นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 4917 บริษทั พีวี ออดิท จํากัด 

ข) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงินสําหรับป 2555 ตรวจสอบโดยนายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

4917 แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินที่ตรวจสอบ  

โดยในป 2555 บริษัทไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีจากเดิมใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม

มีสวนไดเสียสาธารณะเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ และไดปรับปรุง

แกไขขอผิดพลาดในปกอนๆในการบันทึกรับรูรายไดและตนทุนจากงานโครงการ รวมทั้งบัญชีอ่ืนๆ และรายการบัญชี

เก่ียวกับผลประโยชนพนักงานที่บริษัทเลือกรับรูเปนคาใชจายทันที ณ วันที่นํามามาตรฐานมาใชเปนครั้งแรก ดังนั้น 

บริษัทไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงิน  

งบการเงินสําหรับป 2556 ตรวจสอบโดยนายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

4917 แหงบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไดแสดงความเห็น

อยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินที่ตรวจสอบ และมีความเห็นวางบการเงินของบริษัทไดแสดงฐานะการเงิน ผลการ

ดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไป อยางไรก็ตาม ผูสอบบัญชีขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยในระหวางป 2556 บริษัทไดนํา

มาตรฐานการบัญชี เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติเพ่ือจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้ และไดมีการปรับยอนหลัง

ผลกระทบของการใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว โดยผูสอบบัญชีไมไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขเก่ียวกับเรื่อง

ดังกลาว 

งบการเงินสําหรับป 2557 ตรวจสอบโดยนายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

4917 แหงบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไดแสดงความเห็นวา

งบการเงินของบริษัทไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดย

ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ค) ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงินของบรษิัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 25551/ ป 2556 ป 2557 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

สินทรัพย           

สินทรัพยหมุนเวียน           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 9.14  3.78  2.53  0.90  25.66 4.48 

เงินลงทุนชั่วคราว 0.08  0.03  28.27  10.05  270.16 47.20 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 120.18  49.66  130.18  46.26  129.86 22.69 

งานระหวางทํา 0.19  0.08  -  -  - - 

มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 1.73  0.71  6.21  2.21  17.63 3.08 

สินคาคงเหลือ 101.63  41.99  102.16  36.31  101.52 17.74 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  2.33  0.96  1.53  0.54  2.98 0.52 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 235.28  97.21  270.88  96.27  547.81 95.71 

สินทรัพยไมหมุนเวียน           

อุปกรณ 5.29  2.19  7.54  2.68  12.81 2.24 

สินทรัพยไมมีตัวตน 0.23  0.10  0.19  0.07  5.48 0.96 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 1.22  0.50  2.76  0.98  1.48 0.26 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 0.01  0.00  0.01  0.00  4.79 0.84 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 6.75  2.79  10.50  3.73  24.56 4.29 

รวมสินทรัพย  242.03  100.00  281.38  100.00  572.37 100.00 

            

หนี้สินและสวนของผูถือหุน           

หนี้สินหมุนเวียน           

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 12.76  5.27  10.00  3.55  - - 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 71.40  29.50  80.19  28.50  88.20 15.41 

ภาษีเงินไดคางจาย 8.80  3.64  7.29  2.59  5.84 1.02 

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 0.92  0.38  -  -  0.39 0.07 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3.84  1.59  3.15  1.12  6.30 1.10 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 97.72  40.38  100.63  35.76  100.73 17.60 

หนี้สินไมหมุนเวียน           

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 2.14  0.88  5.04  1.79  6.40 1.12 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น - - - - 4.71 0.82 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2.14  0.88  5.04  1.79  11.11 1.94 

รวมหนี้สิน 99.86  41.26  105.67  37.55  111.84 19.54 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 25551/ ป 2556 ป 2557 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

สวนของผูถือหุน     

  

  

ทุนจดทะเบียน 65.00    65.00    175.00  

ทุนที่ออกและชําระแลว   65.00  26.86  65.00  23.10  175.00 30.57 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 5.10  2.11  5.10  1.81  218.31 38.14 

กําไรสะสม           

    จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 0.91  0.38  6.50  2.31  9.53 1.67 

    ยังไมไดจัดสรร 71.16  29.40  99.11  35.22  57.69 10.08 

รวมสวนของผูถือหุน 142.17  58.74  175.71  62.45  460.53 80.46 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 242.03  100.00  281.38  100.00  572.37 100.00 

 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษิัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ป 25551/ ป 2556 ป 2557 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขายและบริการ 493.68  99.58  518.61  99.49  572.04 98.05 

รายไดอ่ืน* 2.07  0.42  2.65  0.51  11.39 1.95 

รายไดรวม 495.75  100.00  521.26  100.00  583.43 100.00 

ตนทุนขายและบริการ 354.83  71.57  369.86  70.95  422.05 72.34 

คาใชจายในการขาย 25.74  5.19  27.47  5.27  28.66 4.91 

คาใชจายในการบริหาร 36.99  7.46  46.83  8.98  55.12 9.45 

ตนทุนทางการเงิน 1.30  0.26  0.68  0.13  0.43 0.07 

กําไรกอนภาษีเงินได 76.89  15.51  76.42  14.66  77.17 13.23 

ภาษีเงินได  17.94  3.62  15.26  2.93  16.56 2.84 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 58.95  11.89  61.16  11.73  60.61 10.39 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน     

  

  

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 32.59    9.41  

 

0.25  

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (หุน)  1,808,665    130,000,000    243,260,274  

มูลคาหุนละ (บาท) 10.00 

 

10.00 

 

0.50  

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน หลังเปลี่ยนแปลงมูลคาที่

ตราไวเปนหุนละ 0.50 บาท เทากันทกุงวดเพ่ือ

การเปรียบเทียบ 1.63 

 

0.47 

 

-  

หมายเหตุ  * รายไดอื่น ประกอบดวย กําไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกิดขึ้นจริง ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายหุนหรือหนวย

ลงทุน รายไดจากการชดเชยประกันภัยสินคาและทรัพยสิน และรายไดการใหบริการงานดานสนับสนุน (เริ่มต้ังแตป 

2557) เปนตน 
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งบกระแสเงนิสดของบรษิัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 25551/ ป 2556 ป 2557 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน      

กําไรกอนภาษีเงินได 76.89  76.42  77.17 

ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิรับ(จาย)จากกิจกรรม

ดําเนินงาน      

คาเสื่อมราคาและรายการตัดจาย 1.63  1.80  2.73 

หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) (0.35) 0.78  0.39 

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ(กลับรายการ) 1.14  3.90  (1.40) 

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (0.52) (0.45) (0.49) 

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 0.68  1.31  0.04 

(กําไร)ขาดทุนที่ยังไมเกิดจากการปรับมูลคาของเงินลงทุน -  (0.08) (0.74) 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 0.41  2.90  2.77 

ดอกเบี้ยรับ (0.06) (0.06) (0.08) 

ดอกเบี้ยจาย 1.30  0.68  0.43 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน

ดําเนินงาน 81.12  87.20  8.18 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง       

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (25.67) (10.78) (0.07) 

งานระหวางทํา 0.13  0.19  - 

มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 3.16  (4.48) (11.42) 

สินคาคงเหลือ (7.40) (4.42) 2.04 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (1.06) 0.80  (1.96) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 0.16  0.01  (4.79) 

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)      

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 16.99  7.48  7.61 

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 0.92  (0.92) 0.39 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.31  (0.69) 3.15 

จายชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - - (1.42) 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น - - 4.72 

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 69.66  74.39  79.43 

รับดอกเบี้ย 0.06  0.06  0.08 

จายภาษีเงินได (18.34) (18.32) (16.72) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 51.38  56.13  62.79 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

เงินลงทุนชั่วคราว(เพ่ิมขึ้น)ลดลง (27.00) (55.00) (240.70) 
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งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 25551/ ป 2556 ป 2557 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว 27.00  27.00  - 

ซื้ออุปกรณ (3.70) (4.00) (7.96) 

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (0.10) (0.04) (5.43) 

เงินรับจากการจําหนายอุปกรณ 0.47  0.36  0.14 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (3.33) (31.68) (253.95) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

เงินรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 64.68  18.96  50.00 

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (61.93) (21.71) (60.00) 

เงินรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 63.00  13.00  - 

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (63.00) (13.00) - 

จายดอกเบี้ย (1.29) (0.68) (0.44) 

เงินปนผลจาย (108.00) (27.63) (99.00) 

เงินรับจากการเพ่ิมทุนหุนสามัญ 61.00  -  323.73 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (45.54) (31.06) 214.29 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 2.51  (6.61) 23.13 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 6.63  9.14  2.53 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 9.14  2.53  25.66 

หมายเหตุ :  1 / ตัวเลขงบการเงินป 2555 ที่แสดงในตารางขางตน อางอิงจากตัวเลขปรับปรุงใหมตามที่ผูสอบบัญชีแสดง

เปรียบเทียบไวกับงบการเงินป 2556  

ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

 ป 2555 ป 2556 ป 2557 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)    

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.41  2.69  5.44 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.32  1.60  4.23 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.59  0.57  0.62 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)  4.59  4.14  5.31 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 78.39  86.97  67.84 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)  3.99  4.29  4.98 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 90.34  83.96  72.35 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี ้(เทา)  6.94  6.01  6.81 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย (วัน) 51.89  59.88  52.87 

Cash Cycle (วัน) 116.84  111.05  87.32 
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 ป 2555 ป 2556 ป 2557 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)      

อัตรากําไรขั้นตน (%) 28.13  28.68  26.22 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 15.16  14.22  11.50 

อัตราสวนกําไรอ่ืน (%) 0.42  0.51  1.95 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 68.67  76.09  95.45 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 11.89  11.73  10.39 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 43.28  38.48  19.05 

อัตราสวนแสดงประสิทธภิาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)      

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 26.25  23.37  18.18 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 1,431.72  980.20  612.29 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 2.21  1.99  1.37 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)      

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.70  0.60  0.24 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 54.63  110.49  185.91 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.19  0.46  0.38 

อัตราการจายเงินปนผล (%) 230.06  161.86  86.63 

อัตราสวนอืน่ๆ      

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)  21.87  27.03  1.32 

กําไรตอหุนขัน้พ้ืนฐาน (บาท)  32.59  9.41  0.25 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันส้ินงวด (พันหุน) 6,500  6,500  350,000 

อัตราสวนอืน่ๆ หลงัเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวเปนหุนละ 0.50 

บาท เทากันทุกงวดเพื่อการเปรียบเทียบ    

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 1.09 1.35 - 

กําไรตอหุนขัน้พ้ืนฐาน (บาท) 1.63 0.47 - 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันส้ินงวด (พันหุน) 130,000 130,000 - 
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14.  การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (MD&A) 
 

14.1  คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

(1) ภาพรวมการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

บริษัทประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบ

สุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยมีสินคาหลากหลายมากกวา 3,000 รายการ ภายใตตราสินคาที่มีช่ือเสียงมากกวา 25 ตรา

สินคา ซ่ึงในจํานวนดังกลาว เปนตราสินคาที่บริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย 16 ตราสินคา โดยเปน

ตัวแทนจําหนายรายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยใหกับผูผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินคา ไดแก 

Potter Electric และ Weiss และเปนตัวแทนจําหนายสินคาในประเทศไทยรายหนึ่งจากจํานวนตัวแทนหลายรายใน

ตลาดของสินคานั้นๆ 14 ตราสินคา อีกทั้งยังไดพัฒนาตราสินคาเปนของบริษัทเองอีก 3 ตราสินคา ไดแก “Guardian” 

“Valtec” และ “Spark” จากการวาจางผลิตหรือส่ังซ้ือจากผูผลิตอ่ืนทั้งในประเทศและตางประเทศที่ไมไดเปนบุคคลที่มี

ความเก่ียวของกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังใหบริการงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ซ่ึงรวมถึงการใหคําปรึกษา 

ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ โดยทีมงานวิศวกรผูเช่ียวชาญของบริษัทเอง 

รายไดรวมของบริษัท ประกอบดวยรายไดจากการขายและบริการ และรายไดอ่ืน  

รายไดจากการขายและบริการ เปนรายไดหลักจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงประกอบดวย  

1)  รายไดจากการขายสินคา  เปนรายไดที่เกิดจากการขายวาลวและอุปกรณสําหรับระบบดับเพลิง วาลวและ

อุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ซ่ึงเปนการขายใหกับผูรับเหมากอสรางเพ่ือนําไปติดตั้งในอาคารที่ผูรับเหมา

เปนผูรับงานนั้นโดยตรงและเปนผูตัดสินใจส่ังซ้ือสินคาตามแบบที่ผูรับเหมาหรือผูออกแบบโครงการไดระบุไว โดย

บริษัทจะตองจัดหาสินคาใหมีคุณสมบัติตรงกับแบบที่กําหนดไว และการขายใหกับรานคาหรือผูจําหนายสินคาที่

เก่ียวของกับงานระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมตางๆซ่ึงเปนคูคากับบริษัท เพ่ือนําไปกระจายตอใหกับผูรับเหมา

รายเล็กหรือลูกคาผูใชงานตามอาคารและโรงงานตางๆ นอกจากนี้ มีเพียงสวนนอยที่เปนการขายใหกับผูใชงานโดยตรง 

(End User) เพ่ือนําไปใชติดตั้งในอาคารและบานเรือน เปนตน  

2)  รายไดจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง  เปนรายไดจากการขายงานโครงการที่บริษัทเปนผูรับเหมา

งานระบบเอง โดยมีการจัดหา/ขายสินคา พรอมกับการใหบริการคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งงานในระบบดับเพลิง

ตางๆ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบปมดับเพลิง ระบบทอน้ําดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

FM 200 และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) รวมทั้งงานตรวจสอบและบํารุงรักษา

ระบบดับเพลิงโดยตรงใหแกเจาของอาคารและโรงงานตางๆ ดวยความพรอมดานวิศวกรรมและทีมวิศวกรผูเช่ียวชาญ

เปนของบริษัทเอง รวมกับการจางเหมาทีมชางและแรงงานบางสวนจากภายนอก ภายใตการควบคุมงานโดยบริษัท ซ่ึง

