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สวนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

 วิสัยทัศน 

 มุงมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณ
ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมท้ังใหบริการติดต้ังระบบดับเพลิงงานโครงการ เนนนโยบาย
คุณภาพในการใหบริการลูกคาดวยสินคาท่ีไดรับมาตรฐาน มีคุณภาพสูง และจัดจําหนายสินคาอยางครบ
วงจร ดวยทีมงานขายมืออาชีพ พรอมบริการใหคําแนะนําโดยวิศวกรผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหบริการที่ตรง
ความตองการ และเพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุดใหลูกคา 

 การสรางคานิยมรวมกัน (Shared Value) ภายในองคกร เพ่ือใหบริษัทมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีดี 

 สรางองคกรใหเกิดการเรียนรู เพ่ือนําไปสูเปาหมายเดียวกันในการมุงเนนความเปนผูนําในธุรกิจนําเขา
และจําหนายอุปกรณระบบปรับอากาศ และระดับเพลิงครบวงจร เพ่ือสรางความสะดวกสบายและความ
ปลอดภัยใหแกผูบริโภค 

  พันธกิจ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

 เนนการบริหารงานโดยการสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาหลักอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

 ขยายฐานลูกคารับเหมางานโครงการ กลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม และขยายธุรกิจไปยังลูกคาขนาด
กลางและขนาดยอม ลูกคากลุมผูใชงานโดยตรงมากขึ้น 

 ขยายการจําหนายสินคาไปยังกลุมประเทศเพ่ือนบาน เชน พมา  เวียดนาม  กัมพูชา  เปนตน 

 มุนเนนใหมีการติดตามดูแลลูกคากลุมงานโครงการ ติดตอประสานงานผูออกแบบโครงการ เนนการ
จําหนายสินคาท่ีบริษัทเปนเจาของตราสินคาเอง และสินคาท่ีเปนตัวแทนจําหนายใหมากขึ้น 

 รักษาระบบการทํางานท่ีเปนมาตรฐานสากล และปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เร่ิมตนจากการเปนสวนหนึ่งของบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง 
จํากัด (“บ.หาญฯ”) ตอมาภายหลัง บ.หาญฯ ปรับโครงสรางการบริหารงานแบบครอบครัวสูการบริหารงานแบบมือ
อาชีพ บริษัทฯ จึงไดจดทะเบียนจัดต้ังขึ้น เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม “บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด” ดวยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยกลุมชาญณรงค1 และคุณวิรัฐ สุขชัย ซึ่งเปนอดีตผูบริหารเดิมของ บ.หาญฯ ในสาย
งานขายวาลวและอุปกรณดับเพลิง  บริษัทฯ จัดต้ังขึ้นเพ่ือดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณ
ระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ  และใหบริการติดต้ังระบบดับเพลิงงานโครงการ 
ตอมาเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2546 และ 24 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯ ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 3 ลานบาท และ 4 
ลานบาท ตามลําดับ เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ  

                                                   
1 กลุมชาญณรงค ประกอบดวย นางประยรูศรี ชาญณรงค นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน และนายเจน ชาญณรงค 
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ในป 2546 บริษัทฯ ไดเริ่มขยายกิจการ โดยเพ่ิมแผนกงานขายโครงการ ซึ่งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และ
ติดต้ังระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบดับเพลิงดวยน้ํา ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญ มุงเนน
การรับงานโครงการที่มีขนาดไมใหญมากนัก เชน โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในป 2548 เพ่ิมผลิตภัณฑ
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และ FM2002 ในป 2550 บริษัทฯ ไดรับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณ Outstanding Distributor Award จาก NIBCO Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และในป 2552  บริษัทฯ ไดรับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE) ซึ่ง
เปนสถาบันท่ีใหการรับรองระดับโลกจากประเทศสหราชอาณาจักร ดวยการตรวจประเมินระบบคุณภาพจาก บริษัท 
เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

พัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัทในชวง 5 ปท่ีผานมา สรุปไดดังนี้  

ป 2554 - บริษัทเขาทําสัญญาเปนตัวแทนจําหนายระบบดับเพลิงกาซไนโตรเจน และระบบสัญญาณเตือนภัย 
(Fire Alarm) กับบริษัท ซีเมนต (ประเทศไทย) จํากัด 

ป 2555 - วันท่ี 10 ตุลาคม 2555 บริษัทไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 4 ลานบาท เปน 65 ลานบาท เพ่ือใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 

ป 2556 - บริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบ Air Sampling Detector (ASD) ซึ่ง
เปนระบบตรวจจับควันความไวสูง จาก WAGNER ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

- บริษัทไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณเปนผูใหความรวมมือกับประเทศไทยในการลดและเลิกใชสาร
ทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนจากกระทรวงอุตสาหกรรม  

ป 2557  - บริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Balancing and Control วาลว ของ 
OVENTROP ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

- วันท่ี 19 มีนาคม 2557 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของบริษัท ไดมีมติใหบริษัทเพ่ิมทุน
จดทะเบียนจาก 65 ลานบาท เปน 130 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 6,500,000 หุน มูล
คาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท เสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 
หุนใหม ในราคามูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท เพ่ือนําเงินท่ีไดจากการเพิ่มทุนมาใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2557 

- วันท่ี 15 พฤษภาคม 2557  ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557  ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทแปร
สภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 130 ลานบาท เปน 175 
ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 45,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เสนอ
ขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) พรอมกับการนําหุนของบริษัทเขาจดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย mai 

 

                                                   
2  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เปนระบบดับเพลิงดวยสารสะอาด ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใชสารเคมีชนิด
ที่ไมทําความเสียหายตออุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณอิเลคทรอนิกส และไมเปนอันตรายตอมนุษย เหมาะสําหรับติดต้ังใน
หองสําคัญ เชน Server Room, Data Center, UPS Room 
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- วันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชชื่อวา 
“บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)” 

- วันท่ี 19 กันยายน 2557 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557 มีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคา
หุนท่ีตราไวของบริษัท จากหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทจะมีจํานวนหุนจดทะเบียน
เพ่ิมขึ้นจาก 175,000,000 หุน เปน 350,000,000 หุน และอนุมัติการเสนอขายหุนท่ีออกใหม
ท้ังหมดของบริษัทใหแกประชาชนเปนครั้งแรก ภายหลังจากการเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไว เพ่ิมขึ้น
จากจํานวน 45,000,000 หุน เปน 90,000,000 หุน  โดยบริษัทไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาหุน
ท่ีตราไวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2557 

ป 2558 - บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงดวยกาซ ของ SIEX 
ประเทศราชอาณาจักรสเปน 

- บริษัทฯ ไดมีการเริ่มดําเนินการขยายตลาดสินคาไปยังประเทศเพ่ือนบาน  เชน ประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

- บริษัทฯ มีการจัดต้ังฝายขายโครงการปโตรเคมีคอล ขึ้น เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการจําหนาย
ผลิตภัณฑระบบปองกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก 

- บริษัทฯ นําระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือกโปรแกรม SAP 
มาใชในการจัดการ  โดยเชื่อมโยงการทํางานทุกระบบ ลดกระบวนการทํางาน ชวยใหการรายงาน
ผลทางบัญชีมีความถูกตอง แมนยํา และทันตอเวลา  อีกท้ังสามารถวิเคราะหขอมูลไดฉับไวมาก
ย่ิงขึ้น 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสรางรายได 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบ
สุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยมีสินคาหลากหลายมากกวา 3,000 รายการ ภายใตตราสินคาท่ีมีชื่อเสียงมากกวา 25 
ตราสินคา ซึ่งในจํานวนนี้ เปนตราสินคาท่ีบริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย 18 ตราสินคา โดยเปน
ตัวแทนจําหนายสินคารายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยใหกับผูผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินคา 
และผูผลิตจากราชอาณาจักรสเปนอีก 1 ราย และเปนตัวแทนจําหนายสินคาในประเทศไทยรายหนึ่งจากจํานวนตัวแทน
หลายรายในตลาดของสินคานั้นๆ 15 ตราสินคา นอกจากนี้ บริษัทฯ เปนเจาของตราสินคาเองอีก 3 ตราสินคา และ
ใหบริการติดต้ังระบบดับเพลิงงานโครงการ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญของบริษัทฯ  

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ สําหรับป 2556 - 2558  มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทรายได 
ป 2558 ป 2557 ป 2556 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
รายไดจากการขายและบริการ   

1. วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง 431.83 74.08 475.15 81.44 451.66 86.65 
2. วาลวและอุปกรณระบบ

สุขาภิบาลและปรับอากาศ 
41.58 7.13 34.40 5.90 34.27 6.57 

3. งานโครงการตดิตั้งระบบดับเพลิง 94.13 16.15 62.49 10.71 32.68 6.27 
รวมรายไดจากการขายและบรกิาร 567.54 97.36 572.04 98.05 518.61 99.49 
รายไดอื่น 15.41 2.64 11.39 1.95 2.65 0.51 
รายไดรวม  582.95 100.00 583.43 100.00 521.26 100.00 

หมายเหตุ: รายไดอื่น ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน กําไรจากการขายทรัพยสิน ดอกเบ้ียรับ กําไรจากการขาย
หลักทรัพย รายไดจากการชดเชยประกันภัยสินคาและทรัพยสิน และรายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุน (เริ่ม
ต้ังแตป 2557) เปนตน  

2.2 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก  

1. วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง  
วาลว เปนอุปกรณท่ีชวยในการเปดหรือปดน้ําของระบบดับเพลิงท่ีติดต้ังอยูกับทอน้ําของระบบดังกลาว 

โดยวาลวใชทําหนาท่ีหลากหลายในระบบงาน เชน วาลวควบคุมการไหลของน้ําในระบบ วาลวเปดปดน้ํา
เมื่อตองการซอมบํารุงรักษาระบบ วาลวปองกันน้ํายอนไหลกลับ เปนตน สําหรับอุปกรณดับเพลิง เปน
อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมท่ีใชงานคูกับอุปกรณหลักในระบบดับเพลิง เพ่ือใหระบบ
ดับเพลิงใชงานไดอยางสมบูรณ และรวมถึงอุปกรณตางๆ ท่ีชวยในการปองกันเพลิงไหม เชน ตูสายฉีดน้ํา
ดับเพลิง สายฉีดน้ําดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เปนตน 
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2. วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ  
วาลว เปนอุปกรณท่ีชวยในการเปดหรือปดน้ําของระบบปรับอากาศหรือระบบสุขาภิบาลที่ติดต้ังอยูกับ

ทอน้ําของระบบดังกลาว  โดยระบบปรับอากาศเปนระบบท่ีควบคุมอุณหภูมิและความชื้น  โดยสินคาของ
บริษัทฯ จะใชในระบบปรับอากาศในหองควบคุมความเย็น (Control Room) ของอาคารสูง  โรงงาน  
สําหรับระบบสุขาภิบาล  ประกอบดวย  ระบบประปา  ระบบทอระบายน้ําท้ิง  ระบบทอระบายอากาศ  ระบบ
ระบายนํ้าฝน  และระบบบําบัดน้ําเสีย   โดยวาลวใชทําหนาท่ีหลากหลายในระบบงานตางๆ  เชน  วาลว
ควบคุมการไหลของน้ําในระบบ วาลวใชเปดปดน้ําเมื่อตองการซอมบํารุงรักษาระบบ  วาลวปองกันน้ํายอน
ไหลกลับ เปนตน  

3. งานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิง  
ใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดต้ังระบบดับเพลิงตางๆ โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญติดตอ

ประสานงานกับลูกคา แนะนําสินคาท่ีจําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคา
ตามมาตรฐานดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดต้ังแลว  

รายละเอียดกลุมผลิตภัณฑและบริการ มีดังนี้ 

1.  วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง 

1.1) วาลวระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve) ใชสําหรับติดต้ังในระบบปองกันอัคคีภัย โดยเปน
วาลวท่ีไดรับการรับรองใหใชสําหรับระบบปองกันอัคคีภัยเทานั้น และไดรับการรับรองมาตรฐานจาก 
UL/FM มีคุณสมบัติสามารถทนแรงดันขณะใชงาน (working pressure) ไดไมนอยกวา 175 psi 
(pound per square inch หรือแรงปอนดตอตารางนิ้ว) ประกอบดวย วาลวประเภทตางๆ  ตัวอยางเชน 

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

                                          

 

 

 

วาลวกันกลับ (Check Valve)  บอลวาลว (Ball Valve)       โกลบวาลว (Globe Valve) 

     

 

 

 
1.2) ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting)  ใชสําหรับเปนขอตอเพ่ือเชื่อมทอในระบบดับเพลิง  โดย

ไมตองใชเครื่องเชื่อมไฟฟาในการเชื่อมทอ สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคล่ือนตัวของ
ทอและอาคาร เพราะถูกออกแบบมาใหรองรับการเคล่ือนตัว และการหันเหของทอได 

         Coupling               Fitting 
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1.3) ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง (Sprinkler) ใชในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพ่ือปองกันทรัพยสิน และ
ชีวิตอันอาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย มีคุณสมบัติดับเพลิงโดยอัตโนมัติ โดยไมตองมีคนควบคุม สามารถ
ควบคุมเพลิงไหมท่ีเกิดขึ้นไดทันทีขณะท่ีเพลิงยังมีขนาดเล็ก ทําใหเพลิงไหมหยุดการขยายตัวลุกลาม 
มีควันไฟนอยลง และเกิดในพ้ืนท่ีจํากัด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะทําใหคนในอาคารมีเวลาเพ่ิมมากขึ้น
ในการอพยพหนีไฟ แบงเปนประเภทหลักๆ ได 4 แบบ ประกอบดวย 

 
 
   
 

1.3.1) ระบบทอเปยก (Wet Pipe System) เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีปองกันเพลิง
ไหมท่ีอุณหภูมิแวดลอม (Ambient Temperature) ไมทําใหน้ําในเสน
ทอเกิดการแข็งตัว น้ําจากหัวกระจายน้ําดับเพลิงจะฉีดออกมาดับเพลิง
ทันทีท่ีเกิดเพลิงไหม 

1.3.2) ระบบทอแหง (Dry Pipe System) เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีปองกัน ท่ีมี
อุณหภูมิโดยท่ัวไปต่ํากวาจุดเยือกแข็ง ซึ่งทําใหเกิดการแข็งตัวของน้ํา
ในเสนทอได โดยในระบบทอจะมีการอัดอากาศเขาภายในแทนน้ํา 
เหมาะสําหรับประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวจัด หรือในประเทศไทยอาจ
ใชกับหองทําความเย็น 

1.3.3) ระบบทอแหงแบบชะลอน้ําเขา (Preaction System) เหมาะสําหรับพ้ืนท่ี
ปองกันท่ีตองการหลีกเล่ียงการทํางานหัวกระจายนํ้าดับเพลิงท่ีอาจ
ผิดพลาด และกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินหรืออุปกรณท่ีมี
มูลคาสูง เชน หองคอมพิวเตอร หองสมุด พิพิธภัณฑ เปนตน  

1.3.4) ระบบเปด (Deluge system) เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีปองกันอัคคีภัยพิเศษท่ี
ตองการน้ําดับเพลิงในปริมาณมากออกจากหัวกระจายน้ําดับเพลิง      
แบบเปด (Open Sprinkler) พรอมกันทุกหัว 

 

1.4) ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณภายใน 

1.4.1) ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) เปนตูสงน้ําดับเพลิง 
มีลักษณะเปนตูสีแดง ดานหนาเปนกระจก ท่ีสามารถเปด หรือ
ทุบใหแตก เพ่ือนําอุปกรณชวยเหลือออกมาไดเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 
  

1.4.2) วาลวสายฉีดน้ําดับเพลิง (Hose Valve) เปนวาลวจายน้ําออกจาก
ระบบทอสูภายนอก 
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  ชุดสายฉีดน้ําดับเพลิง (Hose Station) ไดแก 

  สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบผาใบ        สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบมวน  
       (Fire Hose Rack)     (Fire Hose Reel) 
 
 
 
 

  

ใชสําหรับดับเชื้อเพลิงประเภทที่เปนสารประกอบของธาตุคารบอน เชน ไม กระดาษ ผา ขยะ      
เปนตน  
มีคุณสมบัติดับเพลิง โดยอาศัยมานของความเย็นเขาไปดึงเอาความรอนออกจากวัสดุเชื้อเพลิง 
จนกระท่ังถึงจุดท่ีไมสามารถติดไฟได   

ท้ังนี้ บริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคา “Spark” (สปารค)  สําหรับผลิตภัณฑชุดสายฉีดน้ําดับเพลิง  

1.4.3) หัวรับน้ําดับเพลิง (Fire Department Connection) เปนอุปกรณรับน้ํา
จากภายนอกอาคาร หรือรถดับเพลิง เพ่ือจายเขาไปในระบบดับเพลิง
ภายในอาคาร 

 

1.4.4) เครื่องดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) เปนเครื่องดับเพลิงใชติดต้ังไวภายในอาคารหรือ
นอกอาคาร ควบคูกับระบบดับเพลิงอื่นๆ  มีคุณสมบัติ ใชดับเพลิงเบ้ืองตนในขณะเพลิงเริ่ม    
ลุกไหม แบงเปนประเภทหลักๆ ได 6 แบบ (ตามประเภทของสารที่บรรจุในเครื่องดับเพลิง) 
ประกอบดวย 

1. ผงเคมีแหง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุในถังสีแดง 
ประกอบดวยผงเคมีหลายชนิดซึ่งถูกอัดดวยแรงดันเขาไป 
สามารถดับเพลิงประเภท A B C หรืออาจดับเพลิงประเภท D 
ไดหากบรรจุผงเคมีพิเศษ ราคาถูก หาซื้องาย ใชสําหรับพ้ืนท่ี
ท่ัวไป เชน สํานักงาน บานพักอาศัย 
 

2. กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) บรรจุในถังสีแดง ปลายสาย
ฉีดมีลักษณะเปนกรวย กาซท่ีฉีดออกมาเปนไอเย็นจัด คลาย
น้ําแข็งแหง ลดความรอนของไฟได ไม ท้ิงคราบสกปรก 
สามารถดับเพลิงประเภท B C เหมาะสําหรับการใชงานใน
หองเครื่องจักร สายการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ หองเครื่อง
ไฟฟา  เปนตน 

 

3. น้ํา (Water) บรรจุในถังแสตนเลส สามารถดับเพลิงประเภท A 
เหมาะสําหรับการดับเพลิงกลางแจงท่ีไมมีส่ือนําไฟฟา  
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4. โฟม (Foam) บรรจุในถังสแตนเลส เมื่อฉีดออกมาจะเปนฟอง
โฟมคลุมผิวเชื้อเพลิงท่ีลุกไหม จึงสามารถดับเพลิงไดประเภท 
A B ได แตไมสามารถนําไปดับเพลิงประเภท C ไดเพราะเปน
ส่ือนําไฟฟา เหมาะสําหรับดับเพลิงในภาคอุตสาหกรรม หรือ
ดับเชื้อเพลิงประเภททินเนอร และสารระเหยติดไฟ 

 
 

5. เคมีเปยก สําหรับหองครัว (Wet Chemical-Kitchen) บรรจุใน
ถังแสตนเลส สามารถดับเพลิงประเภท K เหมาะกับใชใน
หองครัว เนื่องจากสามารถดับเพลิงท่ีเกิดจากน้ํามันทอดได  

 
 
 

6. ฮาโลตรอน (Halotron-1) บรรจุในถังสีแดง หรือสีเขียว ภายใน
บรรจุสารสะอาด หรือฮาโลตรอนวัน เมื่อฉีดแลวจะระเหยไปเอง 
ไมท้ิงคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท A B C เหมาะ
สําหรับการใชงานในหองคอมพิวเตอร คลีนรูม หองไฟฟา หอง
เก็บอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

ท้ังนี้ บริษัทเปนเจาของ ตราสินคาเคร่ืองดับเพลิง “Guardian” (การเดียน)  สําหรับผลิตภัณฑเครื่องดับเพลิง 
ตาราง 2.1  ความสามารถของสารดับเพลิงแตละประเภท   

ประเภทของเพลิง สัญลักษณ คุณสมบตั ิ

ประเภท A 

 

 

 
สัญลักษณรูปตัว A ในสามเหลี่ยมสีเขียว 

สามารถดับเพลิงท่ีเกิดจากของแข็ง เชน ฟน ยาง ไมผา 
กระดาษ พลาสติก หนังสัตว ปอ นุน ดาย และเชื้อประทุ  

ประเภท B  

 

สัญลักษณรูปตัว B ในส่ีเหลี่ยมสีแดง 

สามารถดับเพลิงท่ีเกิดจากของเหลวและแกส เชน น้ํามัน
ทุกชนิด สาร Solvent  แกส  ทินเนอร  แอลกอฮอล ยาง
มะตอย จาระบี และกาซติดไฟทุกชนิด 

ประเภท C  

 
สัญลักษณรูปตัว C ในวงกลมสีฟา 

สามารถดับเพลิงท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงท่ีมีกระแสไฟฟาไหลอยู 
เชน อุปกรณไฟฟาทุกชนิด 

ประเภท D  
 
 

สัญลักษณรูปตัว D ในรูปดาว 5 แฉก 

สามารถดับเพลิงท่ีเกิดจากการลุกไหมของโลหะบางชนิดท่ี 
สามารถติดไฟได เชน วัตถุระเบิด ปุยยูเรีย (แอมโมเนียไน
เตรด) โซเดียม โปแตสเซียม ไททาเนียม ผงแมกนีเซียม 
เปนตน  

ประเภท K  
 
 

สัญลักษณรูปตัว K ในรูปหกเหลี่ยม 

สามารถดับเพลิงท่ีเกิดจากน้ํามันท่ีติดไฟยาก เชน น้ํามัน
ทําอาหาร น้ํามันพืช ไขมันสัตวติดไฟ 
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1.5) สวิตชแจงสัญญาณ (Switch) 

1.5.1) อุปกรณตรวจจับการไหลในเสนทอ (Flow Switch) เปนอุปกรณ    
ท่ีอยูในระบบดับเพลิงแบบทอเปยก  ทําหนาท่ีสงสัญญาณมายัง
แผงควบคุมระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ในกรณีท่ีอุปกรณ
ตรวจพบวามีการไหลในเสนทออันเกิดจากหัวกระจายน้ําดับเพลิง
ทํางาน หรือมีการใชสายฉีดน้ําดับเพลิง 

  
1.5.2) สวิตซตรวจจับความดัน (Pressure Switch)  ใชตรวจจับความดัน

ในระบบทอน้ําดับเพลิง ในกรณีท่ีความดันเปล่ียนแปลง เพ่ือสง
สัญญาณแจงไปท่ีหองควบคุม 

 

1.5.3) ระฆังน้ํา (Alarm Gong) ใชสําหรับแจงเตือนภัยดวยเสียงเมื่อเกิด
เพลิงไหม มีคุณสมบัติสงเสียงเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม โดยใช
การไหลของน้ําเปนตัวขับเคล่ือนกลไก 

1.6) ปมสูบนํ้าดับเพลิง (Fire Pump)  ใชสูบน้ําเพ่ือดับเพลิง 
  

2.  วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ   

2.1) วาลวเปดปดนํ้า  ใชควบคุมการไหลของน้ําไมวาจะเปนการปด-เปด หรือปรับอัตราการไหลของน้ํา 
แบงเปนประเภทหลักๆ ได 4 แบบ คือ  

2.1.1) วาลวประตูน้ํ า (Gate Valve) ใช สําหรับปด-เปดน้ํ า มีน้ํ าหนักมาก      
ใชเนื้อท่ีในการติดต้ัง เหมาะสําหรับใชในหองเครื่องสูบน้ํา หองปมน้ํา
ดับเพลิง ใชภายนอกอาคารหรือพ้ืนท่ีท่ัวไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุม
อัตราการไหล 

 
 

2.1.2) วาลวปกผีเส้ือ (Butterfly Valve) ใชสําหรับปด-เปดน้ํา มีน้ําหนักเบา       
ใชพ้ืนท่ีนอยในการติดต้ัง ใชติดต้ังในอาคารหรือพ้ืนท่ีท่ัวไป ไมเหมาะ
สําหรับใชควบคุมอัตราการไหลของน้ํา  

 
 

2.1.3) บอลวาลว (Ball Valve) ใชสําหรับปด-เปดน้ํา เหมาะกับการใชกับทอ
ขนาดเล็ก สามารถปด-เปดน้ําไดทันที การรั่วซึมมีนอยกวาการใชวาลว
ประตูน้ํา เนื่องจากหนาสัมผัสของวาลวปดสนิทกวา 

 
  

2.1.4) โกลบวาลว (Globe Valve) ใชสําหรับควบคุมอัตราการไหลของน้ํา      
เปนวาลวท่ีทําใหแรงดันของน้ําลดลงระหวางสวนหนาวาลวและสวน
หลังวาลว 
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2.1.5) วาลวปรับปริมาณน้ํา (Balancing Valve) ใชสําหรับปรับสมดุล

ของน้ําในระบบปรับอากาศ  เพ่ือปรับอัตราการไหลใหได      
คาตามท่ีตองการ มีคุณสมบัติปรับปริมาณน้ําใหไหลเขา
เครื่องสงลมเย็นในระบบปรับอากาศใหตรงตามสถานะ          
ท่ีออกแบบ 

2.1.6) วาลวควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลแรงน้ําอัตโนมัติ (PICV)  