ที่ผานมางานโครงการสวนใหญเปนการติดตั้งระบบดับเพลิงใหแกโรงงานตางๆ ที่นอกจากจะใชสินคาที่บริษัทมีไวเพ่ือ

ขายตามที่กลาวในขอ 1 แลว ยังตองจัดหาอุปกรณอ่ืนๆ ที่เปนสวนประกอบของระบบดับเพลิง เชน ถังโฟมขนาดใหญ 

เปนตน เพ่ือติดตั้งตามความตองการของลูกคา ซ่ึงแตละโครงการจะใชเวลาดําเนินการเฉล่ียประมาณ 3 - 6 เดือน และ

รับรูรายไดตามขั้นความสําเร็จของงานนั้นๆ ซ่ึงจะประเมินโดยทีมวิศวกรของบริษัทเปนประจําทุกส้ินไตรมาส 

รายไดจากการขายและบริการของบริษัทจะสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการกอสรางเปน

หลัก ทั้งการกอสรางภาคเอกชนและภาครัฐบาล ไดแก  โครงการอาคารพักอาศัย สํานักงาน โรงพยาบาล 

หางสรรพสินคา สถานีขนสง โครงการรถไฟฟาใตดิน อาคารสนามบิน โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟา พลังงาน 
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และปโตรเคมี เปนตน การกอสรางดังกลาวมีแนวโนมความตองการติดตั้งระบบดับเพลิงเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหเปนไปตาม

กฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานที่ตองมีการปรับปรุงใหมีระบบปองกันอัคคีภัยที่ไดมาตรฐาน ทําใหมีการส่ังซ้ือ

สินคาของบริษัท ทั้งในลักษณะของการส่ังซ้ือเฉพาะตัวสินคาซ่ึงถือเปนธุรกรรมซ้ือมาขายไป (trading) ของบริษัท  

และการวาจางใหรับเหมาดําเนินโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงที่สวนใหญเปนอาคารโรงงานเดิมหรือสวนขยายของ

โรงงานตางๆ ซ่ึงบริษัทจะเปนผูออกแบบ กําหนดลักษณะงาน และจัดหาสินคาและอุปกรณตางๆ เพ่ือมาติดตั้งใน

โครงการ นอกจากนี้ลูกคาหรือผูรับเหมาที่ส่ังซ้ือสินคาระบบดับเพลิงของบริษัทแลว มักตองการใหบริษัทจัดหาสินคา

ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศควบคูไปดวย ทําใหบริษัทมีรายไดจากการขายสินคาดังกลาว แตก็เปนสัดสวนที่ไม

มาก เม่ือเทียบกับยอดขายโดยรวมของบริษัท 

ผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2555 - 2557 มีรายไดรวมจํานวน 495.75 ลานบาท 521.26 ลานบาท และ 

583.43 ลานบาท ตามลําดับ โดยรายไดเกือบทั้งหมดเปนรายไดจากการขายและบริการ ซ่ึงมีจํานวน 493.68 ลานบาท 

518.61 ลานบาท และ 572.04 ลานบาท ตามลําดับ ประกอบดวย รายไดจากการขายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงรอยละ 80 

- 87 รายไดจากการขายผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศรอยละ 6 - 11 และรายไดจากงานโครงการติดตั้ง

ระบบดับเพลิงรอยละ 6 - 11 ของรายไดจากการขายและบริการ ในชวงดังกลาว 

ตนทุนขายและบริการของบริษัทในป 2555 - 2557 มีจํานวน 354.83 ลานบาท 369.86 ลานบาท และ 422.05 

ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการขายและบริการประมาณรอยละ 71 - 74 ในชวงดังกลาว ซ่ึงตนทุน

ขายและบริการมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตามยอดขายที่เพ่ิมขึ้น โดยตนทุนขายและบริการหลักมาจากคาสินคาที่บริษัทส่ังซ้ือ

มาเพ่ือขายและ/หรือ ติดตั้งใหแกลูกคา ซ่ึงสวนใหญเปนการนําเขาสินคาจากตางประเทศจากการที่บริษัทเปนตัวแทน

จําหนายสินคานั้นๆ  

คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทในป 2555 - 2557 มีจํานวน 62.73 ลานบาท 74.30 ลานบาท และ 

83.78 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมประมาณรอยละ 13 - 14 ในชวงเวลาดังกลาว  ประกอบดวย

คาใชจายในการขายจํานวน 25.74 ลานบาท 27.47 ลานบาท  และ 28.66 ลานบาท ในป 2555 - 2557 ตามลําดับ โดย

คาใชจายในการขายผันแปรตามยอดขาย ซ่ึงสวนใหญเปนคานายหนา และคาจูงใจพนักงานขาย ที่เพ่ิมขึ้นสอดคลองกับ

ยอดขายที่เพ่ิมขึ้นในแตละป สําหรับคาใชจายในการบริหารมีจํานวน 36.99 ลานบาท 46.83 ลานบาท และ 55.12 ลาน

บาท ในป 2555 - 2557 ตามลําดับ คาใชจายในการบริหารสวนใหญเปนคาใชจายคงที่ ไดแก เงินเดือน คาบริหาร

สวนกลาง และคาเชาทรัพยสิน เปนตน ซ่ึงในระหวางปลายป 2555 -  2557 บริษัทมีการปรับโครงสรางการบริหาร

จัดการในสวนงานสนับสนุน จากเดิมที่ดําเนินการโดยบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด (“หาญ”)  ซ่ึงเปนบริษัทที่เก่ียวของ

กับบริษัท มาดําเนินการที่บริษัทเอง และทยอยรับโอนพนักงานจากบริษัทดังกลาวมาที่บริษัทดวย ทําใหมีการ

เปล่ียนแปลงโครงสรางคาใชจายในการบริหาร โดยมีคาบริการสวนกลางลดลง ในขณะที่มีคาใชจายพนักงานเพ่ิมขึ้น

จากการรับโอนพนักงานดังกลาว รวมทั้งมีการจัดประเภทคาใชจายใหม โดยการยายคาตอบแทนกรรมการผูจัดการที่

เคยบันทึกเปนคาใชจายในการขาย มาเปนคาใชจายในการบริหาร ทําใหคาใชจายในการบริหารเพ่ิมสูงขึ้น 

กําไรสุทธิของบริษัท ในป 2555 - 2556 มีจํานวน 58.95 ลานบาท และ 61.16 ลานบาท ตามลําดับ แสดงถึง

แนวโนมการเติบโตที่ตอเนื่อง และในป 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 60.61 ลานบาท ลดลงเม่ือเทียบกับงวดเดียวกัน

ของป 2556 ที่มีจํานวน 61.16 ลานบาท 

สินทรัพยรวมของบริษัท ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีจํานวน 242.03 ลานบาท 281.38 ลานบาท และ 572.37 ลาน

บาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยเกือบทั้งหมดเปนสินทรัพยหมุนเวียน  รายการที่สําคัญ ไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
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สินคาคงเหลือและเงินลงทุนช่ัวคราว มีสัดสวนรวมกันตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 92 รอยละ 95 และ รอยละ 91 

ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ  

หนี้สินรวมของบริษัท ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีจํานวน 99.86 ลานบาท 105.67 ลานบาท และ 111.84 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยหนี้สินเกือบทั้งหมดเปนหนี้สินหมุนเวียน รายการที่สําคัญ ไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน มีสัดสวน

ตอหนี้สินรวมเทากับ รอยละ 72 รอยละ 76 และรอยละ 79  ตามลําดับ 

สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีจํานวน 142.17 ลานบาท 175.71 ลานบาท และ 460.53 

ลานบาท ตามลําดับ สวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ณ ส้ินป 2555 - 2556 เนื่องจากกําไรสะสมที่เพ่ิมขึ้นจากผล

การดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้นในแตละป รวมทั้งการเพ่ิมทุนจํานวน 61.00 ลานบาท ในระหวางป 2555 ถึงแมจะมีการจายเงิน

ปนผลทุกป เปนจํานวน 108 ลานบาท และ 27.63 ลานบาท ในป 2555 - 2556 ตามลําดับ สําหรับ ป2557 สวนของผูถือ

หุนลดลงจาก ป 2557 บริษัทมีการจายเงินปนผลจํานวน 99 ลานบาท ในขณะที่การเพ่ิมทุนจํานวน 175 ลานบาท และมี

กําไรสุทธิจํานวน 60.61 ลานบาท โดยบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับที่ต่ํา เนื่องจากมีเพียง

เงินกูยืมเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงินเปนจํานวนไมมาก โดย ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผู

ถือหุนเทากับ 0.70 เทา 0.60 เทา และ 0.24 เทา ตามลําดับ 

(2) การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

รายไดรวมของบริษัทในป 2555 - 2556 มีจํานวน 495.75 ลานบาท และ 521.26 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้น 

25.51 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.15 ในป 2556  สําหรับรายไดรวมในป 2557 มีจํานวน 583.43 ลานบาท เพ่ิมขึ้น

เม่ือเทียบกับปกอนที่มีจํานวน 62.17 ลานบาท คิดเปนอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 11.93 โดยรายไดเกือบทั้งหมดของบริษัท

เปนรายไดจากการขายและบริการ ซ่ึงมีสัดสวนประมาณรอยละ 97 - 100 ของรายไดรวม สวนที่เหลือเปนรายไดอ่ืน ซ่ึง

ประกอบดวย กําไรจากการแลกเปล่ียนเงินตราที่เกิดขึ้นจริง รายไดคาชดเชยจากประกันภัยสินคา และรายไดจากการ

รับจางบริการงานดานสนับสนุน เปนตน ประมาณรอยละ 0.2 - 3 ของรายไดรวม ในชวงเวลาดังกลาว 

รายไดรวมของบริษัทในป 2555 – 2557 มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทรายได 
ป 2555 ป 2556 เปล่ียนแปลง ป 2556 ป 2557 เปล่ียนแปลง 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและบริการ             

1. รายไดจากการขายสินคา             

1.1 วาลวและอุปกรณระบบ

ดับเพลิง 413.22 83.35  451.66 86.65  

 

38.44 

 

9.30 451.66 86.65  475.15 81.44  

 

23.49 

 

5.20 

1.2 วาลวและอุปกรณระบบ

สุขาภิบาลและปรับอากาศ 41.63 8.40  34.27 6.57  

 

(7.36) 

 

(17.68) 34.27 6.57  34.40 5.90  

 

0.13 

 

0.40 

รวม 454.85 91.75 485.93 93.22 31.08 6.83 485.93 93.22 509.55 87.34  23.62 4.86 

2. รายไดจากงานโครงการติดต้ัง

ระบบดับเพลิง 38.83 7.83  32.68 6.27  

 

(6.15) 

 

(15.84) 32.68 6.27  62.49 10.71 

 

29.81 

 

91.21 

รวมรายไดจากการขายและบริการ 493.68 99.58  518.61 99.49  24.93 5.05 518.61 99.49  572.04 98.05  53.43 10.30 

รายไดอ่ืน1/ 2.07 0.42 2.65 0.51  0.58 28.02 2.65 0.51  11.39 1.95 8.74 329.81 

รายไดรวม  495.75 100.00  521.26 100.00  25.51 5.15 521.26 100.00  583.43 100.00  62.17 11.93 
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หมายเหตุ  1/ รายไดอื่น ประกอบดวย กําไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกิดขึ้นจริง ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายหุนหรือหนวย

ลงทุน รายไดจากการชดเชยประกันภัยสินคาและทรัพยสิน และรายไดการใหบริการงานดานสนับสนุน (เริ่มต้ังแต

ป 2557) เปนตน  

รายไดจากการขายและบรกิาร 

รายไดจากการขายและบริการของบริษัทจะสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการกอสรางเปน

หลัก โดยในป 2554 - 2556 มีจํานวน 380.61 ลานบาท 493.68 ลานบาท และ 518.61 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้น

จํานวน 113.07 ลานบาท และ 24.93 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 29.71 และรอยละ 5.05 ในป 2555 - 2556 ตามลําดับ 

สําหรับในป 2557 มีจํานวน 572.04 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 53.43 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.30 ทั้งนี้ รายไดจาก

การขายและบริการ ประกอบดวย รายไดจากการขายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง รายไดจากการขายผลิตภัณฑระบบ

สุขาภิบาลและปรับอากาศ และรายไดจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง คิดเปนสัดสวนเฉล่ียรอยละ 80-87 รอยละ 

6-8 และรอยละ 6-11 ของรายไดรวม ในชวงดังกลาว ตามลําดับ 

ทั้งนี้ รายไดจากการขายและบริการของบริษัทสวนใหญประมาณรอยละ 90 เก่ียวของกับสินคาระบบดับเพลิง 

สวนที่เหลือเปนการขายสินคาระบบระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายไดจากการขายสินคาระบบดับเพลิงและงานติดตั้งระบบดับเพลิงของบริษัท ในป 2555 -  2557 มีจํานวน

รวมกันเทากับ 452.05 ลานบาท 484.34 ลานบาท และ 537.64 ลานบาท คิดเปนรอยละ 91.18 รอยละ 92.92 และรอยละ 

93.99 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเทากับ 32.29 ลานบาท และ 53.30 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

7.14 และรอยละ 11.00 ดังนี้  

รายได 
ป 2555 ป 2556 เปล่ียนแปลง ป 2556 ป 2557  เปล่ียนแปลง 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1.  ขายสินคาระบบ

ดับเพลิง  413.22 83.35  451.66 86.65  

 

38.44 

 

9.30 451.66 86.65  475.15 81.44 

 

23.49 

 

5.20 

2.  งานโครงการติดต้ัง

ระบบดับเพลิง 38.83 7.83  32.68 6.27  

 

(6.15) 

 

(15.84) 32.68 6.27  62.49 10.71 

 

29.81 

 

91.22 

รวม 452.05 91.18 484.34 92.92 32.29 7.14 484.34 92.92 537.64 92.15 53.30 11.00 

รายไดรวม 495.75 100.00 521.26 100.00 25.51 5.15 521.26 100.00 583.43 100.00 62.17 11.93 

 ในป 2555 - 2557 บริษัทมีรายไดจากการขายสินคาระบบดับเพลิง 413.22 ลานบาท 451.66 ลานบาท และ 

475.15 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจํานวน 38.44 ลานบาท และ 23.49 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.30 และรอยละ 