ใชสําหรับควบคุมการเปดปดน้ําเย็น และปริมาณอัตราการไหล                                         
ของน้ําท่ีสงเขาเครื่องลมเย็นในระบบปรับอากาศ เพ่ือใหเครื่อง                                              
ปรับอากาศ สงความเย็นไดตามท่ีไดกําหนดไว 

ท้ังนี้ บริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคา “Valtec” (วาลวเทค) สําหรับผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบ
สุขาภิบาลและปรับอากาศ 

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) เหมาะ

สําหรับติดต้ังในท่ีท่ีมีการส่ันสะเทือน  ชวยลดแรงกระแทก
ของแรงดัน ทําใหยืดอายุการใชงานใหนานขึ้น 

2.2.1.2 เกจวัดความดันแบบไมมีน้ํามัน (Non-Filled Gauge) เหมาะ
สําหรับติดต้ังท่ัวไป 

2.2.2) เทอรโมมิเตอร (Thermometer) ใชสําหรับวัดระดับอุณหภูมิหรือความรอน แบงเปนประเภทหลักๆ  
ได  2 แบบ คือ 

2.2.2.1 เทอรโมมิเตอรแบบแทงแกว (Liquid-in-Glass 
Thermometer) ใชสําหรับวัดอุณหภูมิท่ัวไป มีคุณสมบัติ
ขยายตัวของของเหลวเมื่อไดรับความรอน  และหดตัว       
เมื่อคลายความรอน จะมีหนวยเปนองศาฟาเรนไฮต (F)   
และองศาเซลเซียส (C) 

2.2.2.2 เทอรโมมิเตอรแบบไบเมทัล (BiMetal Thermometer)      
มีคุณสมบัติขยายตัวของโลหะ 2 ชนิด เมื่อไดรับความรอน  
โลหะท้ัง 2 ชนิด เกิดการขยายตัวไมเทากัน  โดยทั่วไป   
วัดอุณหภูมิอยูในชวง -75 C ถึง 550 C 

2.3) Flow Switch  ใชสําหรับตรวจจับการไหลของน้ํา มีคุณสมบัติปองกัน      
ความเสียหายของปมน้ํา เนื่องจากนํ้าไมไหล โดยติดต้ังอยูในทิศทาง
เดียวกับการไหลของน้ําในทอ 
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2.4) แผนกรองอากาศ (Aluminum Filter)  แบบลางน้ําได  สามารถกรองฝุน         
ส่ิงสกปรกในอากาศ   ชวยใหการระบายอากาศมีความสะอาดมากย่ิงขึ้น         
ใช สําหรับปองกันฝุนและส่ิงสกปรกเขาไปอุดตันในเครื่องปรับอากาศ               
มีคุณสมบัติลางน้ําได  สามารถกรองฝุน  ส่ิงสกปรกในอากาศ  ชวยใหการ
ระบายอากาศมีความสะอาดมากย่ิงขึ้น 

2.5) ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting) ใชสําหรับเปนขอตอเพ่ือเชื่อม
ทอในระบบปรับอากาศ โดยไมตองใชเครื่องเชื่อมไฟฟาในการเชื่อมทอ 
สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคล่ือนตัวของทอและอาคาร 
เพราะถูกออกแบบมาใหรองรับการเคล่ือนตัว และการหันเหของทอได 

3)  งานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิง 

บริษัทฯ มีบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดต้ังระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam 
Fire Protection) ระบบปมดับเพลิง ระบบทอน้ําดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200 และระบบสัญญาณเตือนภัย 
(Fire Suppression and Alarm Systems) สําหรับงานโครงการ ท้ั งในอาคารและโรงงานต างๆ  ท่ีมี แนวโนม         
ความตองการติดต้ังระบบดับเพลิงเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานที่ตองมีการปรับปรุง 
ใหมีระบบปองกันอัคคีภัยท่ีไดมาตรฐาน โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนํา
สินคาท่ีจําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และการ
ทดสอบหลังติดต้ังระบบแลว รวมถึงงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ซึ่งในการติดต้ังระบบดับเพลิง จะมีการใชวาลว
และอุปกรณระดับเพลิง (สินคาตามขอ 1) รวมกับอุปกรณท่ีเกี่ยวของในระบบดับเพลิงตางๆ โดยระบบดับเพลิงท่ีติดต้ัง
ใหแกลูกคา มีดังนี้  

รายละเอียดงานโครงการในระบบดับเพลิง เปนดังนี้  

3.1) ระบบโฟมดับเพลิง เปนระบบท่ีมีการผสมระหวางน้ําและน้ํายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate) เพ่ือ
ดับเพลิง โดยใชหลักการสรางฟองโฟม หรือสรางผิวของโฟมบนของเหลวติดไฟเพ่ือกั้นออกซิเจนจาก
เชื้อเพลิง โดยระบบโฟมดับเพลิงมีอุปกรณสําคัญ ไดแก  

3.1.1) ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบถุง (Bladder Tank) ใชบรรจุโฟมดับเพลิง โดยสามารถดับเพลิงท่ีเกิด
จากน้ํามันได 

 

 

 

3.1.2) น้ํายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate)  
a) Aqueous Film Forming Foam น้ํายาโฟมท่ีใชสําหรับดับไฟท่ีเกิดจากสารไฮโดรคารบอน 

(Hydrocarbon) เชน น้ํามันดิบ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน ไมเหมาะกับการดับไฟ
ท่ีเกิดจากสาร Polar Solvent  (สารละลายที่มีน้ําเปนตัวทําละลาย) เชน ทินเนอร แอลกอฮอล  

b) Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam น้ํายาโฟมท่ีใชสําหรับดับไฟท่ีเกิดจาก
สารไฮโดรคารบอน และสาร Polar Solvent   
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3.1.3) หัวฉีด ขอตอตางๆ เชน อุปกรณฉีดโฟม วาลวควบคุม เปนตน  

 

 

3.2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยแกส ชนิดระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยแกส ไดแก 

3.2.1) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ             
 ชนิดกาซคารบอนไดออกไซด (Co2 )  
 

 

3.2.2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
ชนิดกาซไนโตรเจน (N2 )  

 

 

3.2.3) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200 

 

 

 

 

3.2.4) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230 

 

 

 

ท้ังนี้ ในการดําเนินงานโครงการตางๆ บริษัทฯ อาจทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพ่ือปกปองความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการติดต้ังระบบงาน  โดยจะพิจารณาจากลักษณะของงานในแตละงานเปนคราวๆ ไป เชน 
การทําประกันความเสียหายของสินคา/ทรัพยสินของผูวาจางในกรณีการติดต้ังระบบดับเพลิงในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชงาน อาทิ 
คลังสินคาท่ีมีสินคาเก็บอยู เปนตน  รวมถึงบริษัทฯ ไดเพ่ิมการคุมครองถึงความบาดเจ็บทางรางกายตอลูกจางหรือ
ตัวแทนของผูวาจาง  บริษัทฯ ใหบริการตามระยะเวลาที่กําหนด (Regular Service) โดยการเขาตรวจเช็คอุปกรณท่ี
จําหนายเมื่อครบตามกําหนด กรณีท่ีสินคาหรืออุปกรณนั้นท่ียังอยูในระยะประกัน หรืออยูในสัญญาบริการ ท้ังนี้ ในกรณี
สินคาท่ีจําหนายใหลูกคามีปญหา บริษัทฯ จะติดตอประสานงานกับผูจําหนายสินคาในตางประเทศ พิจารณาสาเหตุ
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นรวมกัน เพ่ือเจรจาเคลมประกันสินคาตามขอตกลงการรับประกันสินคา กลาวคือ มีระยะเวลา
ประกันสินคาประมาณ 1-2 ป นับแตวันท่ีสินคาออกจากทาเรือของประเทศผูจําหนายสินคานั้นๆ 
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การรับประกันสินคาหรือบริการตรวจเช็คตามระยะเวลาของบริการ 

บริษัทฯ รับประกันความเสียหายหรือชํารุดของสินคาทุกชนิด ตามเง่ือนไขการรับประกันสินคาท่ีบริษัทฯ 
จําหนายหรือติดต้ังใหแกลูกคาเปนระยะเวลา 1 ป ซึ่งสินคาของบริษัทฯ ไดรับการรับประกันมาจากผูผลิตสินคาอีกทอด
หนึ่งเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป นอกจากนี้ ภายหลังติดต้ังงานโครงการแลวเสร็จ  บริษัทฯ มีการรับประกันผลงาน
หลังติดต้ัง  โดยรับประกันสินคาท่ีจําหนายตามเง่ือนไขการรับประกันเปนเวลา 1 ป  ซึ่งผูผลิตสินคามีการรับประกัน
สินคาท่ีจําหนายใหแกบริษัทฯ อยางนอย 1 ป เชนเดียวกัน 

คลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา   

บริษัทฯ มีคลังสินคารวม 2 แหง โดยคลังสินคาหลัก ต้ังอยูเลขท่ี 503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป      
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ  ซึ่งเชาจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ  พ้ืนท่ีเชารวม 1,760 ตารางเมตร เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ี
เก็บผลิตภัณฑวาลว และอุปกรณตางๆ  รวมท้ังใชเปนพ้ืนท่ีแปรรูปสินคา  เชน  การประกอบชิ้นสวนอุปกรณตางๆ  
ตามคําส่ังซื้อ และคลังสินคาแหงท่ี 2  ต้ังอยูท่ี 38/43 หมู 4 ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี  พ้ืนท่ีรวม 
15 ตารางเมตร  ซึ่งเชากับบุคคลภายนอกท่ีใหบริการคลังสินคาและไมมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ  เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ี
เก็บสารเคมีอันตรายท่ีส่ังซื้อจากผูผลิต และรอการจัดสงใหแกลูกคา หรือนําไปใชในงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิง
ใหแกลูกคา(รายละเอียดสรุปสัญญาเชาคลังสินคา พิจารณาในสวนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ หัวขอ 4.ทรัพยสินท่ีใชในการ
ประกอบธุรกิจ ขอยอย 4.3.4 สัญญาเชาอาคารคลังสินคา) 

บริษัทฯ จัดสงสินคาจากคลังสินคาใหแกลูกคา (คาจัดสงรวมอยูในราคาสินคาแลว) โดยใชรถบรรทุกขนาด
ตางๆ ท่ีบริษัทฯ ไดวาจางผูประกอบการขนสงจากภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัทฯ ซึ่งผานการคัดเลือก
และขึ้นทะเบียนผูขาย (AVL) กับบริษัทฯ จํานวน 12 ราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดทําประกันภัยสินคาท่ีเก็บในคลังสินคา
เพ่ือคุมครองอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางการเก็บสินคาหรือการปฏิบัติงานโดยคุมครองภัยตางๆ เชน ไฟไหม ฟาผา 
แผนดินไหว ลมพายุ  น้ําทวม  รวมถึงอุบัติเหตุตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในคลังสินคาท่ีสงผลใหทรัพยสินเสียหาย  ซึ่งปจจุบัน 
การประกันภัยครอบคลุมมูลคาทรัพยสินในสํานักงานใหญและสินคาในคลังสินคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25581 รวมท้ัง
บริษัทฯ มีการทําประกันภัยสินคาท่ีขนสงในประเทศสําหรับคําส่ังซื้อท่ีมีมูลคาสูง  เพ่ือคุมครองความเสียหาย หรือ 
ความสูญเสียของสินคาจากอุบัติเหตุ การยกขนสินคาขึ้นไปยังพาหนะที่ใชขนสง  และคุมครองตลอดระยะเวลาที่สินคา
นั้นอยูบนพาหนะที่ใชขนสง โดยมีบริษัทฯ เปนผูรับผลประโยชนแตเพียงผูเดียว และต้ังแตป 2555 - ปจจุบัน บริษัทฯ 
ยังไมมีประวัติการเคลมประกันภัยสินคาท่ีเกิดจากเหตุการณใดๆ 

กระบวนการรับสินคาเขาเก็บในคลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา 

 กระบวนการขั้นตอนการรับสินคาจากผูผลิตสินคา 

1. เมื่อพนักงานคลังสินคาไดรับใบส่ังซื้อจากแผนกจัดซื้อ จะจัดเตรียมบารโคดสินคา สถานท่ีจัดวางสินคา   

2. เมื่อมีการสงสินคามาที่คลังสินคา พนักงานคลังสินคาจะตรวจรับสินคาตามรายละเอียดท่ีไดรับแจงจากแผนก
จัดซื้อ ติดบารโคดท่ีสินคา จดัทําใบแจงรับสินคา  

3. พนักงานคลังสินคาซึ่งทําหนาท่ีจัดเก็บสินคา จะตรวจสอบประเภท สภาพสินคา จํานวน และบารโคดกับใบแจง
รับสินคาวาถูกตองครบถวนตรงกัน จากน้ันนําสินคาเขาเก็บในคลังสินคา จัดเรียงสินคาท่ีรับเขากอนไวดานนอก
และสินคาท่ีรับเขาทีหลังจัดเรียงไวดานใน เพ่ือความสะดวกในการเบิกจายตอไป และบันทึกสต็อคสินคา พรอม
ท้ังสงรายละเอียดใหแกแผนกอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก แผนกจัดซื้อ และแผนกบัญชี 