5.20 ในป 2555 - 2557 ตามลําดับ และมีรายไดจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง จํานวน 38.83 ลานบาท 32.68 

ลานบาท และ 62.49 ลานบาท ในป 2555 - 2557 ตามลําดับ เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) จํานวน (6.15) ลานบาท และ 29.81 ลาน

บาท หรือเพ่ิมขึ้น/(ลดลง)รอยละ (15.84) และรอยละ 91.22 ในป 2555 - 2557 ตามลําดับ  
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รายไดจากการขายสินคาระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ของบริษัท ในป 2555 - 2557  มีดังนี้ 

 ในป 2555 - 2557 บริษัทมีรายไดจากการขายสินคาระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ จํานวน 41.63 ลานบาท 

34.27 ลานบาท และ 34.40 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้น/(ลดลง)จํานวน (7.36) ลานบาท และ 0.13 ลานบาท หรือ

เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) รอยละ (17.68) และรอยละ 0.40  

รายไดจากการขายและบริการของบริษัทจะสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการกอสรางเปน

หลัก โดยในป 2555 รายไดจากการขายและบริการเพ่ิมขึ้นจํานวนมากเม่ือเทียบกับป 2554 เนื่องมาจากภาวะการ

กอสรางที่เริ่มฟนตัวและมีอัตราการขยายตัวอยางมาก หลังจากเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญของประเทศในชวงครึ่งปหลัง

ของป 2554 ที่ทําใหภาวะการกอสรางสวนใหญหยุดชะงักลง จนกระทั่งเหตุการณไดคล่ีคลายลงในป 2555 ภาวะการ

กอสรางฟนตัวขึ้น มีโครงการกอสรางใหมๆ รวมถึงการซอมแซมและปรับปรุง (Renovate) อาคารเกิดขึ้นหลายแหง 

สงผลใหบริษัทสามารถขายสินคาไดเพ่ิมขึ้นมาก ผานการจําหนายใหกับผูรับเหมาโครงการกอสรางตางๆ รวมทั้ง

สามารถเพ่ิมยอดขายจากงานโครงการที่เสนอขายใหแกเจาของอาคารโดยตรงไดเพ่ิมขึ้น ซ่ึงโครงการกอสรางตางๆ ที่

เลือกใชสินคาและบริการของบริษัทและเปนที่มาของยอดขายที่สําคัญของบริษัทในป 2555 ไดแก โครงการโรงไฟฟา

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

โครงการ 185 ราชดําริ คอนโดมิเนียม และโรงงานแคนนอน นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี เปนตน  

ในป 2556 รายไดจากการขายและบริการเพ่ิมขึ้นไมมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับป 2555 ซ่ึงไปตามภาวะ

กอสรางโดยรวมของประเทศที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นไมมากจากปกอน โดยรายไดที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากการขาย

สินคาระบบดับเพลิงใหกับผูรับเหมากอสรางตางๆ ในขณะที่รายไดจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงและรายได

จากการขายสินคาและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับป 2555 โดยโครงการตางๆ ที่

เลือกใชสินคาและบริการของบริษัท และเปนที่มาของยอดขายที่สําคัญของบริษัทในป 2556 ไดแก โครงการ ศูนย

กระจายสินคา เทสโก โลตัส จังหวัดขอนแกน  โครงการดี คอนโดมิเนียม โรงงานฮอนดา อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โรงงานบริดสโตน อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เปนตน 

ในป 2557 รายไดจากการขายและบริการของบริษัท ยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทั้งในสวนของรายไดจากการ

ขายสินคาและงานโครงการ ถึงแมภาวะเศรษฐกิจและภาวะการกอสรางโดยรวมของประเทศซบเซาลงอยางมากและมี

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ที่ติดลบ การเพ่ิมขึ้นของรายไดดังกลาวสวนหนึ่งเปนผลมาจากการ

ไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายสินคาภายใตตราสินคาใหมๆ เพ่ิมขึ้น ไดแก วาลวปรับปริมาณน้ํา (Balancing Valve) 

ภายใตตราสินคา OVENTROP โดยมีโครงการกอสรางตางๆ ที่เลือกใชสินคาและบริการของบริษัทและเปนที่มาของ

ยอดขายที่สําคัญของบริษัทในป 2557 ไดแก โรงงาน BAXTER จังหวัดระยอง ศูนยกระจายสินคา เทสโก โลตัส 

จังหวัดสุราษฏรธานี เปนตน 

 

รายได 
ป 2555 ป 2556 เปล่ียนแปลง ป 2556 ป 2557 เปล่ียนแปลง 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ขายสินคาระบบสุขาภิบาลและปรับ

อากาศ 41.63 8.40 34.27 6.57 

 

(7.36) 

 

(17.68) 34.27 6.57 34.40 5.90 

 

0.13 

 

0.40 

รายไดรวม 495.75 100.00 521.26 100.00 25.51 5.15 521.26 100.00 583.43 100.00 62.17 11.93 
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รายไดอื่น 

รายไดอ่ืนของบริษัทในป 2555 - 2557 มีจํานวน 2.07 ลานบาท 2.65 ลานบาท และ 11.39 ลานบาท ตามลําดับ 

ประกอบดวย รายไดจากกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายหุนหรือหนวยลงทุน กําไรจากการ

จําหนายสินทรัพย และรายไดจากการชดเชยประกันภัยสินคาและทรัพยสิน เปนตน โดยมีจํานวนเพ่ิมขึ้น 0.58 ลานบาท 

และ 8.74 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 28.02  และรอยละ 329.81 ตามลําดับ การเพ่ิมขึ้นของรายไดอ่ืนในป 2555 มี

สาเหตุหลักมาจากกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นในระหวางปจํานวน 1.10 ลานบาท และกําไร

จากการจําหนายสินทรัพยจํานวน 0.44 ลานบาท และในป 2556 มีสาเหตุหลักมาจากรายไดจากคาชดเชยจากการ

ประกันภัยสินคาจํานวน 1.66 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดเขาไปรับติดตั้งระบบดับเพลิงในคลังสินคาของลูกคาราย

หนึ่ง แลวเกิดความเสียหายตอสินคาของลูกคานั้นในระหวางการติดตั้งระบบดังกลาว ซ่ึงบริษัทไดจายคาเสียหายใหแก

ลูกคาเปนจํานวน 2.13 ลานบาท โดยบันทึกเปนคาใชจายในการบริหาร และในกรณีดังกลาวบริษัทไดรับเงินชดเชยจาก

บริษัทประกันภัยเปนจํานวนเงิน 1.66 ลานบาท นอกจากนี้ ยังมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศที่

ลดลงจํานวน 1.10 ลานบาท ในป 2557 มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการรับบริหารจัดการงานดาน

สนับสนุนใหแกบริษัทที่เก่ียวของจํานวน 8.86 ลานบาท ในขณะที่มีการลดลงของรายไดคาชดเชยจากประกันภัยสินคา

จํานวน 1.80 ลานบาท 

ตนทุนขายและบริการ 

ตนทุนขายและบริการของบริษัทในป 2555 – 2557  มีจํานวน 354.83 ลานบาท 369.86 ลานบาท และ 422.05 

ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 15.03 ลานบาท และ 52.17 ลานบาท หรือรอยละ 4.24  และรอยละ 14.10 ตามลําดับ สําหรับ 

ตนทุนขายและบริการที่สําคัญ คือ ตนทุนคาสินคาที่บริษัทส่ังซ้ือมาเพ่ือจําหนาย ซ่ึงมีสัดสวนกวารอยละ 60 - 65 ของ

ตนทุนขายและบริการรวม สําหรับตนทุนสวนที่เหลือ ไดแก คาภาษีอากรขาเขา คาระวาง และคาแรงในการติดตั้ง

อุปกรณ เปนตน 

 

รายได 
ป 2555 ป 2556 เปล่ียนแปลง ป 2556 ป 2557 เปล่ียนแปลง 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและ

บริการ 493.68 100.00 518.61 100.00 

 

24.93 

 

5.05 518.61 100.00 572.04 100.00 

 

53.43 

 

10.30 

ตนทุนขายและบริการ 354.83 71.87 369.86 71.32 15.03 4.24 369.86 71.32 422.05 73.78 52.17 14.10 

กําไรขั้นตน 138.85 28.13 148.75 28.68 9.90 7.13 148.75 28.68 149.99 26.22 1.24 0.83 

การเพ่ิมขึ้นของตนทุนขายและบริการ สวนใหญมาจากส่ังซ้ือสินคามาจําหนายที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของ

รายไดจากการขายและบริการที่เพ่ิมขึ้นในแตละป โดยตนทุนขายและบริการคิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการขายและ

บริการเทากับรอยละ71.87 รอยละ 71.32 และรอยละ 73.78 ตามลําดับ โดยมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ  28.13 รอย

ละ 28.68 และรอยละ 26.22 ตามลําดับ 

คาใชจายในการขายและบริหาร 

คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทในป 2555 -  2557 มีจํานวน 62.73 ลานบาท 74.28 ลานบาท และ 

83.78  ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมเทากับ รอยละ 12.65 รอยละ 14.25 และรอยละ 12.79 ตามลําดับ ดังนี้     
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รายได 
ป 2555 ป 2556 เปล่ียนแปลง ป 2556 ป 2557 เปล่ียนแปลง 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

คาใชจายในการขาย 25.74 5.19 27.47 5.27 1.73 6.72 27.47 5.27 28.66 4.91 1.19 4.33 

คาใชจายในการบริหาร 36.99 7.46 46.64 8.95 9.65 26.09 46.64 8.95 55.12 9.45 8.48 18.18 

รวมคาใชจายในการขายและ

บริหาร 62.73 12.65 74.11 14.22 

 

11.38 

 

18.14 74.11 14.22 83.78 14.36 

 

9.67 

 

13.05 

รายไดรวม 495.75 100.00 521.26 100.00 25.51 5.15 521.26 100.00 583.43 100.00 62.17 11.93 

คาใชจายในการขาย  

คาใชจายในการขายของบริษัทในป 2555 - 2557 มีจํานวน 25.74 ลานบาท 27.47 ลานบาท และ 28.66 ลาน

บาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 1.73 ลานบาท และ 1.19 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.72 และรอยละ 4.33  ตามลําดับ โดย

คาใชจายในการขายคิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมเทากับรอยละ 5.19 รอยละ 5.27 และรอยละ 4.91 ตามลําดับ คาใชจาย

ในการขายสวนใหญเปนคาตอบแทนพนักงานขาย  ซ่ึงประกอบดวยเงินเดือนพนักงานขาย คานายหนา (Commission) 

และคาจูงใจพนักงานขาย (Incentive) นอกจากนี้ ยังมีรายการอ่ืนๆ ไดแก คาจางขนสงสินคา คาน้ํามัน และคา

ประชาสัมพันธ เปนตน 

การเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการขายในป 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของคานายหนาและคาจูงใจ

พนักงานขายที่เพ่ิมขึ้นอยางมาก เนื่องจากในป 2555 พนักงานขายสามารถทํายอดขายไดสูงถึงเปาหมายที่บริษัทกําหนด 

ทําใหมีการจายคานายหนาและคาจูงใจใหกับพนักงานขายเพ่ิมขึ้น ถึงแมในปนี้มีการเปล่ียนแปลงการบันทึกโบนัสของ

กรรมการผูจัดการ จากเดิมที่บันทึกเปนคาใชจายในการขาย เปล่ียนไปบันทึกเปนคาใชจายในการบริหาร รวมถึงการ

เปล่ียนแปลงการบันทึกคาใชจายในการติดตั้งของโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง จากเดิมที่บันทึกเปนคาใชจายในการ

ขาย เปล่ียนไปบันทึกรวมอยูในตนทุนขายและบริการ และการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการขายในป 2556 มีสาเหตุหลัก

มาจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการรับประกันสินคาจํานวน 2.13 ลานบาท และคาประชาสัมพันธจํานวน 1.23 ลาน

บาท อยางไรก็ตาม ในป 2556 มีการเปล่ียนแปลงการบันทึกเงินเดือนของกรรมการผูจัดการ จากเดิมที่บันทึกเปน

คาใชจายในการขาย เปล่ียนไปบันทึกเปนคาใชจายในการบริหาร สําหรับคาใชจายในการขายป 2557 เพ่ิมขึ้นจากงวด

เดียวกันของปกอน สาเหตุหลักเกิดจากการจายคานายหนาและคาจูงใจใหกับพนักงานขายเพ่ิมขึ้น อีกทั้งคาจางในการ

ขนสงและคาบริการทําประชาสัมพันธภายนอกเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับยอดขายที่เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของ

ปกอน 

คาใชจายในการบริหาร 

คาใชจายในการบริหารในป 2555 - 2557 มีจํานวน 36.99 ลานบาท 46.64 ลานบาท และ 55.12 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้นจํานวน 9.65 ลานบาท และ 8.48 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 26.09 และรอยละ 18.18 ตามลําดับ โดยคาใชจาย

ในการบริหารคิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมรอยละ 7.46 รอยละ 8.95 และรอยละ 9.44 ตามลําดับ คาใชจายในการ

บริหารสวนใหญ ไดแก คาตอบแทนพนักงาน และคาบริการงานสนับสนุนที่ในอดีตกอนการปรับโครงสรางการ

บริหารจัดการ บริษัทเคยวาจางหาญใหดําเนินการดานงานสนับสนุนตางๆใหแกบริษัท นอกจากนี้ยังมีรายการอ่ืนๆ 

ไดแก  คาเชาและคาบริการสํานักงาน คาใชจายในการรับประกันสินคา และคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน เปนตน  

การเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการบริหารในป 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของโบนัสพนักงานจํานวน 

4.10 ลานบาท ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากในป 2555 มีการเปล่ียนแปลงการบันทึกโบนัสของกรรมการผูจัดการจากเดิม
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ที่บันทึกเปนคาใชจายในการขาย เปล่ียนมาบันทึกเปนคาใชจายในการบริหาร และการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการ

บริหารในป 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนพนักงานจํานวน 7.91 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีการ

ปรับโครงสรางการบริหารจัดการ โดยตั้งแตปลายป 2555 จนถึงตนป 2557 บริษัทไดรับโอนงานดานสนับสนุนและ

พนักงานจํานวน 40 คน ของหาญเพ่ือมาดําเนินการที่บริษัทเองทั้งหมด ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนจากการ

เปล่ียนการบันทึกเงินเดือนของกรรมการผูจัดการดังกลาวขางตน นอกจากนี้ ยังมีการเพ่ิมขึ้นของภาระผูกพัน

ผลประโยชนพนักงานจํานวน 2.20 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากการจํานวนพนักงานที่เพ่ิมขึ้นจากการรับโอนพนักงาน

ของบ.หาญฯ การเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการรับประกันสินคา เนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งระบบ

ดับเพลิงในคลังสินคาของลูกคาจํานวน 2.13 ลานบาท (บริษัทไดรับเงินชดเชยคาเสียหายดังกลาวจากการทําประกันกับ

บริษัทประภัยแหงหนึ่งจํานวน 1.66 ลานบาท) การเพ่ิมขึ้นของคาเชาสํานักงาน เนื่องจากมีการเชาพ้ืนที่สํานักงาน

เพ่ิมขึ้นจากการรับโอนพนักงานมาจากหาญ ในขณะที่มีคาบริการสํานักงานจากการวาจางหาญใหดําเนินการดานงาน

สนับสนุนลดลงประมาณ 9.10 ลานบาท เนื่องจากการทยอยรับโอนงานและพนักงานของหาญเพ่ือมาดําเนินการเองใน

บริษัท  

คาใชจายในการบริหารสําหรับป 2557 ในงวดนี้บริษัทมีคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน เชน เงินเดือน และโบนัส 

คาธรรมเนียมวิชาชีพ  คาเบี้ยประชุมกรรมการ  คาสาธารณูปโภคเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ในงวดนี้บริษัทไมมีคาบริหาร

สวนกลางที่ตองจายใหกับบ.หาญฯ เนื่องจากในเดือนมกราคม 2557 บริษัทรับโอนงานและพนักงานของบ.หาญฯที่

เหลืออยูทั้งหมดมาดําเนินการดานงานสนับสนุนเอง ทําใหมีคาบริการสวนกลางลดลง 4.57 ลานบาท บริษัทไดใช

ประโยชนอยางเต็มที่จากพนักงานที่รับโอนมาจากบ.หาญฯ โดยนอกจากจะทํางานใหบริษัทแลว ยังใหบริการงานดาน

สนับสนุนแกบริษัทในกลุม ซ่ึงเปนงานเดิมที่เคยทํามากอนการปรับโครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท  

ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงินของบริษัทในป 2555 - 2557 มีจํานวน 1.30 ลานบาท 0.68 ลานบาท และ 0.43 ลานบาท 

ตามลําดับ ตนทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้น/(ลดลง) จํานวน (0.62) ลานบาท และ (0.25) ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น/(ลดลง)รอยละ 

(47.69)  และรอยละ (36.76) ตามลําดับ  สําหรับตนทุนทางการเงินในป 2556 ลดลงจากปกอน เนื่องจากการลดลงของ

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินและเงินรับจากการกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันเม่ือเทียบกับป 

2555 โดยในป 2556 มีการกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินและเงินรับจากการกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่

เก่ียวของกันจํานวน 18.96 ลานบาท และ 13.00 ลานบาท และจายคืนจํานวน 21.71 ลานบาท และ 13.00 ลานบาท

ตามลําดับ 

ตนทุนทางการเงินของบริษัทสําหรับป 2557 มีจํานวน 0.43 ลานบาทไมเปล่ียนแปลงมากนักเม่ือเทียบกับงวด

เดียวกันของป 2556 ที่มีจํานวน 0.68 ลานบาท หรือลดลงจํานวน 0.25 ลานบาท คิดเปนอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 36.76  

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทในป 2555 – 2557  มีจํานวน 17.94 ลานบาท 15.26 ลานบาท และ 16.56 ลาน

บาท ตามลําดับ ภาษีเงินไดนิติบุคคลในป  2556 บริษัทมีกําไรกอนภาษีเงินไดเทากับ 76.42 ลานบาท ซ่ึงใกลเคียงกับป 

2555 แตมีภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลง เนื่องจากการลดลงของอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 23 ในป 2555 เปน

รอยละ 20 ในป 2556  

สําหรับป 2557 ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทมีจํานวน 16.56 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับป 2556 ที่มี

จํานวน 15.26  ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 1.30 ลานบาท คิดเปนอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.51  
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กําไรขั้นตนและอัตรากําไรขั้นตน 

กําไรขั้นตนในป 2555 - 2557 มีจํานวน 138.85 ลานบาท 148.75 ลานบาท และ 149.99 ลานบาท คิดเปนอัตรา

กําไรขั้นตนเทากับรอยละ 28.13 รอยละ 28.68 และรอยละ 26.22 ตามลําดับ อัตรากําไรขั้นตนในป 2555 ลดลงเม่ือ

เทียบกับป 2554 สาเหตุหลักมาจากตนทุนขายและบริการที่เพ่ิมขึ้นมาก เนื่องจากการรวมคาใชจายในการติดตั้งของงาน

โครงการเขามาเปนตนทุนขายและบริการ จากเดิมที่กอนหนานี้บันทึกเปนคาใชจายในการขาย และในป 2556 บริษัทมี

อัตรากําไรขั้นตนเพ่ิมขึ้นเล็กนอย โดยยังคงรักษาระดับใกลเคียงกับป 2555  

สําหรับป 2557 บริษัทมีกําไรขั้นตน เทากับรอยละ 26.22 ลดลงเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน  สาเหตุ

หลักมาจากตนทุนสินคาและวัสดุทั้งในและตางประเทศปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งไดรับผลกระทบจากตนทุนนําเขาสินคา

จากตางประเทศที่เพ่ิมขึ้นเม่ือแปลงคาเปนเงินบาท จากการที่เงินบาทออนคาลงมากเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

ในขณะที่ไมสามารถปรับราคาสินคาทั้งหมดไดทันที และในขณะเดียวกันบริษัทตองการขยายตลาดเพ่ือสรางฐานลูกคา

เพ่ิมขึ้น และรักษาฐานลูกคารายเดิม  และดําเนินการคอยๆปรับราคาสินคาเพ่ิมขึ้น 

กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ 

กําไรสุทธิของบริษัทในป 2555 - 2557 มีจํานวน 58.95 ลานบาท 61.16 ลานบาท และ 60.61 ลานบาท เพ่ิมขึ้น

จํานวน 2.21 ลานบาท และลดลง 0.55 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.75 และลดลงรอยละ 0.90 ตามลําดับ โดยมีอัตรา

กําไรสุทธิเทากับรอยละ 11.89 รอยละ 11.73 และรอยละ 10.39 ตามลําดับ 

 

รายได 
ป 2555 ป 2556 เปลี่ยนแปลง ป 2557 เปลี่ยนแปลง 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดรวม 495.75 100.00 521.26 100.00 25.51 5.15 583.43 100.00 62.17 11.93 

     ตนทุนขายและบริการ 354.83 71.57 369.86 70.95 15.03 4.24 422.05 72.34 52.19 14.11 

     คาใชจายในการขาย 25.74 5.19 27.47 5.27 1.73 6.72 28.66 4.91 1.19 4.33 

     คาใชจายในการบริหาร 36.99 7.46 46.83 8.98 9.84 26.60 55.12 9.45 8.29 17.70 

     ตนทุนทางการเงิน 1.30 0.26 0.68 0.13 (0.62) (47.69) 0.43 0.07 (0.25) (36.76) 

รวมตนทุนและคาใชจาย 418.86 84.48 444.84 85.33 25.98 6.20 506.26 86.77 61.42 13.81 

กําไรกอนภาษีเงินได 76.89 15.51 76.42 14.66 (0.47) (0.61) 77.17 13.23 0.75 0.98 

ภาษีเงินได  17.94 3.62 15.26 2.93 (2.68) (14.93) 16.56 2.84 1.30 8.52 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 58.95 11.89 61.16 11.73 2.21 3.74 60.61 10.39 (0.55) 0.90 

 การเพ่ิมขึ้นของกําไรสุทธิในป  2556 บริษัทมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นเล็กนอย โดยบริษัทมีรายไดเพ่ิมขึ้น และ

สามารถทําอัตรากําไรขั้นตนเพ่ิมขึ้นบาง ในขณะที่มีคาใชจายในการบริหารที่เพ่ิมขึ้นมาก และกําไรจากการดําเนินงาน

ที่ใกลเคียงกับป 2555 อยางไรก็ตาม บริษัทมีคาใชจายภาษีที่ลดลงเนื่องจากอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ลดลงจากรอยละ 

23 ในป 2555 เหลือรอยละ 20 ในป 2556 จึงทําใหมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  

สําหรับงวดป 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 60.61 ลานบาท ลดลงเม่ือเทียบกับป 2556 มีจํานวน 61.16  

ลานบาท หรือลดลงจํานวน 0.55  ลานบาท คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 0.90 โดยมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 10.39 

ลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับปกอน ถึงแมจะมีการเติบโตของรายไดที่ดี แตเนื่องจากตนทุนขายและบริการที่เพ่ิมขึ้นมาก
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และอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลง จึงทําใหมีกําไรสุทธิอยูในระดับเดียวกับงวดเดียวกันของปกอน ในขณะที่มีอัตรากําไร

สุทธิลดลง 

(3) การวิเคราะหฐานะการเงิน 

  สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของบริษัท ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีจํานวน 242.03 ลานบาท 281.38 ลานบาท และ 572.37 ลาน

บาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้น/(ลดลง)จํานวน 39.35 ลานบาท 290.99 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น/(ลดลง)คิดเปนรอยละ 16.26 และ

รอยละ 103.42 ตามลําดับ  

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยในป 2555 - 2557 เทากับ รอยละ 26.25 รอยละ 23.37 และรอยละ 

14.20 ตามลําดับ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่เพ่ิมขึ้นในป 2555 เปนผลจากบริษัทมีกําไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้นจํานวน

มาก ในขณะที่มีสินทรัพยรวมเฉล่ีย (ณ ส้ินป 2554 - 2555) เพ่ิมขึ้นไมมากนัก และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่

ลดลงในป 2556 เปนผลจากในป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นเล็กนอย ในขณะที่มีสินทรัพยรวมเฉล่ีย (ณ ส้ินป 2555 

- 2556) เพ่ิมขึ้นมาก จากเงินลงทุนช่ัวคราว และลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนที่เพ่ิมขึ้น ทําใหบริษัทมีอัตราผลตอบแทน

จากสินทรัพยลดลง สําหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยในป 2557 (ปรับการคํานวณเปนป (Annualized)) ลดลง

เล็กนอยเม่ือเทียบกับป 2556 เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิ (ปรับการคํานวณเปนป (Annualized) ใกลเคียงกับปกอนใน

ขณะที่สินทรัพยรวมเฉล่ียเพ่ิมสูงขึ้นเล็กนอย 

สินทรัพยที่สําคัญของบริษัท ประกอบดวย ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ซ่ึงมีจํานวน 120.18 ลานบาท 130.18 

ลานบาท และ 129.86 ลานบาท คิดเปน รอยละ 49.66 รอยละ 46.26 และรอยละ 22.69  ของสินทรัพยรวม  ตามลําดับ 

รองลงมาไดแก สินคาคงเหลือ ซ่ึงมีจํานวน 101.63 ลานบาท 102.16 ลานบาท และ 101.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

41.99 รอยละ 36.31 และรอยละ 17.74 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ  

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของสินทรัพยรวม สรุปไดดังนี้ 

เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราวของบริษัท ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีจํานวน 0.08 ลานบาท 28.27 ลานบาท และ 270.16 ลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.03 รอยละ 10.05 และรอยละ 47.20 ของสินทรัพยรวม  ตามลําดับ เงินลงทุนช่ัวคราวเปนเงิน

ลงทุนระยะส้ันในกองทุนเปดบัวหลวงธนทวี ซ่ึงบริษัทพิจารณาลงทุนเม่ือบริษัทมีสภาพคลองสวนเกินในขณะนั้นๆ  
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ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  

หนวย : ลานบาท 

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ลูกหนี้การคา         

ยังไมถึงกําหนดชําระ 83.19 69.22 87.34 67.09 94.75 72.96 

เกินกําหนดชําระ       

   นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 35.04 29.16 39.09 29.96 30.03 23.12 

   มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 0.23 0.19 1.70 1.31 1.35 1.04 

   มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 0.73 0.61 1.29 0.99 0.76 0.59 

   มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 1.01 0.84 0.96 0.74 0.65 0.50 

        รวม 120.20 100.02 130.38 100.15 127.54 98.21 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (0.80)  (0.67) (1.58)  (1.21) (1.97) (1.52) 

ลูกหนี้การคา  - สุทธ ิ 119.40 99.35  128.80 98.94  125.57 96.70 

ลูกหนี้อื่น 0.78 0.65  1.38 1.06  4.29 3.30 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน – 

สุทธิ 120.18 100.00  130.18 100.00  129.86 100.00 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิของบริษัท ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีจํานวน 120.18 ลานบาท 130.18 ลาน

บาท และ 129.86 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 49.66 รอยละ 46.26 และรอยละ 22.69 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ 

ประกอบดวย ลูกหนี้การคา ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีจํานวน 120.20 ลานบาท 130.38 ลานบาท และ 127.54 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 100.02 รอยละ 100.15 และรอยละ 98.21 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน-สุทธิ ตามลําดับ และ

ลูกหนี้อ่ืน ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีจํานวน  0.78 ลานบาท 1.38 ลานบาท และ 4.29 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 0.65 

รอยละ 1.06 และรอยละ 3.30 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน-สุทธิ ตามลําดับ และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ ส้ินป 

2555 - 2557 มีจํานวน 0.80 ลานบาท 1.58 ลานบาท และ 1.97  ลานบาท หรือคิดเปนรอย 0.67 รอยละ 1.21 และรอยละ 

1.52 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน-สุทธิ ตามลําดับ 

ลูกหนี้การคา ณ ส้ินป 2556 เพ่ิมขึ้นจาก ณ ส้ินป 2555 จํานวน 10.18 ลานบาท ซ่ึงสอดคลองกับยอดขายที่

เพ่ิมขึ้นในแตละป อยางไรก็ตาม ณ วันที่ ส้ินป 2557 มียอดลดลง จาก ณ ส้ินป 2556 จํานวน 2.84  ลานบาท เนื่องจาก