                                                   
1  บริษัทกําหนดทุนประกันภัยในแตละป โดยพิจารณาจากมูลคาทรพัยสินตามงบการเงินงวดลาสุดกอนที่จะมีการทําประกันภยันัน้ๆ 
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4. ในกรณีท่ีตรวจรับไมตรงตามการสั่งซื้อหรือมีสินคาชํารุด เสียหาย พนักงานคลังสินคาจะแจงขอมูลมาท่ีแผนก
จัดซื้อเพ่ือใหตรวจสอบ และดําเนินการแจงผูผลิต และ/หรือ บริษัทท่ีรับประกันภัยสินคาตอไป 

 กระบวนการและข้ันตอนการเบิกสินคาเพื่อจัดสงใหแกลูกคา 

1. พนักงานจัดสง บันทึกรายการจัดของ (Picking List) สงมอบใหแกพนักงานคลังสินคา เพ่ือเตรียมสินคาสงมอบ
ใหแกลูกคา รวมท้ังทําหนาท่ีตรวจสอบรายช่ือลูกคา ปริมาณสินคา สถานท่ีสงมอบ เพ่ือวางแผนเสนทางการ
จัดสงสินคา ติดตอประสานงานกับฝายการเงินเพ่ือรับเอกสารท่ีใชในการจัดสงสินคา 

2. พนักงานจัดสง จัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา เพ่ือบันทึกรายการในแตละเสนทางการจัดสงใหเรียบรอยภายใน
เวลา 9.00 น. ของทุกวันทําการ  เพ่ือใหฝายขายมีขอมูลประสานงานกับลูกคาในการแจงชวงเวลาโดยประมาณ
ท่ีสินคาจะสงถึง 

3. ในกรณีการขนสงสินคาเรงดวน หรือการจองเวลาจัดสงสินคาลวงหนา พนักงานจัดสงจะรับใบแจงการจัดสง
สินคาจากพนักงานขาย และทําหนาท่ีประสานงานกับผูใหบริการขนสงตามรายชื่อท่ีบริษัทฯ ไดอนุมัติไว โดย
แจงผูใหบริการขนสงถึงกําหนดเวลาในการเขารับสินคา ณ คลังสินคา กําหนดเวลาในการสงมอบ และเสนทางใน
การสงมอบสินคาใหลูกคา และจัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา  

4. พนักงานจัดสง สงเอกสารท่ีใชในการจัดสงสินคา รวมท้ังใบควบคุมการขนสงสินคาใหพนักงานขับรถ/พนักงาน
สงของ  โดยพนักงานขับรถ/พนักงานสงของตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ  จํานวนสินคากับรายละเอียดเอกสาร
ท่ีใชในการจัดสง และเซ็นชื่อผูรับสินคาในสําเนาสวนของคลังสินคา จากนั้นนําสินคาออกจากพ้ืนท่ีเตรียมจายขึ้น
รถตามเสนทางท่ีไดวางแผนไว และจัดสงสินคาตามเสนทาง ชี้แจงและทบทวนรายการสินคาท่ีสงมอบกับเอกสาร
ท่ีใชในการจัดสงกับลูกคา และใหลูกคาเซ็นชื่อผูรับสินคาในเอกสารท่ีใชในการจัดสง จากน้ันนําเอกสาร
ประกอบดวยเอกสาร อาทิ ตนฉบับใบวางบิล สําเนาใบกํากับภาษี กลับคืนจากลูกคาและนําสงใหพนักงานจัดสง
เพ่ือทําหนาท่ีรวบรวมเอกสารใหหนวยงานการเงินติดตามการชําระเงินตามระเบียบปฏิบัติทางการเงินและบัญชี
ตอไป 

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑท่ีจําหนาย  

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาท่ีจัดจําหนาย  เพ่ือใหลูกคามั่นใจในคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินคา วาเปนไปตามขอกําหนดท่ีลูกคาไดตกลงไวกับบริษัทฯ โดยสินคาท่ีบริษัทฯ จัดจําหนาย
สวนใหญผานการรับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories)2 และ/หรือมาตรฐาน FM (Factory Mutual)3 
และ/หรือมาตรฐาน BS (British Standard)4 หรือมาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards)5  สําหรับสินคาวาจาง

                                                   
2  Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภัย โดย Underwriters’ Laboratories Inc. (UL) ซึ่งเปนองคกรอิสระท่ี
ไมแสวงหาผลกําไรในประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผูดําเนินการทดสอบผลิตภัณฑ จัดทํามาตรฐานดานความปลอดภัย และให
การรับรองความปลอดภัยของสินคา  

3  Factory Mutual (FM) หนวยงานที่ทําการทดสอบอุปกรณ ปองกันและระงับอัคคีภัยของกลุมประกันภัยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

4   British Standard (BS) มาตรฐานความปลอดภัย โดยสถาบันมาตรฐานแหงประเทศสหราชอาณาจักร (The British Standard   
    Institution หรือ BSI)  
5   Thai Industrial Standards (TIS) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑโดยสํานักงานมาตรฐาน 
    ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของประเทศไทย  
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ผลิตภายใตแบรนดของบริษัทฯ จะผลิตภายใตมาตรฐาน BS รวมท้ังระบบงานทุกระบบของบริษัทผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001: 2008  

2.2.2 การตลาดและการแขงขัน 

2.2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบ
สุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมท้ังใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดต้ังระบบดับเพลิงใหกับงานโครงการตางๆ 
ซึ่งสวนใหญเปนผูรับเหมากอสรางงานอาคารสูง หรือโรงงานตางๆ ทําใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สอดคลองกับ
พ้ืนท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางในแตละป  และสัมพันธโดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งเปน
อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสอดคลองกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) แตจะมีความผันผวนมากกวา กลาวคือ เมื่อเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว การกอสราง
อสังหาริมทรัพยตางๆ จะขยายตัวไดมากและรวดเร็วกวา แตเมื่อเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว  การกอสรางอสังหาริมทรัพย
ตางๆ จะชะลอตัวลงเร็วกวา  

 แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2559 ขอมูลจากสภาพัฒนระบุวา นาจะขยายตัวไดในชวง 3.0 - 4.0%  โดยปจจัย
ท่ีสนับสนุนเศรษฐกิจ ป 2559 ท่ีสําคัญ ซึ่งเปนสวนท่ีสรางโอกาสและกระตุนการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ คือ เรื่องการ
ใชจาย และการลงทุนภาครัฐ โดยในกรอบวงเงินของปงบประมาณ 2559 ประมาณ 3.9 แสนลานบาท ซึ่งเปนการ
เพ่ิมขึ้นจากการขาดดุลในป 2558 โดยมีโครงการโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญหลายโครงการ ไดมีการอนุมัติประกวด
ราคาในป 2558 ประมาณ 6 โครงการ มูลคาประมาณ 2.5 แสนลานบาท ก็จะเริ่มลงทุนในป 2559 สวนปถัดไปก็มี
โครงการลงทุนขนาดใหญรออยูอีก 12 โครงการ วงเงินประมาณ 1.5 ลานลานบาท 

 สําหรับปจจัยเส่ียงในป 2559 นั้น คงจะมาจากเศรษฐกิจโลก แมวาในภาพรวมจะปรับตัวดีขึ้น แตเศรษฐกิจจีน
อาจจะขยายตัวไดตํ่ากวา 6.7% สวนความขัดแยงตางๆ ในตะวันออกกลางก็อาจจะมีความไมแนนอน สงผลใหคาเงิน
ตางๆ  ในเศรษฐกิจโลกตองมีการปรับตัว  รวมถึงปญหาเรื่องของภัยแลงและภาวะอากาศ 

 สวนภายในประเทศดัชนีท่ีสะทอนความเชื่อมั่นของภาคเอกชน ท้ังในสวนของภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งไดทยอยปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่องในชวงท่ีผานมา อาจบงชี้วา แมสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและ
ธุรกิจในภาพรวม จะยังไมฟนกลับมาเปนปกติ แตอยางนอยกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายๆ ภาคสวน ก็นาจะขามผาน
ชวงเวลาที่กดดันท่ีสุดของปมาแลวในระดับหนึ่ง ท้ังนี้ สถานการณลาสุดของเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2558 
โดยเฉพาะรายการท่ีสะทอนการใชจายภายในประเทศ ก็เริ่มสะทอนภาพในเชิงบวกท่ีแตกตางจากในชวงหลายเดือน
กอน โดยการเรงใชจายเม็ดเงินของภาครัฐ (ต้ังแตตนปงบประมาณ) ตลอดจนการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน 
พลิกกลับมาขยายตัวไดสอดคลองกันมากขึ้น และชวยลดทอนแรงฉุดจากภาคการสงออก การผลิตภาคอุตสาหกรรม 
และผลผลิตภาคการเกษตรลงไปไดบางบางสวน 

2.2.2.2 การแขงขัน 

ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ มีสภาพการแขงขันรุนแรง 
มีผูประกอบการรายใหญและรายเล็กในตลาดจํานวนมาก มีตราสินคาในตลาดจํานวนมากที่ไดรับการยอมรับ แต
เนื่องจากตลาดมีขนาดใหญ  ทําใหการจัดจําหนายสินคามีชองทางจําหนายไปสูลูกคาไดอีกมาก โดยบริษัทฯ มีจุดเดน 
ท่ีมีสินคาหลากหลาย สินคามีชื่อเสียงในตลาด สามารถจาํหนายใหลูกคาท่ัวไปและลูกคากลุมผูรับเหมาไดอยางท่ัวถึง  
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ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง 
เนื่องจากเปนผลิตภัณฑ เกี่ยวกับความปลอดภัย จึงจําเปนตองใชผลิตภัณฑ ท่ีมีคุณภาพดี ผานการรับรอง
มาตรฐานสากล คูแขงสําคัญของบริษัทฯ จะเปนบริษัทท่ีเปนกลุมตัวแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศ  ซึ่งมีจํานวน
ไมมากนัก เนื่องจากตราสินคาท่ีไดรับการยอมรับในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ประกอบกับนโยบายผูผลิตสินคาสวนใหญ
มีนโยบายจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว  หรือมีการแตงตั้งตัวแทนจําหนายใหมีจํานวนนอยราย   
เพ่ือปองกันการแขงขันกันเองระหวางตัวแทนจําหนาย 

สําหรับธุรกิจการใหบริการงานโครงการเพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดต้ัง ทดสอบระบบดับเพลิง มีจํานวน    
คูแขงขันไมมากนัก เนื่องจากงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิงตองใชความสามารถทางดานวิศวกรรมออกแบบ คูแขง
หลัก จะเปนกลุมผูจัดจําหนายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตไดอีก เนื่องจาก
ภาครัฐมีการออกกฎหมายเพ่ือปองกันการเกิดอัคคีภัยใหมีความเขมงวดมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงาน
เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 ทําใหตลาดมีความตองการสินคาและบริการ
เกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น  

 ท้ังนี้ คูแขงขันทางตรงซึ่งดําเนินธุรกิจนําเขาจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณดับเพลิงในตลาดอาคารและ
โรงงานมีจํานวน 4 - 5 ราย โดยการดําเนินธุรกิจในบางครั้งคูแขงขนัอาจเปนคูคาในการซื้อสินคาจากบริษัทฯ ไดเชนกัน 
หากพิจารณาสวนแบงตลาดของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงรายไดของคูแขงขันและบริษัทฯ พบวาในป 2558 บริษัทฯ และ
คูแขงขันหลักรวม 3 ราย ครองสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 80 โดยบริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 25 
(การจัดอันดับอางองิจากฐานขอมูลบิซิเนสออนไลน)  

2.2.2.3 แนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ปจจุบันมีผูประกอบการรายใหญและรายเล็กในตลาดจํานวนมากตามการขยายตัวของธุรกิจ และสอดคลองกับ
การเขมงวดบังคับใชกฎหมายในเรื่องความปลอดภัยของอาคาร  โรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีกําหนดใหอาคารสูงตั้งแต   
23 เมตรข้ึนไป หรืออาคารขนาดใหญพิเศษท่ีมีเนื้อท่ีต้ังแต 10,000 ตารางเมตร ตองมีระบบปองกันเพลิงไหม และการ
บังคับใหตรวจสอบระบบดับเพลิงภายในอาคารทุก 3 - 5 ป กอนตอใบอนุญาตใชอาคาร และอาคารขนาดเล็ก เริ่มบังคับ
ใชในเรื่องความปลอดภัยดังกลาวตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 เปนตนมา ดังนั้น จากการบังคับใชกฎหมายความปลอดภัย
ตางๆ ท่ีเขมงวดขึ้นดังท่ีกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ เห็นโอกาสในการขยายธุรกิจและการจําหนายสินคาท่ีมีเพ่ิมขึ้น   
อีกท้ังเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหอุตสาหกรรมนี้ยังสามารถเติบโตไดอีกในอนาคต   