บริษัทสามารถบริหารจัดการเก็บเงินลูกหนี้ไดดีขึ้น ทําใหลูกหนี้คางเกินกําหนดชําระลดลง ทั้งนี้ ลูกหนี้การคาสวน

ใหญของบริษัทเปนผูรับเหมากอสราง หรือบริษัทคูคาอุปกรณดับเพลิง  

บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียในป 2555 - 2557 เทากับ 78 วัน 87 วัน และ 68 วัน ตามลําดับ ซ่ึงคอนขาง

ใกลเคียงกันในแตละงวด โดยบริษัทใหเครดิตเทอมแกลูกหนี้การคาเฉล่ียประมาณ 30 - 90 วัน นับจากวันใหบริการ

หรือสงมอบสินคา ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียนานกวาระยะเวลาที่บริษัทใหเครดิตเทอมแกลูกหนี้การคา เนื่องจากบริษัทจะ

ไดรับชําระเงินตามกําหนดการทั่วไปของลูกคาสําหรับรอบการรับวางบิลและการจายเช็ค ลูกหนี้การคาสวนใหญเปน

ลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระ ประมาณรอยละ 68 – 73 ของลูกหนี้การคาทั้งหมด รองลงมาเปนลูกหนี้การคาที่

เกินกําหนดชําระนอยกวาหรือเทากับ 3 เดือนประมาณรอยละ 23 - 30 ของลูกหนี้การคาทั้งหมด และมีลูกหนี้การคาที่

เกินกําหนดชําระมากกวา 3 เดือนประมาณรอยละ 2 - 3 ของลูกหนี้การคาทั้งหมด 
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ณ ส้ินป 2557 บริษัทมีลูกหนี้ที่คางชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน มียอดคางชําระจํานวน 0.76 ลานบาท 

โดยมีลูกหนี้ที่คางชําระรายหนึ่งที่เปนลูกคาผูรับเหมาที่ซ้ือขายกันเปนประจํา บริษัทมีการพิจารณาเรื่องวงเงินเครดิต

เทอมอยางเครงครัด หากลูกคาตองการส่ังซ้ือสินคาใหมจะตองจายชําระยอดหนี้ของเดิมกอน  และบริษัทไดติดตาม

ชําระหนี้มาโดยตลอด ซ่ึงลูกหนี้มีการทยอยผอนจายชําระเปนรายเดือน และเริ่มจายชําระบางสวนหลังวันส้ินงวดแลว 

และลูกหนี้ที่คางชําระมากกวา 12 เดือนขึ้นไป จํานวน 4 ราย มียอดคางชําระจํานวน 1.97  ลานบาท โดยลูกหนี้ทั้งหมด

เปนลูกหนี้ที่ประสบปญหาทางการเงิน และมีการเจรจาขอทยอยผอนชําระหนี้ที่คงคางอยู โดยบริษัทไดติดตามทวงถาม

เปนระยะๆ และไดระงับการใหเครดิตเทอมและขายเช่ือใหกับลูกหนี้ทุกรายและไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญสําหรับลูกหนี้ทุกรายแลว  

บริษัทมีการพิจารณาการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้

โดยจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมได ที่มีอายุคางชําระมากกวา 12  เดือนนับจากวันที่

ถึงกําหนดชําระ หรือไดดําเนินการฟองศาลแลว โดย ณ ส้ินป 2555 - 2557 บริษัทมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สําหรับลูกหนี้จํานวน 0.08 ลานบาท 1.58 ลานบาท และ 1.97  ลานบาท ซ่ึงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในป 2555 ไม

ครอบคลุมลูกหนี้ที่มีอายุคางชําระมากกวา 12 เดือนทั้งจํานวนเนื่องจากมีลูกหนี้การคาบางรายที่คางชําระมากกวา 12  

เดือน แตทยอยจายชําระเงินมาโดยตลอด บริษัทจึงไมตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้รายดังกลาว สวน ณ ส้ินป 

2556 และ ป 2557 บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครอบคลุมลูกหนี้ที่มีอายุคางชําระมากกวา 12  เดือนทั้งจํานวนและ

เปนไปตามนโยบายที่บริษัทตั้งไวแลว 

มูลคางานท่ีทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 

มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บของบริษัท ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีจํานวน 1.73 ลานบาท 6.21 ลานบาท 

และ 17.63 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.71 รอยละ 2.21 และรอยละ 3.08 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ มูลคางานที่

ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บเพ่ิมขึ้น/(ลดลง) จํานวน 4.48 ลานบาท และ 11.42 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น/(ลดลง) รอยละ 

258.96 และรอยละ 183.90 จาก ตามลําดับ มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บเปนงานที่แลวเสร็จแตยังไมไดสงมอบ

และยังไมไดออกใบแจงหนี้ ซ่ึงทุกส้ินงวดบริษัทจะรับรูรายไดจากการใหบริการตามขั้นความสําเร็จของงานตามสัญญา 

หรือรับรูรายไดไมเกินกวาตนทุนบริการตามสัญญาที่เกิดขึ้นจริง  

สําหรับป 2556 มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บเพ่ิมขึ้นจาก ณ ส้ินป 2555 โดยบริษัทมีโครงการที่ยัง

ดําเนินการอยูประมาณ 5 โครงการ  สําหรับ ป 2557 มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บเพ่ิมขึ้น สวนใหญเปนงานที่

อยูระหวางดําเนินการตอเนื่องจาก ณ ส้ินปกอนและมีโครงการใหมที่อยูระหวางดําเนินการ  

สินคาคงเหลือ 

 

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินคาสําเร็จรูป 86.48 85.09 86.03 84.21 78.73 77.56 

สินคาระหวางทาง 18.59 18.29 23.46 22.96 28.72 28.30 

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (3.44) (3.38) (7.33) (7.17) (5.94) (5.86) 

สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ 101.63 100.00 102.16 100.00 101.51 100.00 
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บริษัทมีสินคาคงเหลือ ณ ส้ินป 2555 - 2557 จํานวน (สุทธิหลังหักคาเผื่อมูลคาลดลง) 101.63 ลานบาท 

102.16 ลานบาท และ 101.51 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 41.99 รอยละ 36.31 และรอยละ 17.74 ของสินทรัพยรวม 

ตามลําดับ สินคาคงเหลือประกอบดวย สินคาสําเร็จรูป และสินคาระหวางทาง ซ่ึงสวนใหญเปนสินคาสําเร็จรูปที่บริษัท

ส่ังซ้ือมาเพ่ือขายใหกับผูรับเหมา บริษัทคูคาอุปกรณดับเพลิง หรือผูใชงานทั่วไป 

ณ ส้ินป 2555 - 2557 สินคาสําเร็จรูป มีจํานวน 86.48 ลานบาท 86.03 ลานบาท และ 78.73 ลานบาท คิดเปน 

รอยละ 85.09  รอยละ 84.21 และรอยละ 77.56  ของสินคาคงเหลือ - สุทธิ ตามลําดับ สินคาระหวางทาง  มีจํานวน  

18.59 ลานบาท 23.46 ลานบาท และ 28.30  ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.29  รอยละ 22.96 และรอยละ 28.30 ของสินคา

คงเหลือ - สุทธิ ตามลําดับ โดยบริษัทไดตั้งสํารองคาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลงจํานวน 3.44 ลานบาท 7.33 ลานบาท 

และ 5.94 ลานบาท คิดเปน รอยละ 3.38  รอยละ 7.17 และรอยละ 5.86 ของสินคาคงเหลือ - สุทธิ ตามลําดับ การเพ่ิมขึ้น

ของสํารองคาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือ ณ ส้ินป 2556 เนื่องจากบริษัทปรับปรุงนโยบายการตั้งสํารองใหเขมงวดขึ้น โดย

จะตั้งสํารองสําหรับสินคาที่เขาเงื่อนไข 3 ขอ คือ  1) สินคามีอายุตั้งแต 2 ปขึ้นไป 2) มีการหมุนเวียนตอปนอยกวารอย

ละ 20 ของสินคาคงเหลือตอเนื่องกัน 2 ป และ 3) มีการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือตามขอ 2) และนับตอเนื่องไปหลัง

วันส้ินงวดจนถึงวันที่ผูตรวจสอบบัญชีเขาตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน (ประมาณ 20 วัน หลังวันส้ินงวด) ยัง

นอยกวารอยละ 20 ของสินคาคงเหลือโดยเริ่มใชนโยบายดังกลาวตั้งแตส้ินป 2556 

ทั้งนี้ สินคาคงเหลือ ณ ส้ินป 2555 - 2556 และ 2557 มีจํานวนไมแตกตางกันมากนัก เนื่องจากมีการบริหาร

สินคาคงเหลืออยางเปนระบบ โดยจะมีการวางแผนส่ังซ้ือและเก็บสต็อคเพียงบางสวน หากเปนสินคาที่มีลักษณะ

เฉพาะตัวหรือสินคาที่มีมูลคาสูง บริษัทจะไมสต็อคสินคาไวลวงหนา โดยจะส่ังซ้ือสินคาดังกลาวเม่ือมีความตองการ

จากลูกคาหรือใชสําหรับงานโครงการที่บริษัทไดออกแบบเฉพาะใหแกลูกคารายนั้นๆ เทานั้น เชน ถังบรรจุโฟม

ดับเพลิง เปนตน   

บริษัทมีนโยบายในการตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือโดยพิจารณาจากสินคาคงเหลือที่เขาเงื่อนไข 3 ขอ คือ 1) 

สินคาที่มีอายุตั้งแต 2 ปขึ้นไป 2) มีการหมุนเวียนตอปนอยกวารอยละ 20 ของสินคาคงเหลือตอเนื่องกัน 2 ป และ 3) มี

การหมุนเวียนของสินคาคงเหลือตามขอ 2) และนับตอเนื่องไปหลังวันส้ินงวดจนถึงวันที่ผูตรวจสอบบัญชีเขา

ตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน (ประมาณ 20 วัน หลังวันส้ินงวด) ยังนอยกวารอยละ 20 ของสินคาคงเหลือ ซ่ึง ณ 

ส้ินป 2555 - 2557 บริษัทตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลงประมาณรอยละ 2 - 9 ของมูลคาสินคาคงเหลือสุทธิ 

นอกจากนี้ บริษัทมีระยะเวลาหมุนเวียนสินคาเฉล่ียเทากับ 90 วัน 84 วัน และ 73 วัน ในป 2555 - 2557 ตามลําดับ 

สาเหตุที่ระยะเวลาหมุนเวียนสินคาเฉล่ีย ณ ส้ินป 2555 - 2556 ลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทสามารถขายสินคาได

เพ่ิมขึ้นตอเนื่อง รักษาระดับสินคาคงเหลือไดใกลเคียงกันในแตละป สงผลใหระยะเวลาหมุนเวียนสินคาเฉล่ียดีขึ้น 

สําหรับงวดของป 2557 ระยะเวลาหมุนเวียนสินคาเฉล่ียลดลงเม่ือเทียบกับ ณ ส้ินป 2556 เนื่องจากปริมาณสินคา

สําเร็จรูปเฉล่ียลดลง   

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ณ ส้ินป 2555 - 2557 จํานวน 2.33 ลานบาท 1.53 ลานบาท และ 2.98 ลาน

บาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้น/(ลดลง)จํานวน (0.80) ลานบาท และ 1.45 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น/(ลดลง) รอยละ (34.33) และ

รอยละ 94.77 ตามลําดับ สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนสวนใหญประกอบดวย เงินมัดจําคาซ้ือสินคาจากทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ คาใชจายลวงหนา ภาษีซ้ือที่ยังไมถึงกําหนด และเงินทดรองจาย เปนตน 
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อุปกรณ  

อุปกรณของบริษัท ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีจํานวน 5.29 ลานบาท 7.54 ลานบาท และ 12.81 ลานบาท 

ตามลําดับ คิดเปน รอยละ 2.19 รอยละ 2.68 และรอยละ 2.24 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ประกอบดวยเครื่องมือและ

อุปกรณ เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ สินทรัพยเพ่ือเชาและสาธิต เปนตน โดยบริษัทไมมีที่ดินและ

อาคารสํานักงานเปนของบริษัทเอง แตไดเชาพ้ืนที่อาคารจากบริษัทที่เก่ียวของกันเพ่ือเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ  

อุปกรณของบริษัทเพ่ิมขึ้นจํานวน 2.25 ลานบาท และ 5.27 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น รอยละ 42.53 และรอยละ 

69.97 ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นเนื่องจากการซ้ือยานพาหนะและเครื่องตกแตงสํานักงานในระหวางป ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากการ

ทยอยซ้ือสินทรัพยจากบริษัทที่เก่ียวของตั้งแตปลายป 2555 - ไตรมาสที่ 2 ป 2557  จากการปรับโครงสรางการจัดการ

ของบรษิัทและการรับโอนพนักงานและสายงานตางๆของหาญ เพ่ือมาดําเนินการดานงานสนับสนุนตางๆ เองภายใน

บริษัท จึงตองมีการซ้ือสินทรัพยที่เก่ียวของเพ่ือใชในการดําเนินงานดังกลาวดวย  

บริษัทมีนโยบายในการตัดคาเส่ือมราคาอุปกรณประมาณ 5 ป และยานพาหนะประมาณ 7 ป โดย ป 2557 

บริษัทมีอุปกรณซ่ึงไดตัดจําหนายคาเส่ือมราคาทั้งจํานวนแลว แตยังคงใชงานอยูจํานวน ที่มีราคาทุนหรือราคาตามบัญชี

กอนหักคาเส่ือมราคาสะสมจํานวน 12.81 ลานบาท  

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัท ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีจํานวน 0.23 ลานบาท 0.19 ลานบาท และ 5.48 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 0.10 รอยละ 0.07 และรอยละ 0.96 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัท 

โดยในระหวางป 2555 - 2557 มีการซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมจํานวน 0.10 ลานบาท 0.04 ลานบาท และ 5.43  ลาน

บาท ตามลําดับ ทั้งนี้ สินทรัพยไมมีตัวตนที่เพ่ิมขึ้นในป 2557 บริษัท มีการเปล่ียนโปรแกรมระบบบัญชีใหม เพ่ือ

รองรับการทํางานของแผนกบัญชี ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงประมาณ 5 ป  

หนี้สิน 

หนี้สินของบริษัท ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีจํานวน 99.86 ลานบาท 105.67 ลานบาท และ 111.84 ลานบาท 

ตามลําดับ เพ่ิมขึ้น/(ลดลง)จํานวน 5.81 ลานบาท และ 6.17 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น/(ลดลง) รอยละ 5.82  และรอยละ 

5.84 ตามลําดับ หนี้สินที่สําคัญของบริษัทประกอบดวย เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน ซ่ึงมีจํานวน 71.40 ลานบาท 80.19 

ลานบาท และ 88.20  ลานบาท คิดเปน รอยละ 71.50 รอยละ 75.89 และรอยละ 78.86  ของหนี้สินรวม ตามลําดับ 

รองลงมาไดแก เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ซ่ึงมีจํานวน 12.76 ลานบาท 10.00 ลานบาท  และ สําหรับป 2557 

บริษัท มีการชําระเงินกูยืมทั้งจํานวนแลว  คิดเปน รอยละ 12.78 รอยละ 9.46 ของหนี้สินรวม ณ ส้ินป 2555 - 2556 

ตามลําดับ  

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของหนี้สินรวม สรุปไดดังนี้ 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินของบริษัทอยูในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีจํานวน 

12.76 ลานบาท 10.00 ลานบาท และ 0  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.78 รอยละ 9.46 และรอยละ 0  ของหนี้สินรวม 

ณ ส้ินป 2555 –2557 ตามลําดับ โดยเงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยใชบัญชีเงินฝากธนาคารของกรรมการเปน

หลักประกัน รวมทั้งกรรมการเขาค้ําประกันสวนตัวเต็มวงเงิน และบางวงเงินค้ําประกันเต็มวงเงินโดยหาญ ซ่ึงเปน

บริษัทที่เก่ียวของกัน 
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินจํานวน 4 แหง ประกอบดวย 

ประเภทสินเช่ือ วงเงิน (ลานบาท) 

1. เงินเบิกเกินบัญชี 6.00 

2. เลตเตอร ออฟ เครดิต/ทรัสตรีซีส 47.00 

3. หนังสือค้ําประกัน 14.00 

4. สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 12.00 

5. ตั๋วสัญญาใชเงิน 20.00 

รวม 99.00 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 0.30 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนของบริษัท ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีจํานวน 71.40 ลานบาท 80.19 ลานบาท และ 

88.20  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 71.50 รอยละ 75.89 และรอยละ 78.86 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ เจาหนี้การคา

และเจาหนี้อ่ืน ประกอบดวย เจาหนี้การคา ซ่ึงมีเงื่อนไขการชําระเงินประมาณ 60 วัน คาใชจายคางจาย และเจาหนี้อ่ืนๆ 

ดังนี้ 

 
31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 เปล่ียนแปลง 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 เปล่ียนแปลง 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เจาหนี้การคา 56.95 79.76 66.08 82.40 9.13 16.03 66.08 82.40 67.61 76.67 1.53 2.32 

เจาหนี้อ่ืน             

- คาใชจายคางจาย 13.19 18.47 12.81 15.98 (0.38) (2.88) 12.81 15.98 18.98 21.52 6.17 48.16 

- เจาหนี้อ่ืน 1.26 1.77 1.30 1.62 0.04 3.17 1.30 1.62 1.61 1.81 0.31 23.85 

รวม 71.40 100.00 80.19 100.00 8.79 12.31 80.19 100.00 88.20 100.00 8.01 9.99 

เจาหนี้การคาของบริษัท ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีจํานวน 56.95 ลานบาท 66.08 ลานบาท และ 67.61 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) จํานวน 9.13 ลานบาท และ 1.53 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น/(ลดลง) รอยละ 16.03 และรอยละ 2.32  

ตามลําดับ การเพ่ิมขึ้นของเจาหนี้การคา ณ ส้ินป 2555 - 2556 สอดคลองกับยอดซ้ือสินคาที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากบริษัทมี

การส่ังซ้ือสินคามากขึ้นตามจํานวนยอดขายที่เพ่ิมขึ้นในแตละป  

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายของบริษัท ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีจํานวน 8.80 ลานบาท 7.29 ลานบาท และ 

5.84 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.81 รอยละ 6.90 และรอยละ 5.22 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ ภาษีเงินไดนิติบุคคล

คางจายลดลงจํานวน 1.51 ลานบาท และ 1.45 ลานบาท หรือลดลง รอยละ 17.16 และรอยละ 19.89 ตามลําดับ สาเหตุ

หลักเกิดจากการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 30 ในป 2554 เปนรอยละ 23 ในป 2555 และเปนรอยละ 20 

ในป 2556 ตามลําดับ ทําใหบริษัทมีภาษีที่ตองชําระลดลง ถึงแมบริษัทจะมีกําไรจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นอยาง

ตอเนื่องในแตละป 
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หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนของบริษัท ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีจํานวน 3.84 ลานบาท 3.15 ลานบาท และ 6.30 ลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ 3.85 รอยละ 2.98 และรอยละ 5.63  ของหนี้สินรวม ตามลําดับ หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น/

(ลดลง) จํานวน  (0.69) ลานบาท และ 3.15 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น/(ลดลง) รอยละ (17.97) และรอยละ 1 ตามลําดับ 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย เจาหนี้เงินมัดจําในการขาย ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง และภาษีมูลคาเพ่ิมรอนําสง 

เปนตน  

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนของบริษัท ณ ส้ินป 2555 – 2557  เพ่ิมขึ้นจาก ณ ส้ินป 2554 สาเหตุหลักเกิดจากการ

เพ่ิมขึ้นของเจาหนี้เงินมัดจําในการขายเพ่ิมขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการเรียกเก็บเงินมัดจําจากลูกคาเพ่ิมมากขึ้นตามจํานวน

การส่ังซ้ือที่มากขึ้น  

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานของบริษัท ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีจํานวน 2.14 ลานบาท 5.04 ลานบาท 

และ 11.11 ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัทไดเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน 

ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนมา ซ่ึงภายใตนโยบายบัญชีใหม บริษัทมีภาระผูกพันสําหรับเงิน

ชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามขอบังคับการทํางานของบริษัท และตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง

บริษัทถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน ซ่ึงเดิมบริษัทรับรูภาระ

ผูกพันเม่ือเกิดรายการ และคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานของพนักงาน โดยวิธีคิด

ลดแตละหนวยที่ประมาณไวโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย  

ในป 2555 บริษัทรับรูคาใชจายผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานจํานวน 0.35 ลานบาท และรับรู

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในระหวางปจํานวน 0.06 ลานบาท ทําใหภาระ

ผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ ส้ินป 2555 เพ่ิมขึ้นเปน 2.14 ลานบาท (1.73 ลานบาท + 0.35 ลานบาท + 0.06 ลาน

บาท) 

สําหรับป 2556 บริษัทรับรูคาใชจายผลประโยชนพนักงานสุทธิจํานวน 2.88 ลานบาท ขาดทุนจากการ

ประมาณตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในระหวางปจํานวน 0.26 ลานบาท และรับรูคาใชจายจากพนักงาน

ลาออกจํานวน (0.24) ลานบาท สงผลใหหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพ่ิมขึ้น

เปน 5.04 ลานบาท (2.14 ลานบาท + 2.88 ลานบาท + 0.26 ลานบาท - 0.24 ลานบาท)  

สําหรับป 2557 บริษัทรับรูคาใชจายผลประโยชนพนักงานสุทธิจํานวน 2.78 ลานบาท การรับรูคาใชจายจาก

พนักงานลาออกจํานวน (0.01) ลานบาท และผลประโยชนที่พนักงานที่จายในปจจุบัน (1.42) ลานบาท สงผลใหหนี้สิน

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพ่ิมขึ้น เปน 6.39 ลานบาท (5.04 ลานบาท + 2.78 ลาน – 

0.01 ลานบาท – 1.42 ลานบาท) 

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ ส้ินป 2555 - 2557 มีจํานวน 142.17 ลานบาท 175.71 ลานบาท และ 460.53 

ลานบาท ตามลําดับ การเพ่ิมขึ้นของสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2556 จํานวน 33.54 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีกําไร

สุทธิจํานวน 61.16 ลานบาท และมีการจายเงินปนผลจํานวน 27.63  ลานบาท สําหรับสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2557 

เพ่ิมขึ้นจาก ณ ส้ินป 2556 จํานวน 284.82 ลานบาท หรือเนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 60.61 ลานบาท มีการออก
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หุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 110.00 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนสามัญ 213.21 ลานบาท  สุทธิดวยการจายเงินปนผล

จํานวน 99.00 ลานบาท 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity) 

ณ ส้ินป 2555 - 2557 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 43.28 รอยละ 38.48 และรอยละ 19.05 

ตามลําดับ อัตราผลตอบแทนผูถือหุนในแตละปไมเปล่ียนแปลงมากนัก บริษัทมีผลกําไรอยางตอเนื่องและมีการจายเงิน

ปนผลเปนประจําทุกป ในขณะเดียวกันก็มีการเพ่ิมทุนเพ่ือขยายฐานทุน  โดยมีสวนของผูถือหุนเฉล่ียเพ่ิมขึ้น สอดคลอง

กับการเพ่ิมขึ้นของกําไรสุทธิในแตละป 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  

บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2555 - 2557 เทากับ 0.70 เทา 0.60 เทา และ 0.24 เทา 

ตามลําดับ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทอยูในระดับที่ต่ําอยางตอเนื่อง เนื่องจากการใชเงินทุนของ

บริษัทสวนใหญมาจากสวนของทุน ในขณะที่ภาระหนี้สินมีจํานวนไมมาก และเกือบทั้งหมดเปนหนี้สินหมุนเวียน ซ่ึง

สวนใหญเปนเจาหนี้การคาที่หมุนเวียนตามปริมาณการคาและเครดิตเทอมที่ไดรับจากคูคา ในสวนของการกูยืมเงินมี

เพียงการกูยืมระยะส้ันจํานวนไมมากเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจเทานั้น  

การวิเคราะหสภาพคลอง 

หนวย : ลานบาท 

รายการ ป 2555 ป 2556 ป 2557 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 51.38 56.13 62.79 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทนุ (3.33) (31.68) (253.95) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (45.54) (31.06) 214.29 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 2.51 (6.61) 23.13 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 6.63 9.14 2.53 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 9.14 2.53 25.66 

บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานในป 2555 - 2557 จํานวน 51.38 ลานบาท 56.13 ลานบาท 

และ 62.79 ลานบาท ตามลําดับ โดยเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้นในแตละป มีสาเหตุหลักมาจาก

กําไรจากการดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานในแตละปมีรายการที่

สําคัญ กลาวคือ ในป 2555 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานเปนผลมาจากกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 

81.12 ลานบาท และการเพ่ิมขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนื้อ่ืนจํานวน 16.99 ลานบาท ในขณะที่มีการเพ่ิมขึ้นของ

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนจํานวน 25.67 ลานบาท และการจายภาษีเงินไดจํานวน 18.34 ลานบาท และในป 2556 เงิน

สดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานเปนผลมาจากกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 87.20 ลานบาท ในขณะที่มีการ

เพ่ิมขึ้นของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนจํานวน 10.78 ลานบาท และการจายภาษีเงินไดจํานวน 18.32 ลานบาท  

สําหรับงวด ป 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 62.79 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเม่ือ

เทียบกับป 2556 ที่มีจํานวน 6.66 ลานบาท ถึงแมบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นเล็กนอยก็ตาม แตการเพ่ิมขึ้น

ดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน และการลดลงของสินคาคงเหลือ โดยเงินสด

สุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานในงวดของป 2557 เปนผลมาจากรายการที่สําคัญ ไดแก กําไรจากการดําเนินงาน
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จํานวน 77.17 ลานบาท การลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนจํานวน 0.32  ลานบาท การลดลงของสินคาคงเหลือ

จํานวน 0.64  ลานบาท  และการเพ่ิมขึ้นของหนี้สินไมหมุนเวียน 4.71 ลานบาท ในขณะที่มีการจายภาษีเงินได 16 56

ลานบาท การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนจํานวน 1.43 ลานบาท 

  เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2555 - 2557 มีจํานวน 3.33 ลานบาท 31.68 ลานบาท และ 253.95 

ลานบาท ตามลําดับ โดยเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนที่เพ่ิมขึ้นจํานวนมากในป 2556 เนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นเงิน

ลงทุนช่ัวคราวประมาณ 28 ลานบาท ทั้งนี้ เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในแตละปมีรายการที่สําคัญ กลาวคือ ใน

ป 2555 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนสวนใหญเปนการซ้ือขายเงินลงทุนช่ัวคราว โดยมีเงินสดจายซ้ือเงินลงทุน

ช่ัวคราวจํานวน 27.00 ลานบาท และเงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราวจํานวน 27.00 ลานบาท นอกจากนั้น

เปนการลงทุนซ้ืออุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 3.80 ลานบาท และมีเงินสดรับจากการขายอุปกรณจํานวน 

0.47 ลานบาท และในป 2556 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนสวนใหญเปนการซ้ือขายเงินลงทุนช่ัวคราว โดยมีเงิน

สดจายซ้ือเงินลงทุนช่ัวคราวจํานวน 55.00 ลานบาท และเงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราวจํานวน 27.00 

ลานบาท นอกจากนั้นเปนการลงทุนซ้ืออุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 4.04 ลานบาท และมีเงินสดรับจากการ

ขายอุปกรณจํานวน 0.36 ลานบาท 

สําหรับป 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 253.95 ลานบาท มีเงินสดใชไปจาก

กิจกรรมลงทุนจํานวน 240.70 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากเงินลงทุนช่ัวคราวที่ลดลง โดยเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรม 

สวนใหญเปนการซ้ือขายเงินลงทุนช่ัวคราว โดยมี เงินสดรับจากการขายอุปกรณจํานวน 0.14 ลานบาท ในขณะที่มีการ

ลงทุนซ้ืออุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 5.43 ลานบาท  

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในป 2555 - 2557 มีจํานวน 45.54 ลานบาท 31.06 ลานบาท และ 

(214.29)  ลานบาท ตามลําดับ โดยเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในแตละปมีรายการที่สําคัญ กลาวคือ ในป  