2.2.2.4 ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย 

กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ เปนลูกคาโครงการกอสรางอาคารสูง หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองมี
ระบบดับเพลิงเพ่ือความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้งงานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในอาคารหรือ
โรงงานตางๆ ซึ่งตองใชผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 
เพ่ือเปนอุปกรณในระบบงานน้ันๆ โดยลูกคาของบริษัทฯ อาจเปนลูกคาทางตรงซึ่งเปนเจาของโครงการกอสราง หรือ
เปนผูรับเหมาโครงการท่ีซื้อสินคาจากบริษัทฯ ไปติดต้ังในงานโครงการนั้นๆ  ตลอดจนรานคาหรือผูจําหนายสินคาท่ี
เกี่ยวของกับงานระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมตางๆ ท่ีซื้อสินคาจากบริษัทฯ เพ่ือจําหนายตอใหแกผูรับเหมา
โครงการหรือผูใชงานโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ มีความสัมพันธท่ีดีกับกลุมลูกคาดังกลาวมาโดยตลอด และมีกลุมลูกคาท่ี
ส่ังซื้อสินคาของบริษัทฯ เปนประจํา เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัยของสินคา ท่ีสวนใหญไดรับการรับรอง
มาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับการบริการที่ดีจากทีมงานขายที่มีความรูอยางดีเกี่ยวกับสินคานั้นๆ อยางไรก็ตาม 
ในป 2557 และป 2558 บริษัทฯ ไมมีลูกคารายใดท่ีมีสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวม  
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2.2.2.5 กลยุทธการแขงขัน 

บริษัทฯ มุงเนนการจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพสูง ใหบริการลูกคาดวยสินคาท่ีมีคุณภาพ พรอมใหคําแนะนําดวย
วิศวกรผูเชี่ยวชาญ ทีมงานบริการหลังการขายที่รวดเร็วและเปนมืออาชีพ ดวยนโยบายการบริหารจัดการเสริมสราง
ความรู ความชํานาญในสินคา เพ่ือใหลูกคาไดรับการบริการอยางรวดเร็ว และสรางความพึงพอใจสูงสุด โดยมีกลยุทธ
การแขงขัน ดังนี้  

 จําหนายสินคาคุณภาพและมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

เนนจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานที่ยอมรับท่ัวโลก โดยบริษัทฯ จะคัดเลือกสินคาท่ีมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑในระบบดับเพลิงมีความเกี่ยวของกับความปลอดภัยอยางมาก จึงจําเปนตองเลือก
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี ผานการรับรองมาตรฐานสากล เหมาะสมกับความตองการของลูกคา สินคาท่ีมี
ชื่อเสียงไดรับความนิยมและยอมรับอยางกวางขวางในตลาด เพ่ือสรางความไววางใจ ความเชื่อมั่น และ
ความพึงพอใจใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง   

 การเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคา  

บริษัทฯ วางแผนจะเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในสินคาของระบบดับเพลิงมากขึ้น โดยจะทยอย
ส่ังซื้อสินคา เพ่ือรองรับความตองการของลูกคาใหเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเพ่ิมจํานวนบุคลากรให
เพียงพอตอการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิง ซึ่งบริษัทฯ ตองการใหมีจํานวน
วิศวกรเพียงพอท่ีจะสามารถรองรับงานโครงการท่ีมีปริมาณงานมากขึ้นและมีมูลคางานท่ีสูงขึ้น 

 มีสินคาหลากหลาย ครบวงจร มีสต็อคสินคาเพียงพอตอความตองการและไมทําใหลูกคาตองรอ
สินคานาน 

บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูใหบริการแบบครบวงจร โดยเปนผูนําในธุรกิจนําเขาและจําหนายอุปกรณระบบ
ดับเพลิงท่ีมีสินคาหลากหลาย สินคาท่ีจําหนายสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งตองใชระยะเวลาในการ
ส่ังซื้อและรอการขนสงเขามาในประเทศ  บริษัทฯ จึงตองประมาณการยอดขาย วางแผนการส่ังซื้อสินคา
และเก็บสต็อคสินคาใหเหมาะสม เพ่ือใหมีสินคาหมุนเวียนเพียงพอตอความตองการของลูกคา และสามารถ
สงมอบสินคาใหลูกคาไดอยางรวดเร็วทันที ไมเกิดความลาชา ซึ่งอาจจะทําใหเสียยอดขายและเสียโอกาสใน
การขายครั้งตอไปได ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ตองไมสต็อคสินคาไวมากเกินไป จนทําใหมีคาใชจายในการ
จัดเก็บสต็อคสินคาสูง   

 จัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อกระตุนยอดขาย  

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ เชน การออกงานแสดงสินคา เพ่ือใหเปนท่ีรูจัก
และเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง มีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑใหผูออกแบบโครงการและลูกคาเพ่ือให
รูจักและเลือกใชผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ จําหนาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือนิตยสารตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  รวมท้ังจัดกิจกรรมเชิญผูออกแบบโครงการไปเยี่ยมชมโรงงานของผูผลิต  
ในตางประเทศท่ีมีชื่อเสียงในตลาดโลก  เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีและรับแนวความคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
กอสรางในมุมมองใหม ยกระดับมาตรฐานการกอสรางในประเทศไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งในนโยบาย CSR 
และสรางความเชื่อมั่นในสินคาของบริษัทฯ ท่ีนําเขามาจําหนาย และพิจารณานําสินคาของบริษัทฯ ไปใชใน
โครงการตางๆ ไดอยางมั่นใจ 
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 การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน 

บริษัทฯ วางแผนขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน เชน สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา  
ราชอาณาจักรกัมพูชา เปนตน  เนื่องจากเปนประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
งานกอสรางตางๆ ในปริมาณมาก โดยนําสินคาท่ีบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายเขาไปจําหนายในประเทศ
ดังกลาวในลักษณะเดียวกับท่ีจําหนายอยูในประเทศไทย  และคอยๆ ดําเนินการลงทุน และจัดหาสถานท่ี 
ทําการและส่ิงจําเปนอื่นๆ ในลําดับถัดไป โดยต้ังเปาหมายขยายกิจการไปลงทุนในกลุมประเทศดังกลาว
ภายในป 2559 และ 2560 

2.2.2.6 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายสินคาจากราคาตนทุนสินคาบวกอัตรากําไร (Cost Plus Pricing) โดยการ
กําหนดราคาขายสินคาของบริษัทฯ จะตองมีความยืดหยุนและเหมาะสมตามลักษณะของแตละสินคา ชองทางการ
จําหนาย กลุมลูกคาเปาหมาย  ปริมาณ และมูลคาการส่ังซื้อ  รวมท้ังตองคํานึงถึงราคาตลาดของสินคานั้นๆ ซึ่ง       ใน
บางครั้งอาจใหสวนลด (discount) ตามสภาวะตลาดและการแขงขันในขณะนั้น   เพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันใน
ตลาดได  ในขณะเดียวกันก็ตองรักษาอัตรากําไรขั้นตนท่ีเพียงพอรองรับตอคาใชจายในการขายและบริหาร และการ
ดําเนินงานตางๆ ได   

สําหรับการกําหนดราคางานโครงการ บริษัทฯ กําหนดราคาการใหบริการจากงบประมาณของลูกคา และตนทุน
ของแตละโครงการเปนหลัก  โดยการเสนอราคาจะมีความยืดหยุนเพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได  และ
ในขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญกับคุณภาพบริการ  รวมท้ังสินคาและอุปกรณท่ีนํามาใชในงาน เพ่ือสรางความ
นาเชื่อถือและความไววางใจจากลูกคาอยางตอเนื่อง  รวมท้ังในการเสนอราคา บริษัทฯ จะตองมีอัตรากําไรขั้นตนท่ี
เพียงพอรองรับตอคาใชจายในการขายและบริหาร และการดําเนินงานตางๆ ได  

2.2.2.7 การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

บริษัทฯ จําหนายสินคาในประเทศท้ังหมด โดยทีมงานขายและการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันมีจํานวน      
62 คน แบงความรับผิดชอบดูแลการขายสินคาตามแตละประเภทของสินคา รวมท้ังงานขายโครงการ โดยทีมงานขาย
และการตลาด ทําหนาท่ีติดตอ ดูแลความตองการ และนําเสนอสินคาใหแกลูกคา รวมท้ังติดตอประสานงานกับผูผลิต
หรือคูคาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหทราบถึงปริมาณความตองการของลูกคาในปจจุบันและแนวโนมความตองการในอนาคต 
ตลอดจนรายละเอียดของผลิตภัณฑ  แนวโนมของปริมาณและราคาสินคาของผูผลิตในตลาด  เพ่ือประโยชนในการ  
วางแผนการขาย และการกําหนดราคาสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายสวนใหญไดรับคําส่ังซื้อลวงหนาจากลูกคา โดยมีระยะเวลาเพื่อเตรียมการในการจัดซื้อ
และจัดสงใหแกลูกคาตามกําหนดเวลาท่ีไดตกลงกัน ซึ่งสวนใหญลูกคาจะกําหนดความตองการ มาตรฐานของสินคา 
แหลงท่ีมาหรือผูผลิตสินคาใหแกบริษัทฯ ทราบ เพ่ือใหบริษัทฯ เสนอสินคาไดตรงกับความตองการของลูกคา รวมท้ัง
เสนอราคาและเง่ือนไขการขายตางๆ ใหแกลูกคา  โดยสินคาท่ีจัดจําหนายสวนใหญเปนสินคาท่ีมาจากผูผลิตท่ีลูกคา  
ใหความไววางใจ และเปนไปตามมาตรฐานท่ีใชในงานระบบดับเพลิง และระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ   ลูกคา      
จึงไววางใจในสินคาของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง  ท้ังนี้  ชองทางการจําหนายสินคาของบริษัทฯ  แบงออกเปน 3 ชองทาง
หลัก ไดดังนี้  

1) ชองทางจําหนายผานผูรับเหมากอสรางงานระบบดับเพลิง และระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ  บริษัทฯ 
จําหนายสินคาใหแกผูรับเหมากอสรางงานระบบของโครงการกอสรางอาคารสูง หรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผูรับเหมา
จะจัดหาสินคาหรือนําสินคาของบริษัทไปติดต้ังในโครงการตางๆ ตามรายละเอียด (Specification) ท่ีผูออกแบบ
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โครงการไดวางไว โดยสวนใหญบริษัทจําหนายสินคาผานชองทางจําหนายนี้ หรือคิดเปนรอยละ 70.95 และรอยละ 
80.21  ของรายไดจากการขายและใหบริการรวมในป 2557 และป 2558 ตามลําดับ   

2) ชองทางจําหนายผานรานคาหรือผูจําหนายสินคาท่ีเกี่ยวของกับงานระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมตางๆ 
บริษัทฯ อาจไมสามารถเขาถึงผูรับเหมาขนาดเล็กหรือลูกคาเจาของโครงการไดอยางท่ัวถึง การจําหนายผานชองทางนี้
เปนชองทางท่ีทําใหบริษัทฯ สามารถกระจายสินคาไดอยางกวางขวางมากข้ึน โดยสัดสวนการจําหนายผานชองทางนี้ 
คิดเปนรอยละ 19.53 และรอยละ 17.66 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวม ในป 2557 และป 2558 ตามลําดับ 
นอกจากนี้ ในบางกรณีรานคาหรือผูจําหนายสินคาดังกลาวก็เปนคูคาท่ีมีการจําหนายสินคาบางอยางใหแกบริษัทฯ เพ่ือ
นํามาติดต้ังในโครงการตามความตองการของลูกคาหรือนํามาจําหนายตอใหแกผูรับเหมาท่ีส่ังซื้อสินคาจากบริษัทฯ  
โดยสินคาดังกลาวอาจเปนสินคาของผูผลิตอื่นท่ีบริษัทฯ ไมไดเปนผูจัดจําหนาย หรือเปนสินคาท่ีไมมีความตองการของ
ตลาดมากนักและไมมีเก็บในสต็อคของบริษัทฯ เปนตน  

3) ชองทางจําหนายใหแกผูใชงานโดยตรง (End user) เปนการจําหนายใหเจาของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม 
หรือผูใชงานท่ัวไปโดยตรง โดยเปนการจําหนายสินคา และ/หรือ พรอมการใหบริการในลักษณะของงานโครงการติดต้ัง
ระบบดับเพลิง ท่ีบริษัทฯ มีความพรอมในดานวิศวกรรมและทีมงาน การออกแบบ ติดต้ัง ตรวจสอบและบริการ
บํารุงรักษาระบบดับเพลิง รวมท้ังมีการจําหนายใหแกผูใชงานรายยอยท่ัวไป แตมีจํานวนไมมากและปริมาณการสั่งซื้อ
ตอครั้งมีมูลคาไมสูงนัก โดยสัดสวนการจําหนายในชองทางนี้ คิดเปนรอยละ 11.14 และรอยละ 2.13 ของรายไดจาก
การขายและใหบริการรวมในป 2557 และป 2558 ตามลําดับ 

ท้ังนี้ งานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิงดังกลาว บริษัทฯ เปนผูรับเหมางานโดยตรง ซึ่งสวนใหญเปนการติดต้ัง
ระบบดับเพลิงในอาคารโรงงานตางๆ ท่ีเปนงานรับเหมาขนาดกลางมูลคางานไมเกิน 20 ลานบาท และมีระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการประมาณ 3 - 6 เดือน อยางไรก็ตาม ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเปนผูรับเหมาชวงของผูรับเหมาหลักท่ี
ไดรับงานติดต้ังระบบงานดังกลาวจากเจาของโครงการ  แตผูรับเหมาหลักดังกลาวไมมีความชํานาญ  จึงไดวาจาง
บริษัทฯ ใหเปนผูรับเหมาชวงเพ่ือดําเนินการแทน    

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

สินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายสวนใหญกวารอยละ 70 ส่ังซื้อจากผูผลิตหลายรายในตางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปน
ผูผลิตสินคาชั้นนําท่ีเกี่ยวของกับวาลวและอุปกรณในระบบดับเพลิง และระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระดับโลก โดย
บริษัทฯ มีนโยบายมุงเนนการจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความตองการของลูกคา โดยมีขั้นตอน
การแสวงหาและคัดเลือกสินคาเพ่ือใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ผานการรับรองจากหนวยงานหรือสถาบันตางๆ 
ท่ีนาเชื่อถือ 

ในการส่ังซื้อสินคาเพ่ือมาจําหนายใหแกลูกคานั้น บริษัทฯ มีการวางแผนการส่ังซื้อลวงหนาในปริมาณท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวโนมของตลาด ความตองการของลูกคาในแตละชวงเวลา รวมท้ังปริมาณสินคาคงคลัง 
เพ่ือจะไดจัดเตรียมสินคาใหเพียงพอตอการจําหนาย  ลดความสูญเสียจากการเสียโอกาสเน่ืองจากขาดแคลนสินคา   คง
คลัง หรือไมสามารถจัดหาสินคาไดทันและเพียงพอกับความตองการของลูกคา ในขณะเดียวกันก็ตองควบคุมปริมาณ
สินคาคงคลังใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม และไมใหมีสินคาคางในคลังนานเกินไปจนเปนภาระแกบริษัทฯ  

สินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายมีหลากหลายมากกวา 3,000 รายการ  ภายใตตราสินคาท่ีมีชื่อเสียงมากกวา 25 ตรา
สินคา ซึ่งในจํานวนนี้ เปนตราสินคาท่ีในปจจุบันบริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย 21 ตราสินคา โดยเปน
ตัวแทนจําหนายสินคารายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยใหกับผูผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินคา 
ไดแก Potter Electric และ Weiss และผูผลิตจากราชอาณาจักรสเปนอีก 1 ราย ไดแก SIEX และเปนตัวแทนจําหนาย
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สินคาในประเทศไทยรายหนึ่งจากจํานวนตัวแทนหลายรายในตลาดของสินคานั้นๆ จํานวน 15 ตราสินคา ท้ังนี้ บริษัทฯ
เปนผูนําเขาและจําหนายสินคาในแตละกลุมสินคา ดังนี้ 

กลุมสินคา           ผูผลิตสินคา ประเทศเจาของตราสินคา 
 วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 

ไดแก วาลวประตูน้ํา (Gate Valve), วาลวปกผีเส้ือ 
(Butterfly Valve), วาลวกันน้ํ ายอนกลับ  (Check 
Valve),วาลวระบายอากาศออกจากระบบนํ้า (Air 
Vent) เปนตน ตัวกรองฝุนผงในระบบน้ํา (Strainer) 
อุปกรณระบบทอ ขอตอ อุปกรณใชวัดความดันและ
อุณหภูมิ เปนตน  

 VICTAULIC 
 HONEYWELL 
 WEISS 

 
 

 สหรัฐอเมริกา 
 สหรัฐอเมริกา 
 สหรัฐอเมริกา 

 วาลวปรับปริมาณน้ํ า (Balancing Valve), วาลว
ควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลของน้ํ า
อัตโนมัติ(PICV) 

 OVENTROP  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

 แผ นกรองอากาศอ ลูมิ เนี ยม (Aluminum Filter) 
สําหรับกรองส่ิงสกปรกและฝุนละอองในอากาศ  

 RESEARCH 
PRODUCTS 

 เบลเยี่ยม 

 วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ไดแก อุปกรณ
ร ะบ บ ท อ  ข อ ต อ  (Groove Coupling)  ว า ล ว
ดั บ เพ ลิ ง  หั ว ฉี ด น้ํ า อั ต โน มั ติ  (Automatic 
Sprinkler) ชุดสายฉีด ดับ เพ ลิง  สายดับ เพ ลิง 
เครื่องดับ เพ ลิงแบบแขวน  (Fire Hose Rack) 
เครื่ องดับ เพ ลิงแบบหิ้ ว  น้ํ ายาโฟมดับ เพ ลิง 
อุปกรณ โฟมดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
ระบบตรวจจับควัน ระบบดับเพลิงดวยกาซ ระบบ
กลองตรวจจับควันและเปลวไฟ เปนตน  

  VICTAULIC 

  POTTER ELECTRIC 

  MOYNE ROBERTS 

  BADGER 

  GIACOMINI 

  HYGOOD 

  5-ELEM 
 

  NIBCO 

  CHEMGUARD 

  WAGNER 

  SIEMENS 

  SRI 

  SIEX 

  GKB 

 สหรัฐอเมริกา 

 สหรัฐอเมริกา 

 ไอรแลนด 

 สหรัฐอเมริกา 

 อิตาลี 

 สหราชอาณาจักร 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน 

 สหรัฐอเมริกา 

 สหรัฐอเมริกา 

 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

 มาเลเซีย 

 ราชอาณาจักรสเปน 

 ไตหวัน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดพัฒนาตราสินคาเปนของตัวเอง จํานวน 3 ตราสินคา โดยเปนเจาของแบรนดหรือ
เครื่องหมายการคา ไดแก 

 เครื่องหมายการคา  “VALTEC” สําหรับผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดย
การวาจางผูผลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard  
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 เครื่องหมายการคา “SPARK” สําหรับผลิตภัณฑสายฉีดน้ําดับเพลิง โดยการวาจางผูผลิตในประเทศ
มาเลเซีย  และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard 

 เครื่องหมายการคา “GUARDIAN” สําหรับผลิตภัณฑเครื่องดับเพลิงบรรจุชนิดผงเคมีแหง โดยการวาจาง
ผูผลิตในประเทศไทย สินคาไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (TIS) จากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

บริษัทฯ คัดเลือกผูผลิตเพ่ือวาจางผลิตสินคาสําหรับตราสินคาของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถของ
ผูผลิตและความสามารถของโรงงาน ซึ่งในแตละตราสินคา บริษัทฯ ใชผูผลิตรายเดียวท่ีติดตอคาขายมาเปนเวลานาน 
โดยเปนการวาจางผลิตเปนคราวๆ ไป  ไมมีการทําสัญญาวาจางผลิตระยะยาว  ซึ่งท่ีผานมาการจําหนายสินคาใน   ตรา
สินคาของบริษัทฯ เปนสัดสวนท่ีนอยเมื่อเทียบกับสินคาท่ีนําเขาจากผูผลิตในตางประเทศ หรือมีสัดสวนประมาณรอยละ 
4 - 5 ของยอดขายรวม 

ท้ังนี้ ในป 2557 และป 2558 บริษัทฯ ไมมียอดส่ังซื้อสินคาจากผูผลิตรายใดรายหนึ่ง เกินกวารอยละ 30 ของ
มูลคาการส่ังซื้อรวม  

2.2.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

- ไมมี - 

2.2.5    งานท่ียังไมไดสงมอบ 

ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2558  บริษัทฯ มีงานโครงการที่ยังไมไดสงมอบจํานวน 26 สัญญา ซึ่งเปนงานติดต้ัง
ระบบดับเพลิง เชน งานติดต้ังระบบดับเพลิงโรงไฟฟา  งานติดต้ังระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler) ระบบโฟม
ดับเพลิง และระบบปโตรเคมีคอล เปนตน มีมูลคารวมตามสัญญา เทากับ 122.18  ลานบาท และมีมูลคาของสินคา      
ท่ีไดรับใบส่ังซื้อและรอสงมอบในชวงป 2559  ณ วันท่ี 31  ธันวาคม  2558 เทากับ 31.52 ลานบาท 
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3. ปจจัยความเสี่ยง  
 

บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการพัฒนาการบริหารความเส่ียงอยางตอเนื่อง  ดวยความตระหนักถึงภาวะความเส่ียงท่ี
ซับซอนและรุนแรงขึ้นของการดําเนินธุรกิจ ท้ังจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของบริษัทฯ  
การที่บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตไดอยางมั่นคงในระยะยาวนั้น  จําเปนตองสรางพ้ืนฐานการบริหาร     
ความเสี่ยงท่ีดี เพียงพอท่ีจะปองกันและลดผลกระทบของความเสี่ยง อันเกิดขึ้นไดจากปจจัยผันแปรตางๆ  บริษัทฯ จึง
จัดทําแบบประเมินและควบคุมความเสี่ยงดวยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) โดยมีการประเมิน 
ระบุปจจัยความเส่ียง และวิเคราะหความเส่ียงท่ีสําคัญ รวมถึงกําหนดมาตรการรองรับและปองกันความเส่ียง โดยมี
ผูรับผิดชอบตามสายงานท่ีสังกัด  อีกท้ังใชดัชนีชี้วัดความเส่ียง เพ่ือติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียง เพ่ือให
การดําเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จตามทิศทางที่กําหนดไว  โดยมีความเส่ียงในการ
ประกอบธุรกิจและความเสี่ยงอื่นๆ ท่ีสําคัญ ดังนี้  

3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

สินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายใหลูกคาสวนใหญเปนสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศ ยอดส่ังซื้อสินคาจากตางประเทศ     
ในป 2557 และป 2558 คิดเปนรอยละ 61.94 และรอยละ 68.72 ของยอดการส่ังซื้อรวม ตามลําดับ การเสนอราคาและ
การชําระเงินคาซื้อสินคาสวนใหญใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก ในขณะที่การจําหนายสินคาเกือบท้ังหมดจําหนาย
ภายในประเทศ ซึ่งในบางคร้ังบริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาสินคาใหสอดคลองกับตนทุนสินคาท่ีเพ่ิมขึ้นไดทันที ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนสินคาและกําไร
ขั้นตนของบริษัทฯ ได 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดคํานึงถึงผลกระทบดังกลาว โดยไดมีการเปดวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
กับสถาบันการเงินเพ่ือปองกันความเส่ียงดังกลาว ซึ่งเปนวงเงินท่ีสามารถครอบคลุมยอดเจาหนี้การคาตางประเทศ
ในขณะใดขณะหนึ่ง ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบัน
การเงิน ซึ่งแบงเปนวงเงินสกุลเงินบาทไทย และดอลลารสหรัฐ เทากับ 17.38 ลานบาท และ 2.66 ลานเหรียญสหรัฐ 
ตามลําดับ บริษัทฯ มีนโยบายจะซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาในชวงท่ีคาเงินมีความผันผวนภายใตวงเงินดังกลาว 
โดยบริษัทฯ เริ่มซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา ในป 2558  โดยป 2558 บริษัทฯ ซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา 
จํานวน 130.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.03 ของยอดการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการ
บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศดวยการติดตามความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนอยู
ตลอดเวลา ทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความเส่ียงดังกลาวนอยมาก ดังจะเห็นไดจากผลการบริหารความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน โดยในป 2556 - 2558 มีกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ (1.88) ลานบาท , 0.62 
ลานบาท และ (0.55) ลานบาท  ตามลําดับ  

นอกจากนี้ หากอัตราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงจนมีผลทําใหตนทุนสินคาของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นมาก บริษัทฯ จะ
ทําการปรับราคาสินคาไปตามสภาพตลาดโดยแจงใหลูกคาทราบลวงหนา และบริษัทฯ มีสต็อคสินคาจํานวนหน่ึง ซึ่ง
สามารถรองรับงานจําหนายสินคาลวงหนา ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนไมสงผลกระทบตอรายไดและ
ตนทุนของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 
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3.1.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายสินคา  

บริษัทฯ เปนผูจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ท่ีมีสินคา
หลากหลายรายการ โดยบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก  ซึ่งตราสินคาท่ีมียอดขายสูงสุด 3 
อันดับแรก  คิดเปนประมาณรอยละ 43.10  และรอยละ 36.66 ของยอดขายรวมในป 2557 และป 2558  ตามลําดับ 
ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในตราสินคาท่ีสําคัญไป อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ยอดขายของบริษัทฯ ได  

การไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการเปนตัวแทน
จําหนายสินคาใหกับคูคามีท้ังลักษณะท่ีกําหนดอายุของการเปนตัวแทนและไมมีกําหนดอายุของการเปนตัวแทน     
โดยสวนใหญบริษัทฯ ไมไดทําสัญญาเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการกับบริษัทเจาของตราสินคา ดังนั้น บริษัทฯ 
อาจมีความเส่ียงจากการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในกรณีดังกลาว โดยหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการเปนตัวแทน
จําหนายสินคาใหแกเจาของตราสินคา หรือหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญาไมวาดวยกรณีใดๆ เชน บริษัทคูคามีการ  
ควบรวมกิจการกับบริษัทอ่ืน หรือมีการเลิกกิจการคูคา เปนตน อาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได ซึ่งตั้งแตป 
2547 เปนตนมา บริษัทฯ สูญเสียตราสินคาท่ีไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ 2 ตราสินคา โดย
เกิดจากการท่ีผูผลิตขายกิจการ 1 ราย และเกิดจากบริษัทฯ เลือกเปล่ียนไปจําหนายตราสินคาของบริษัทฯ เอง 1 ราย 

อยางไรก็ตาม  จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจ  การรักษาความสัมพันธท่ีดีกับบริษัทเจาของตราสินคาท่ีมี 
มายาวนาน และบริษัทฯ มีตราสินคาท่ีจัดจําหนายมากกวา 25 ตราสินคา ท้ังยังใหบริการและสรางความสัมพันธท่ีดีตอ
ลูกคาจนเปนท่ียอมรับ อีกท้ังมีฐานลูกคาท่ีกวางขวางมากกวา 1,000 ราย บริษัทฯ จึงมั่นใจวา หากบริษัทฯ สูญเสียการ
เปนตัวแทนจําหนายสินคาในตราสินคาใดสินคาหนึ่งไป  บริษัทฯ ก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑตราสินคาอ่ืน 
เขามาทดแทนเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดได  เนื่องจากบริษัทฯ มีเปาหมายในการคัดสรรสินคาคุณภาพดี
และเปนสินคาท่ีมีเทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลา  อีกท้ังบริษัทฯ ไดมีการพัฒนาตราสินคาภายใตเครื่องหมายการคา
ของบริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑเองเพ่ือลดความเส่ียงดังกลาวดวย  

นอกจากนี้  ตลอดระยะเวลาที่ผานมา  บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการคาตามท่ีตกลง และไดรับความ
ไววางใจจากบริษัทเจาของตราสินคาใหเปนตัวแทนจําหนายสินคามาโดยตลอด  ดังจะเห็นไดจากการท่ีบริษัทฯ         
มียอดขายท่ีเติบโตขึ้นเปนลําดับ  ประกอบกับการที่บริษัทฯ  มีชองทางการจําหนายท่ีมีประสิทธิภาพ  มีทีมงานขาย   ท่ี
เขมแข็ง  สินคาท่ีบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสามารถสรางยอดขายใหเติบโตอยางตอเนื่อง บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นวา
บริษัทเจาของตราสินคาจะยังคงมอบหมายใหบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาตางๆ อยางตอเนื่องตอไปในอนาคต  

3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจาของตราสินคาอาจเขามาทําตลาดเอง 

กรณีท่ีเจาของตราสินคาจากตางประเทศมีความประสงคจะเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไมผานบริษัทฯ 
ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีความเส่ียงในการสูญเสียความเปนตัวแทนจําหนายตราสินคานั้นๆ ได  และอาจตองมีการแขงขัน
กับบริษัทเจาของตราสินคาดังกลาว  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นวา ความเส่ียงดังกลาวมีโอกาสเกิดขึ้นนอย  เนื่องจากความไมคุมคาในการลงทุน
เขามาจําหนายสินคาเอง อีกท้ังการจําหนายสินคาวาลวและอุปกรณในระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ  
ตองมีความหลากหลายและตองสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดอยางครบวงจร  ลูกคาจะคํานึงถึง    
ความสะดวกในการส่ังซื้อสินคาจากผูจําหนายท่ีมีสินคาใหครบตามท่ีตองการ  ซึ่งจากท่ีผานมาเคยมีผูผลิตสินคาจาก
ตางประเทศบางรายใหบริษัทในเครือเขามาดําเนินธุรกิจโดยตรงแทน แตก็ไมประสบความสําเร็จและเลือกกลับไป
จําหนายผานตัวแทนเหมือนเดิม 
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3.1.4 ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินคาคงคลังของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีรายการสินคาท่ีจําหนายอยูมากกวา 3,000 รายการ บริษัทฯ จึงจําเปนตองควบคุมสินคาคงคลังให
เหมาะสมกับสภาพการขายในปจจุบัน โดยจะตองมีสินคาในสต็อคไวเพ่ือรอการจําหนายเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางเพียงพอและทันตอความตองการใชงาน  ซึ่งหากในบางชวงท่ีสินคาขาดสต็อคหรือไมสามารถจัดหา
ไดทันตามความตองการของลูกคาได อาจทําใหบริษัทฯ สูญเสียยอดขายหรือโอกาสในการขายครั้งตอไปได            ใน
ขณะเดียวกัน สินคาบางรายการท่ีไมไดถูกจําหนายออกไปเปนเวลานานก็อาจทําใหสินคามีสภาพเกาเก็บ  สินคา  ตก
รุน เปนตน ซึ่งทําใหเกิดภาระคาใชจายในการเก็บสต็อคได  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาวจึงไดมีการวางแผนการส่ังซื้อสินคาใหสอดคลองกับเปาหมายการขาย   
ท้ังหนวยงานขายและหนวยงานจัดซื้อมีการวางแผนรวมกันในการส่ังซื้อสินคาและกําหนดแผนการส่ังซื้อสินคาไว
ลวงหนา โดยหนวยงานจัดซื้อตองจัดหาสินคาใหถูกตองและรวดเร็ว ติดตามสินคาจากผูขาย และทบทวนสถานะการ
ส่ังซื้อสินคาอยางสม่ําเสมอ  เพ่ือใหไดสินคาตรงเวลาทันตอความตองการของลูกคา 

อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการสินคาคงคลังของบริษัทฯ ไดจัดสรรพ้ืนท่ีการจัดเก็บสินคาไวเปนสัดสวนของแตละ
ประเภทสินคา โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ดูแลควบคุมการจัดเก็บและการเบิกจายอยางเปนระบบ มีการควบคุมสินคา
ดวยระบบโปรแกรมบริหารคลังสินคาท่ีทันสมัย สามารถบันทึกรายละเอียดของสินคาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว สามารถ
ตรวจสอบยอดสต็อคคงคลังไดทันทีท่ีตองการ จึงสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทันที ทําใหลูกคามั่นใจ
ในการใหบริการท่ีถูกตอง แมนยํา นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการตรวจนับสินคา โดยใชระบบหมุนเวียน การตรวจนับ    
ทุกเดือน เพ่ือปองกันความเส่ียงจากการจายสินคาผิดพลาด และสรางความมั่นใจไดวาสินคาคงคลังของบริษัทฯ ถูกตอง
แมนยํา 

3.1.5  ความเสี่ยงจากอัตรากําลังคนและความสามารถของบุคลากรไมเพียงพอตอความตองการทาง
ธุรกิจ   

บริษัทฯ มีการทบทวนโครงสรางองคกรและวิเคราะหแผนความตองการอัตรากําลังคน และดําเนินการตาม
กระบวนการ สรรหา โดยคัดเลือกและเพ่ิมชองทางการสรรหาท่ีมีประสิทธิภาพ  และทําแผนพัฒนาบุคลากรให
สอดคลองกับการเติบโตของธุรกิจ มีการประชุมปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร เพ่ือพิจารณาผูสืบทอดตําแหนงงาน  
รวมถึงกระตุนใหพนักงานท่ีมีความสามารถเล็งเห็นเปาหมายและการเติบโตในอนาคตที่ชัดเจน และเรงพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

 
 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธรุกิจ  หนา 27 

4.      ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ  

ตาราง 4.1   รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ ที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ  สรุปไดดังนี้  

ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ       

วันที่ 31 ธันวาคม 2558  (ลานบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

1. เครื่องมือและอุปกรณ 0.45 เปนเจาของ ไมม ี

2. เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 6.73 เปนเจาของ ไมม ี

3. ยานพาหนะ 8.47 เปนเจาของ ไมม ี

4. สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต 0.57 เปนเจาของ ไมม ี

5. อุปกรณระหวางติดตั้ง - เปนเจาของ ไมม ี

รวม 16.20   

4.2 สินทรัพยไมมีตัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ เปนเจาของโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวน 6.72 ลานบาท โดยมีการตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของ
สินทรัพยจํานวน 5 ป 

4.3 สัญญาที่สําคัญของบริษัทฯ 

4.3.1 สัญญาเชา 

บริษัทฯ ทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานกังานใหญ โดยทําสัญญาเชากับบุคคลที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้ 
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ตาราง 4.2   สัญญาเชาพื้นที่อาคารของบริษัทฯ 

ลําดับ คูสัญญา 
สถานที่เชา ระยะเวลาการเชา 

พื้นที่ (ตร.ม.) 
เลขที ่ ชั้น ถนน / แขวง / เขต / จังหวัด อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

1. บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 19/7-8  1- 4 อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

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

2. บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 19/17 3 อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

3 ป 1 ม.ค. 2557 31 ธ.ค. 2559 55 

  19/17 4 อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

   55 

  19/18-19  3 อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

   59 

  19/18-19 4 อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

   117 

  19/20-22 1 อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

   36 

  19/20-22 ชั้นลอย อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

   27 

  19/20-22 2 อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

   22 

  19/20-22 3 อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

   209 

  19/20-22 4 อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

   67 
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ลําดับ คูสัญญา สถานที่เชา ระยะเวลาการเชา พื้นที่ (ตร.ม.) 
เลขที่ ชั้น ถนน / แขวง / เขต / จังหวัด อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

3. นายเจน ชาญณรงค 19/6  1 อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

3 ป 15 ธ.ค. 57 14 ธ.ค. 60 65 

19/6  2 อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 
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19/6  3 อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 
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หมายเหตุ : * เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก 1 ป นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา ซึ่งผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตอง
แจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 เดือนกอนที่สัญญาเชาจะครบกําหนด  ซึ่งอัตราคาเชาของสัญญาเชาที่มีการตออายุ   อาจปรับขึ้นหรือลงตามแต
คูสัญญาจะตกลงกัน แตไมเกินรอยละ 5 ของคาเชาเดิม

4.3.4 สัญญาเชาอาคารคลังสินคา 

ตาราง 4.3  รายละเอียดสัญญาเชาอาคารคลังสินคา 

ลําดับ คูสัญญา สถานที่เชา ระยะเวลาการเชา พื้นที่ (ตร.ม.) 
อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

1. บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคา  
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 ภัทรฤทธิ์ 1997 จํากัด โกดังสินคา  
เลขที่ 38/43 หมู 4 ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 

5 ป** 22 ก.ย. 56 22 ก.ย. 61 
 

15 

หมายเหตุ : *    เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก 1 ป นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา ซึ่งผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชา
ตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 เดือนกอนที่สัญญาเชาจะครบกําหนด  ซึ่งอัตราคาเชาของสัญญาเชาที่มีการตออายุ  อาจปรับขึ้นหรือลง
ตามแตคูสัญญาจะตกลงกัน แตไมเกินรอยละ 5 ของคาเชาเดิม 

**  ทบทวนสัญญาเชาทุกๆ 1 ป 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธรุกิจ  หนา 30 

4.3.3 สัญญารับจางบริการงานดานสนับสนุน 

ตาราง 4.4  รายละเอียดสัญญารับจางบริการงานดานสนับสนุน 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 
1. สัญญารับจางบริการกับ 
    บริษัท คิว ทู เอส จํากัด * 