2555 เงินสดสุทธิใชไปสวนใหญเปนการจายเงินปนผลซ่ึงมีจํานวน 108.00 ลานบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากการเพ่ิม

ทุนจํานวน 61.00 ลานบาท สําหรับเงินจายชําระเงินกูระยะส้ันและดอกเบี้ย และเงินรับจากการกูยืมเงินระยะส้ัน มี

จํานวนใกลเคียงกัน โดยมีเงินจายชําระเงินกูระยะส้ันและดอกเบี้ยรวมจํานวน 126.22 ลานบาท และมีเงินสดรับจากเงิน

กูยืมระยะส้ันจํานวน 127.68 ลานบาท และในป 2556 เงินสดสุทธิใชไปเปนเงินจายชําระเงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ย

รวมจํานวน 35.39 ลานบาท และการจายเงินปนผลจํานวน 27.63 ลานบาท ในขณะที่มีเงินรับจากเงินกูยืมระยะส้ัน

จํานวน 31.96 ลานบาท  

สําหรับป 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน (214.29)  ลานบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นมากเม่ือ

เทียบกับเงินสดสุทธิใชไปในป 2556 สาเหตุหลักมาจากการจายเงินปนผลและการจายชําระคืนเงินกูระยะส้ัน ถึงแม

บริษัทมีการเพ่ิมทุนในงวดนี้ก็ตาม โดยเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในป 2557 มาจากการจายเงินปนผล

จํานวน 99.00 ลานบาท เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยรวมจํานวน 60.43 ลานบาท ในขณะที่มีเงินสด

รับจากการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 323.72 ลานบาท เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจํานวน 50.00 ลานบาท  

 

 

 

 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)                                                                                                     

สวนที่ 3. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  หนา 133 

อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 

ณ ส้ินป 2555 - 2557 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 2.41 เทา 2.69  เทา และ 5.44 เทา และอัตราสวน

สภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 1.32 เทา 1.60  เทา และ 4.23 เทา อัตราสวนสภาพคลองไมแตกตางกันมากนักในแตละงวด 

และมีอัตราสวนมากกวา 1 แสดงใหเห็นวาบริษัทมีสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจที่ดี 

วงจรเงินสดของบริษัท ในป 2555 - 2557 เปนดังนี้ 

งบการเงินรวม ป 2555 ป 2556 เปลี่ยนแปลง ป 2556 ป 2557 เปลี่ยนแปลง 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 78.39 86.97 9 86.97 67.84 19 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 90.34 83.96 6 83.96 72.35 11 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย (วัน) 51.89 59.88 8 59.88 52.87 7 

วงจรเงินสด  (วัน) 116.84 111.05 6 111.05 87.32 24 

ในป 2555 - 2557 บรษิัทมีวงจรเงนิสดเทากับ 117 วัน 111 วัน และ 87 วัน ตามลําดับ วงจรเงินสดลดลงอยางตอเนื่อง

แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจดัการที่ดขีึ้น โดยวงจรเงินสดของบริษทัเปนไปตามลักษณะธุรกิจหลักที่มี

การเรียกเก็บจากลูกหนี้การคา ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 - 90 วัน สวนเจาหนี้การคาบริษทัไดรบัเครดิตเทอมประมาณ 

30 - 60 วัน โดย ณ ส้ินป 2555 - 2557 บริษทัมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ียเทากับ 78 วัน 87 วัน และ 68 วัน ตามลําดับ 

ระยะเวลาการขายสินคาเฉล่ียเทากับ 90 วัน 84 วัน และ 73 วันตามลําดับ ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ีย 52 วัน 60 วัน และ 53 

วัน ซ่ึงแสดงแนวโนมวงจรเงินสดในป 2555 ดขีึ้นเม่ือเทียบกับป 2554 เนื่องจากบรษิัทสามารถขายสินคาไดเร็วขึน้

ประมาณ 27 วันและสามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้ไดเร็วขึน้ประมาณ 7 วัน ในขณะที่มีการจายชําระหนีเ้ร็วขึ้นประมาณ 18 

วัน ทําใหวงเงนิเงนิสดในป 2555 ดีขึ้นประมาณ 16 วัน ในขณะทีป่ 2556 วงจรเงินสดดีขึน้เพียงเล็กนอย เนื่องจาก

บริษทัสามารถขายสินคาไดเร็วขึน้ประมาณ 6 วัน และจายชําระหนี้ชาลงประมาณ 8 วัน ในขณะทีส่ามารถเก็บหนี้ไดชา

ลงประมาณ 9 วัน ทําใหวงเงินเงนิสดในป 2556 ดขีึ้นเพียงเล็กนอยประมาณ 6 วันเม่ือเทียบกับปกอน สวนวงจรเงินสด

ของป 2557 ดขีึ้นเม่ือเทียบกับในป 2556 เนื่องจากบริษทัสามารถขายสินคาไดชาลงประมาณ 11 วัน สามารถเก็บหนี้

จากลูกหนี้ไดเร็วขึ้นประมาณ 19 วัน ในขณะที่มีการจายชําระหนี้เรว็ขึ้นประมาณ 7 วัน ทําใหวงเงนิเงินสดของป 2557 

ดีขึ้นประมาณ 24 วัน 

 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  

การรับรองความถูกตองของขอมูล  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

 การรับรองความถกูตองของขอมลู 

 บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอ

รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน

สาระสําคัญ   นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา 
 

(1)   งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูล

อยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว 
 

(2)   บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน

สาระสําคัญทั้งของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
 

(3)   บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2558  ตอผูสอบบัญชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม

ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

ในการนี้เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว 

บริษัทไดมอบหมายให  นายวิรัฐ  สุขชัย   เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือ

ช่ือของ  นายวิรัฐ  สุขชัย   กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาว

ขางตน 

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1.   นายวิรัฐ  สุขชัย           กรรมการผูจัดการ       

 

2.   นางวลีรัตน  เช้ือบุญชัย      ผูชวยกรรมการผูจัดการ           

 

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ  นายวิรัฐ  สุขชัย                           กรรมการผูจัดการ    

 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 1 - 

1.   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัท  

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/ 

วันท่ีไดรับแตงต้ัง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวน 

การถือ

หุน 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและ

ผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน  

 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 

ประธานกรรมการ 

(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

วันที่ไดรับแตงต้ัง 9 พ.ค. 2544 

 

 

74 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร  สาขา

ไฟฟา มหาวิทยาลัย Illinois Institue of 

Technology, USA 

- ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร  สาขา

ไฟฟา มหาวิทยาลัย Illinois Institue of 

Technology, USA 

- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 42 ป 2548 

2.35% - 2544 - ปจจุบัน 

 

2545 - ปจจุบัน 

 

 

2542 - ปจจุบัน 

 

2542 - ปจจุบัน 

 

ประธานกรรมการ 

 

กรรมการบริหาร 

 

 

กรรมการบริหาร 

 

กรรมการบริหาร 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจขาย

ปลีกและสง เชา รับเหมาติดต้ังระบบดับเพลิง 

บริษัท  คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก 

ใหบริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภัณฑและ

หมึกพิมพ 

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย

ระบบปรับอากาศและอปุกรณ 

บรษิัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ

บริหารงานสวนกลางและใหเชาอาคาร

สํานักงาน 

2. นายวิรัฐ สุขชัย 

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผูจัดการ 

(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

วันที่ไดรับแตงต้ัง 25 พ.ย. 2555 

49 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (E-MBA) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

(นิดา) 

- ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ สาขาการขาย

และการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ Class SET/2012 

ป 2555 

38.15% - 2555 - ปจจุบัน 

 

2545 - 2555 

กรรมการผูจัดการ 

 

ผูจัดการทั่วไป 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย

ปลีกและสง เชา รับเหมาติดต้ังระบบดับเพลิง 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง 

เชา รับเหมาติดต้ังระบบดับเพลิง 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 1 - 

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/ 

วันท่ีไดรับแตงต้ัง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวน 

การถือ

หุน 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและ

ผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน  

 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 

(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

วันที่ไดรับแตงต้ัง 9 พ.ค. 2544 

52 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Stanford  

University, USA 

- ปริญญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ Class SET/2012 

ป 2555 

13.49% - 2544 - ปจจุบัน 

 

2545 - ปจจุบัน 

 

 

2532 - ปจจุบัน 

 

2532 - ปจจุบัน 

 

กรรมการบริหาร 

 

กรรมการบริหาร 

 

 

กรรมการบริหาร 

 

กรรมการบริหาร 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย

ปลีกและสง เชา รับเหมาติดต้ังระบบดับเพลิง 

บริษัท  คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก 

ใหบริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภัณฑและ

หมึกพิมพ 

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย

ระบบปรับอากาศและอปุกรณ 

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ

บริหารงานสวนกลางและใหเชาอาคาร

สํานักงาน 

4. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย 

กรรมการ กรรมการบริหาร และ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

วันที่ไดรับแตงต้ัง 12 มิ.ย. 2550 

60 - ปริญญาตร ีคณะบริหารธุรกิจ  สาขา

บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ Class SET/2012 

ป 2555 

2.29% - 2556 - ปจจุบัน 

 

 

 

2552 - ปจจุบัน 

 

2550 - ปจจุบัน 

 

2550 - ปจจุบัน 

 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร และ

ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการ 

กรรมการบริหาร 

 

กรรมการบริหาร 

 

กรรมการบริหาร 

 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย

ปลีกและสง เชา รับเหมาติดต้ังระบบดับเพลิง 

 

 

บริษัท โปรมารค จํากัด / ธุรกิจขายเครื่องพิมพ หีบ

หอ บรรจุภัณฑ และบริการซอมแซมบํารุงรักษา 

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและจําหนาย

ระบบปรับอากาศและอปุกรณ 

บริษัท  คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก 

ใหบริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภัณฑและ



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 1 - 

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/ 

วันท่ีไดรับแตงต้ัง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวน 

การถือ

หุน 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและ

ผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน  

 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 

2550 - 2555 

 

2547 - 2555 

 

กรรมการบริหาร 

 

ผูจัดการทั่วไปสาย

การเงินและบริหาร

ทั่วไป 

หมึกพิมพ 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง 

เชา รับเหมาติดต้ังระบบดับเพลิง 

บริษัท  หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ

บริหารงานสวนกลางและใหเชาอาคาร

สํานักงาน 

5. นายถกล นันธิราภากร 

กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

วันที่ไดรับแตงต้ัง 10 ต.ค. 2555 

69 - ปริญญาเอก  Col. Of BAd./ 

Accounting, MIS, Economics, 

University of Arkansas, USA 

- ปริญญาโท Col. Of BAd./MBA, 

University of Louisiana, Monroe, 

USA 

- ปริญญาตร ีBusiness Administration 

/BS (Finance) West Liberty State 

Col., West Virginia 

- หลักสูตร Audit Committee Program 

(ACP) รุนที่ 8 ป 2548 

- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 8 ป 2547 
 

- - 2555 - ปจจุบัน 

 

 

2555 - ปจจุบัน 

2545 - ปจจุบัน 

 

 

2548 - 2554 

กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณบดี คณะบัญชี 

กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

รองอธิการบดีฝาย

บริหารธุรกิจ 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย

ปลีกและสง เชา รับเหมาติดต้ังระบบดับเพลิง 

 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย / สถานศึกษา 

บริษัท ราชธานีลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) / เชาซื้อ 

 

 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย / สถานศึกษา 

 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 1 - 

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/ 

วันท่ีไดรับแตงต้ัง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวน 

การถือ

หุน 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและ

ผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน  

 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

6. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส 

กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

วันที่ไดรับแตงต้ัง 10 ต.ค. 2555 

52 - ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร 

University of Wisconsin , USA 

- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร 

University of Wisconsin , USA 

- ปริญญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 102 ป 2556 

- - 2555 - ปจจุบัน 

 

2555 - ปจจุบัน 

 

 

2549 - 2552 

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานหลักสูตร

เศรษฐศาสตร

นานาชาติ 

คณบดี  

คณะเศรษฐศาสตร 

 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย

ปลีกและสง เชา รับเหมาติดต้ังระบบดับเพลิง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 

 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 

 

7. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน 

กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

วันที่ไดรับแตงต้ัง 10 ต.ค. 2555 

51 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Middle 

Tenessee State University, USA 

- ปริญญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ Class SET/2012 

ป 2555 

- - 2555 - ปจจุบัน 

 

2530 - ปจจุบัน 

 

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ  

First Senior Vice 

President 

 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย

ปลีกและสง เชา รับเหมาติดต้ังระบบดับเพลิง 

บมจ.ทิสโก ไฟแนลเชียลกรุป / ธุรกิจหลักทรัพย 

 

8. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 

ผูจัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน 

วันที่ไดรับแตงต้ัง 1 ม.ค. 2557 

49 - ปริญญาตร ีคณะบริหารธุรกิจ สาขา

การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

0.50% - 2557 - ปจจุบัน 

 

2548 - 2556 

ผูจัดการทั่วไป สายงาน

สนับสนุน 

หัวหนาวางแผน

นโยบายและ

ทรัพยากรบุคคล 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย

ปลีกและสง เชา รับเหมาติดต้ังระบบดับเพลิง 

บริษัท  หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ

บริหารงานสวนกลางและใหเชาอาคาร

สํานักงาน 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 1 - 

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/ 

วันท่ีไดรับแตงต้ัง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวน 

การถือ

หุน 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและ

ผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน  

 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท 

รักษาการผูจัดการทั่วไป สายงานขาย 

วันที่ไดรับแตงต้ัง 1 ม.ค. 2557 

36 - ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร 

สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

1.25% - 2557 - ปจจุบัน 

 

2551 - 2556 

รักษาการผูจัดการ

ทั่วไป สายงานขาย 

ผูจัดการฝายขาย 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย

ปลีกและสง เชา รับเหมาติดต้ังระบบดับเพลิง 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง 

เชา รับเหมาติดต้ังระบบดับเพลิง 

10. นายประชา พรอมพรชัย 

รักษาการผูจัดการทั่วไป สายงาน

โครงการ 

วันที่ไดรับแตงต้ัง 1 ม.ค. 2557 

41 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 

สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

5.00% - 2557 - ปจจุบัน 

 

 

2546 - 2556 

รักษาการผูจัดการ

ทั่วไป สายงาน

โครงการ 

ผูจัดการฝายขาย 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย

ปลีกและสง เชา รับเหมาติดต้ังระบบดับเพลิง 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง 

เชา รับเหมาติดต้ังระบบดับเพลิง 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 1 - 

2.   รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท  

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/ 

วันท่ีไดรับแตงต้ัง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวน 

การถือ

หุน 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและ

ผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน  

 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ 

เลขานุการบริษัท 

วันที่ไดรับแตงต้ัง 26 พ.ย. 2555 

34 - ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร สาขา

สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ปริญญาตร ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาปฐพีวิทยา สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

- หลักสูตร Company Secretary 

Program (CSP) รุนที่ 50/2013 ป 2556 

- หลักสูตร Effective Minute Taking 

(EMT) รุนที่ 25/2013 ป 2556 
 

- - 2555 - ปจจุบัน 

 

2548 - 2555 

เลขานุการบริษัท 

 

พนักงานวางแผน

นโยบาย 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย

ปลีกและสง เชา รับเหมาติดต้ังระบบดับเพลิง 

บริษัท  หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจใหบริการ

บริหารงานสวนกลางและใหเชาอาคาร

สํานักงาน 

หนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบรษิัท 

1) ดูแลและใหคําแนะนําเบื้องตนแกคณะกรรมการและผูบริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ  

2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนของบริษัท รวมทั้ง

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกลาว  

3) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก  

3.1)  ทะเบียนกรรมการ 

3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท  

3.3) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 1 - 

4) การเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสียของตน และผูที่เกี่ยวของใหบริษัททราบ)  

5) ดําเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงต้ังเลขานุการบริษัทคนใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง 

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ และใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลาดังกลาว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่

ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 1 - 

3. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารในบรษิัทท่ีเกี่ยวของ  

รายชื่อ บริษัท 

บริษัทที่เกี่ยวของ 

   
บ

ริษั
ท

 ห
าญ

เอ็
น

ยิเ
น

ียริ่
ง 

จํา
กัด

 

   
บ

ริษั
ท

 ช
ลิแ

มท
ช 

จาํ
กัด

 

   
บ

ริษั
ท

 ค
ิว 

ท
ู เอ

ส
 จ

าํก
ัด 

   
บ

ริษั
ท

 ช
าญ

ณ
รง

ค 
โฮ

ลด
ิง้ 

กรุ
ป

 จ
าํก

ัด 

   
บ

ริษั
ท

 บ
าน

เน
ิน

ป
าย

 จ
ําก

ัด 

   
บ

ริษั
ท

 ป
ยร

าษ
ฎร

แล
น

ดแ
อน

ดเ
ฮา

ส
 จ

าํก
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บ

ริษั
ท

 ม
าเ

ธอ
รแ

ลน
ด 

พ
ร็อ

พ
เพ

อร
ตี้ 

จํา
กัด

 

   
บ

ริษั
ท

 ส
รอ

ยส
วร

รค
 จ

ําก
ัด 

   
บ

ริษั
ท

 โ
ป

รม
าร

ค 
จํา

กัด
 

   
บ

มจ
. ร

าช
ธา

น
ลีิส

ซ
ิ่ง 

   
บ

ริษั
ท

 เค
.ท

ี.เอ
ส

เต
ท

 จ
ําก

ัด 

   
บ

ริษั
ท

 พ
รีเ

มีย
ร 

กา
รด

 แ
อน

ด 
เซ

อร
วิส

เซ
ส

 จ
าํก

ัด 

   
บ

ริษั
ท

 พิ
พั

ฒ
น

 พ
ร็อ

พ
เพ

อร
ตี้ 

จํา
กัด

 

   
บ

ริษั
ท

 พิ
พั

ฒ
น

รุง
เรื

อง
 จ

าํก
ัด 

   
บ

ริษั
ท

 ม
าร

วย
 ท

าว
น

 จ
ําก

ัด 

   
บ

ริษั
ท

 ม
ิตร

 อิ
น

ชัว
รัน

ซ
 โ

บ
รก

เก
อร

 จ
าํก

ัด 

   
บ

ริษั
ท

 ยู
.ล

คัก
ี้ จ

ําก
ัด 

   
บ

ริษั
ท

 แ
ลน

ดแ
อน

ดวิ
ว 

จํา
กัด

 

   
บ

ริษั
ท

 เอ
ส

 แ
อน

ด 
พี

 ซ
เีค

ียว
ริตี้

 เซ
อร

วิส
เซ

ส
 จ

ําก
ัด 

1. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย X  // // //                 

2. นายวิรัฐ สุขชัย / , // , ///                    

3. นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน / , //  // // // / / / / / /           

4. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย / , // , ///  // //      /           

5. นายถกล นันธิราภากร /          //          

6. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส /                    

7. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน /           / / / / / / / / / 

8. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ///                    

9. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท ///                    

10. นายประชา พรอมพรชัย ///                    

หมายเหต ุ 

/  =  กรรมการ     X  =  ประธานกรรมการ      //  =  กรรมการบริหาร     ///  =  ผูบรหิาร 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 2 - 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

บริษทัใชบริการหนวยงานภายนอก (Outsource) ไดแก บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในของบรษิัท ซ่ึงไดมอบหมายใหบคุคลดงัตอไปนี้ เปนหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษทั  

ชื่อ-นามสกุล /  

วันที่ไดรับการแตงต้ัง /  

ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นางสาวชลฎา ธีระพัฒนานนท 

วันที่ไดรับแตงต้ัง  

26 กรกฎาคม 2555 

Senior Internal Audit Manager  

45 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต 

สาขาการบัญชีการเงิน   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ดานการสอบบัญช ี 

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 

 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 

สาขาการบัญชี  

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 

 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

เลขทะเบียน 4994 

 

การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / 

ประกาศนียบัตร 

 โครงการอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตรดานการ

ตรวจสอบภายใน รุนที่ 3 

 หลักสูตร COSO 2013 

-ไมมี- -ไมมี- 2553 - ปจจุบัน 

 

2548 - 2553 

 

 

2540 - 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

2534 - 2539 

Senior Manager 

 

Manager 

 

 

Accounting and Finance 

Department Manager 

 

 

 

 

 

 

 

Audit Manager 

- SP Audit Co., Ltd.  

ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 

- Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos 

Advisory Co., Ltd.  

ธุรกิจที่ปรึกษา  

- Sensient Technologies (Thailand) Ltd.  

ธุรกิจนําเขา สงออก และขายเคมีภัณฑ 

เครื่องหอม สี เครื่องปรุงรส ที่ใชในการ

ผลิตอาหาร เครื่องสําอาง ยา และใหบริการ

ดานเทคนิค 

- Amex Team Advertising Group 

ใหบริการเกี่ยวกับงานโฆษณา 

- Gilberte Reed Co., Ltd. 

ธุรกิจที่ปรึกษา 

- Ernst & Young Office Limited  

ธุรกิจตรวจสอบบัญชี 

 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  
 

- เอกสารแนบ 2 - 

ชื่อ-นามสกุล /  

วันที่ไดรับการแตงต้ัง /  

ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2. นางสาวสุวิมล เที่ยงแท 

วันที่ไดรับแตงต้ัง  

26 กรกฎาคม 2555 

Senior Internal Audit Manager  

45 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต   

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 

 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

เลขทะเบยีน 7069 

 

การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / 

ประกาศนียบัตร 

 หลักสูตร COSO 2013 

-ไมมี- -ไมมี- 2553 - ปจจุบัน 

 

2543 - 2553 

 

2534 - 2542 

 

 

Senior Manager 

 

Partner 

 

Assistant Accounting 

Supervisor 

 

- SP Audit Co., Ltd. 

ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 

- บริษัท สวอท แอดไวเซอรี่ เซอรวิส จํากัด  

ธุรกิจตรวจสอบบัญชี และวางระบบบัญชี  

- บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด

ธุรกิจผลิตและจําหนายสี 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั  

-ไมมี- 

 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)   

- เอกสารแนบ 3 -  

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

ทรัพยสินที่ประเมิน ผูประเมิน วันที่ประเมิน วัตถุประสงคการประเมิน ราคาประเมิน 

1. อาคารสิ่งปลูกสราง 

ที่ต้ังทรัพยสิน : เลขที่ 503/1, 509 ซอยจุฬาสัมพันธ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

อาคารสิ่งปลูกสราง : จํานวน 3 รายการ ไดแก อาคารคลังสินคา อาคารสํานักงาน 

และสวนปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ เชน ถนนและลาน 

 

 

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด 

ผูประเมินมูลคาทรัพยสิน :  

นายไพศาล สังขเกตุ 

 

ผูประเมินหลัก : 

นายดํารัส เชาวเลิศ 

ผูประเมินหลัก เลขที่ วฒ. 297 

ซึ่งเปนผูประเมินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

11 มี.ค. 2557 เพ่ือวัตถุประสงค

สาธารณะ 

มูลคาอาคารสิ่งปลูกสราง

รวม 9,093,000 บาท 

อัตราคาเชารวม 292,680 

บาทตอเดือน หรือเฉลี่ย

ตารางเมตรละ 138.00 บาท

ตอเดือน 

2. ชั้นวางสินคาอุตสาหกรรม จํานวน 5 แบบ รวม 20 ชุด 

ที่ต้ังทรัพยสิน : เลขที่ 503/1, 509 ซอยจุฬาสัมพันธ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  

ลักษณะทรัพยสินที่ประเมิน :  

ลําดับ รายการ เนื้อท่ีใช

สอย 

จํานวนชอง

วางสินคา 

1. ชั้นวางสินคาอุตสาหกรรม แบบ A จํานวน 10 ชุด 170.0 240 

2. ชั้นวางสินคาอุตสาหกรรม แบบ B จํานวน 1 ชุด 8.5 12 

3. ชั้นวางสินคาอุตสาหกรรม แบบ C จํานวน 2 ชุด 85.0 240 

4. ชั้นวางสินคาอุตสาหกรรม แบบ D จํานวน 1 ชุด 60.0 200 

5. ชั้นวางสินคาอุตสาหกรรม แบบ E จํานวน 6 ชุด 66.0 96 

 รวม 389.50 788 
. 

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด 

ผูประเมินมูลคาทรัพยสิน :  

นายไพศาล สังขเกตุ 

 

ผูประเมินหลัก : 

นายดํารัส เชาวเลิศ 

ผูประเมินหลัก เลขที่ วฒ. 297  

ซึ่งเปนผูประเมินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

11 มี.ค. 2557 เพ่ือวัตถุประสงค

สาธารณะ 

1,300,000 บาท 

 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  

 

- เอกสารแนบ 4 - 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ทานผูถือหุน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  ประกอบดวยกรรมการอิสระ  จํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

1. ดร.ถกล  นันธิราภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท  ใหมีการรายงานทางการเงินอยาง

ถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ  มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  มีการปฏิบัติงานเปนไป

ตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท  พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทให

มีความถูกตอง ครบถวน และมีการปฏิบัติงานอยางเปนอิสระ   โดยมีนางสาวปวรวรรณ  สายพันธุ  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

ปฏิบัติหนาท่ีภายใตขอบเขตหนาท่ี และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

 ในระหวางป  2557  คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวม 5 คร้ัง  โดยเปนการประชุมในฐานะบริษัทจํากัด  2 คร้ัง  

และฐานะบริษัทมหาชนจํากัด 3  คร้ัง   ซึ่งกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทานไดเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียงกัน และคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดมีการประชุม หารือแลกเปล่ียนขอคิดเห็นกับผูบริหาร  ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ  โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

1. การสอบทานงบการเงินของบริษัทรายไตรมาสและประจําป 2557  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินราย

ไตรมาสและประจําป โดยไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจงจากผูบริหารและผูสอบบัญชีในเร่ืองความถูกตอง  ครบถวน  การ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมีการปฏิบัติตามขอกําหนดของสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ  รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูล

อยางเพียงพอ ครบถวน และเชื่อถือได เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ   

2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบควบคุม

ภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผล โดยไดรับรายงานจากผลการตรวจสอบทุกไตรมาสท่ีจัดทําโดยผู

ตรวจสอบภายใน จาก บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด  เพ่ือประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีจะสงเสริมใหบรรลุ

วัตถุประสงค ท้ังในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัท 

3. การสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการ

เปดเผยขอมูลรายการดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการ

ดังกลาวเปนรายการท่ีสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท  รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยาง

ถูกตอง ครบถวนและเพียงพอ  เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
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4. การสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  กฎระเบียบของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดของบริษัท และขอผูกพันท่ี

บริษัทมีไวกับบุคคลภายนอก  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ไมพบประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญในเร่ืองการไมปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

5. การพิจารณาคัดเลือก  เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2557  เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัท ใหขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ประจําป 2557  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ความ

เปนอิสระ และความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว  เห็นควรเสนอแตงตั้ง นายประวิทย   วิวรรณธนานุตร  ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขท่ี  4917   นายบรรจง   พิชญประสาธน   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  7147   นายเทิดทอง   เทพมังกร  ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3787  หรือนายไกรสิทธิ์   ศิลปะมงคลกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  9429  แหงบริษัท  พีวี  

ออดิท  จํากัด  เปนผูสอบบัญชีประจําป  2557 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา ในรอบป 2557  บริษัทมีระบบการกํากับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสม  การจัดทํารายงานทางการเงินแสดงขอเท็จจริงในสวนท่ีเปนสาระสําคัญครบถวน  ถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

และการเปดเผยขอมูลเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ  มีการบริหารความเส่ียงท่ีอยูในระดับท่ียอมรับได  และมีการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย  ขอกําหนดและขอผูกพันตางๆ และมีการเปดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันอยางถูกตอง  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝาย

บริหารไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานท่ีสอดคลองและอยูภายใตระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี   ไมพบรายการผิดพลาดท่ีมี

สาระสําคัญท่ีจะกระทบฐานะการเงินของบริษัท    มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอม

ทางธุรกิจอยางตอเน่ือง  ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
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         ประธานกรรมการตรวจสอบ  