(1) การบริการงานธุรการ ประกอบดวย คาใชจายสาธารณูปโภค อาทิ คาไฟฟา  น้ําประปา คารักษา
ความปลอดภัย คาทําความสะอาด ซึ่งคํานวณตามพื้นที่ใชสอยของแตละบริษัท  
งานบริการที่เกี่ยวกับการใชอาคารสํานักงาน, แจกจาย/นําสงเอกสารเขา-ออก, การตอนรับผูมาติดตอ  
การใชหองประชุม  รวมถึงการดูแลความพรอมของระบบโทรศัพท, ไฟฟา, ประปา  การดูแล/เบิกจาย/
ซอมแซม ทรัพยสิน เครื่องใช/อุปกรณสํานักงาน/รถยนต  การตอทะเบียน และประกันภัยตางๆ  ควบคุม
และเบิกจายคาใชจายเดินทางของฝายขายและฝายบริการ ซึ่งคํานวณตามจํานวนพนักงานหรือพื้นที่ใช
งานของแตละบริษัท 
(2) คาบริการงาน ISO ประกอบดวย การควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ  การตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน  การใหการอบรมความรูเกี่ยวกับระบบคุณภาพเบื้องตน  การประสานงานกับองคกรภายนอกเพื่อ
ตรวจประเมินระบบติดตามและแกไขสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด รวมถึงใหคําแนะนําในการปรับปรุง
ระบบคุณภาพ ซึ่งคํานวณตามจํานวนระบบงานที่แตละบริษัทใช 
(3) คาบริการระบบสารสนเทศ ประกอบดวย คาใหบริการเครื่องแมขายระบบคอมพิวเตอร การใหบริการ  
E-mail, Internet จัดใหมี Programmer ใหคําปรึกษาใหบริการแกไขระบบ SAP รวมถึงพัฒนาโปรแกรม
อื่นๆที่ใชในงาน ใหบริการปองกันและควบคุมสิทธิ์ในการเขาใชระบบคอมพิวเตอร ซึ่งคํานวณตามรอยละ
ของพื้นที่ใชงานของขอมูลในระบบของแตละบริษัท 

1 ป** 
(1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58) 

2. สัญญารับจางบริการกับ 
บริษัท ชิลแมทช จํากัด *   

1 ป** 
(1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58) 

หมายเหตุ : * บริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการงานดานสนับสนุนจาก บ.คิว ทู เอส จก. และ บ.ชิลแมทช จก. โดยกําหนดจากประมาณการคาใชจายของบริษัทที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งอางอิงคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดของปกอน และประมาณการอัตรากําลังคนตามงบประมาณประจําปในแตละประเภทของบริการ และปนสวนคาใชจายดังกลาวไปในแตละบริษัทตามอัตรา
กําลังคน หรือพื้นที่ใชงาน หรือจํานวนระบบงาน หรือจํานวนรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงของแตละบริษัท 

** หลังจากสิ้นสุดสัญญาลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผูใชบริการประสงคจะใชบริการตอไปอีก ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 และครั้งที่ 
2/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558  จึงใหถือวาคูสัญญาตอสัญญาออกไปอีก 12 เดือน 

 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธรุกิจ  หนา 31 

4.3.4 สัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน 

บริษัทฯ ไดทําประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน รวมถึงประกันภัยสําหรับเงิน สําหรับสต็อคสินคาและทรัพยสินทุกชนิด  รวมทุนประกัน 90.62 ลานบาท ซึ่งครอบคลุม
มูลคาทรัพยสินตามบัญชีของทรัพยสินที่ทําประกันภัยดังกลาว  รายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

ตาราง 4.5 (1)   รายละเอียดสัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน (บริษัทผูรับประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด)   

ประเภท
กรมธรรม 

บริษัทประกัน ทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
ทุนประกัน 
(ลานบาท) 

ระยะเวลาประกันภัย ผูเอาประกันภัย 

1. กรมธรรมประกัน
ความเสี่ยงภัย
ทรัพยสิน 

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 1. สต็อคสินคาทุกชนิด บรรจุภัณฑตางๆ ที่เปนของผู  
เอาประกันภัย และ/หรือ อยูภายใตการดูแลรักษา 
ควบคุมของผูเอาประกันภัย 

2. สิ่ งตกแตง ติดตั้ง ตรึงตรา ทุกชนิด เฟอรนิ เจอร 
อุ ปกรณ เครื่ องใช สํ านั กงานต างๆ  รวมเครื่ อง
คอมพิวเตอร และทรัพยสินทุกชนิดที่เปนของผูเอา
ประกันภัย รวมถึงระบบปรับอากาศ 

3. สิ่งตกแตง ติดตั้ง ตรึงตราทุกชนิด เฟอรนิเจอร อุปกรณ
เครื่องใชสํานักงานตางๆ รวมเครื่องคอมพิวเตอร และ
ทรัพยสินทุกชนิดที่เปนของผูเอาประกันภัย รวมถึง
ระบบดับเพลิง FM200 

4. สิ่งตกแตง ติดตั้ง ตรึงตราทุกชนิด เฟอรนิเจอร อุปกรณ
เครื่องใชสํานักงานตางๆ รวมเครื่องคอมพิวเตอร และ
ทรัพยสินทุกชนิดที่เปนของผูเอาประกันภัย 

86.49 
 
 

0.70 
 
 
 
 

2.62 
 
 
 
 

0.48 

1 ธ.ค. 2557 - 17 ก.ย. 2558 บริษัท ไฟรวิคเตอร 
จํากัด (มหาชน) 

      
      

   
 
 

   



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธรุกิจ  หนา 32 

ตาราง 4.5 (1)   รายละเอียดสัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน (บริษัทผูรับประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด) (ตอ) 

ประเภท
กรมธรรม 

บริษัทประกัน ทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
ทุนประกัน 
(ลานบาท) 

ระยะเวลาประกันภัย ผูเอาประกันภัย 

2. กรมธรรม
ประกันภัย 
สําหรับเงิน (ตอ) 

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 1.ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย 
2. ความสูญเสียของเงินภายในตูนิรภัยหรือหองนิรภัย  
นอกเวลาทํางาน 

3. ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย  
ขณะขนสงเงินไปและกลับจากสถานที่เอาประกันภัย
กับธนาคารพาณิชยภายในกรุงเทพฯ 

4. ความเสียหายตอตูนิรภัยหรือหองนิรภัย ตัวอาคาร
ของสถานที่และทรัพยสินอื่นๆ 

0.30 
รวมอยูในขอ1

 
รวมอยูในขอ1

 
 

0.03 

1 ธ.ค. 2557 - 17 ก.ย. 2558 บริษัท ไฟรวิคเตอร 
จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุ :  จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสําหรับความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากภัยน้ําทวม ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บและแผนดินไหว/Tsunami คลื่นใตน้ํา ทุกภัยรวมกันสูงสุดไมเกิน 4.50 
ลานบาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ภัยจากจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยจากการกระทําอันมีเจตนาราย (ยกเวนการกระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนาหรือลัทธินิยม) วงเงิน
จํากัดความรับผิดรวมกันไมเกิน 10.00 ลานบาทตอครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธรุกิจ  หนา 33 

เพื่อผลประโยชนสูงสุดในการปองกันความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย  อันมีสาเหตุมาจากไฟไหม  ฟาผา  ภัยระเบิด  ภัยลมพายุ        
ภัยอากาศยาน  ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือ การชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยลูกเห็บ ภัยจากแผนดินไฟวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใตน้ําหรือสินามิ  ภัยน้ําทวม   
ภัยไฟปา  ภัยเนื่องจากน้ํา  ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทําอันมีเจตนาราย การโจรกรรมที่ปรากฏรองรอยงัดแงะตอตัวอาคารที่เอาประกันภัย การชิงทรัพย และ
การปลนทรัพย (จร.2) รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอก (Accidental Damage)   

ในระหวางป 2558  บริษัทฯ ไดเปรียบเทียบความคุมครองในทรัพยสินจากบริษัทผูรับประกันภัย  และไดเลือก บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เปนผูรับ
ประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยทุกชนิด และทุนประกันรวม 115.15 ลานบาท ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตาราง 4.5 (2)   รายละเอียดสัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน (บริษัทผูรับประกันภัย : บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน))   

ประเภท
กรมธรรม 

บริษัทประกัน ทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
ทุนประกัน 
(ลานบาท) 

ระยะเวลาประกันภัย ผูเอาประกันภัย 

3. กรมธรรมประกัน
ความเสี่ยงภัย
ทรัพยสิน  
(All Risk) 

บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด 
(มหาชน)  

- สิ่งปลูกสราง (ไมรวมรากฐาน) รวมสวนปรับปรุงตอเติม 
รั้ว ประตู ระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน ระบบปรับอากาศ 
ระบบประปา ระบบไฟฟา เฟอรนิเจอร สิ่งตกแตง ตรึงตรา 
อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน ระบบ/เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องมือ เครื่องใชต างๆ  เครื่องจักรและอุปกรณ ที่
เกี่ยวของทุกชนิด รถโฟลคลิฟท รวมถึงทรัพยสินทุกชนิด
ที่เปนของบริษัทฯ และ/หรือ อยูภายใตการดูแลรักษาของ
บริษัทฯ ในฐานะผูรักษาทรัพย 
- สต็อคสินคา 
ขยายความคุมครองถึงการโจรกรรม (จร.3) วงเงิน : ไมเกิน  
5 ลานบาท 
การโจรกรรม (จร.2) วงเงิน : เต็มทุนประกัน 
ประกันเงิน (ปง.2) วงเงิน : ไมเกนิ 1 ลานบาทตอครั้ง และ
ตลอดระยะเวลาประกัน 
รวมถึงความรับผิดตอบุคคลภายนอกในวงเงิน : ไมเกิน 10 
ลานบาทตอครั้ง และตลอดระยะเวลาประกัน 

15.10 
 
 
 
 
 
 
 

100.05 
 
 
 
 
 

18 ก.ย.2558 – 18 ก.ย.2559 บริษัท ไฟรวิคเตอร 
จํากัด (มหาชน) 
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4.4 เครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการที่สําคัญ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของกันเปนเจาของเครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการ  4  รายการ ดังนี้ 

ตาราง 4.6   รายละเอียดเครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการที่สําคัญของบริษัทฯ   

ลําดับที ่ รูปเครื่องหมายการคา/บริการ เจาของกรรมสทิธิ์ เลขทะเบียน สําหรับสินคา/บริการ ระยะเวลา 

1 

 

บริษัท บ41547 สําหรับบริการ  

บริการจัดการขายอุปกรณเกี่ยวกับการดับเพลิง 

26 ธ.ค. 2550 - 25 ธ.ค. 2560 

2* 

 

บริษัท ค162287 สําหรับสินคา  

วาลวทอน้ําทําดวยโลหะ 

18 ต.ค. 2544 - 17 ต.ค. 2564 

3* 

 

บริษัท ค159795 สําหรับสินคา  

ชุดสายฉีดน้ําดับเพลิง สายดับเพลิง ขอตอดับเพลิง 

4 ก.ย. 2544 - 27 มิ.ย. 2565  

 

4* 

 

บริษัท  ค62121 สําหรับสินคา  

เครื่องดับเพลิง 

20 มิ.ย. 2549 - 19 มิ.ย. 2559 

หมายเหตุ :  * สินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัท (ลําดับที่ 2 - 4) เปนสินคาจางผลิตกับผูผลิตสินคาภายในประเทศหรือตางประเทศ 

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  อยางไรก็ตาม การลงทุนในอนาคตบริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวของ หรือเอื้อประโยชนกับธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ โดยเปนธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทฯ ในระยะยาว  โดยหากเปนการลงทุนในบริษัทยอย   บริษัทฯ จะควบคุมหรือกําหนดนโยบายการ
บริหารงานเสมือนเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัทฯ  ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุนหรือเปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ   สําหรับการลงทุนใน
บริษัทรวม  บริษัทฯ ไมมีนโยบายเขาไปควบคุมมากนัก   ทั้งนี้การจะสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับขอตกลงรวมกัน   โดยบุคคล
ดังกลาว ตองมีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ ซึ่งทําหนาที่ติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม      
อยางใกลชิด เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว 
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5.  ขอพิพาททางกฎหมาย 

-ไมมี- 
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6.    ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 

6.1 ขอมูลท่ัวไป 

ก. บริษัท   

บริษัท : บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : เลขท่ี 19/20-22 อารซีเอ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบ
ดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมท้ัง
ใหบริการติดต้ังระบบดับเพลิงงานโครงการ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000217 

โทรศัพท : 02-203-0868 

โทรสาร : 02-203-1504 

เว็บไซต : www.firevictor.co.th 
 

ข. บุคคลอางอิงอ่ืนๆ   

1. นายทะเบียนหลักทรัพย   

บริษัท : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท : 02-009-9000 

โทรสาร : 02-009-9991 

2. ผูสอบบัญชี   

บริษัท : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : เลขท่ี 100/19 ชั้น 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 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : เลขท่ี 9/8 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท : 02-714-2799 

โทรสาร : 02-714-2798 

4. ท่ีปรึกษาทางการเงิน   

บริษัท : บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : เลขท่ี 1550 ชั้น 10 อาคารธนภูมิ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท : 02-652-7858 

โทรสาร : 02-652-7867 

6.2 ขอมูลสําคัญอ่ืน 

-ไมมี- 
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สวนท่ี  2
การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 
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สวนที่ 2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7.  ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

 หลักทรัพยของบริษัท 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

 7.1.1  หุนสามัญ 

 บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว จํานวน  175,000,000  
บาท  โดยเปนหุนสามัญ จํานวน 350,000,000 หุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท  

7.2 โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ 

 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 

 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ  10  รายแรกของบริษัทฯ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2558  มีดังนี้ 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวน (หุน) % ของจํานวนหุนท้ังหมด 

1 นายวิรัฐ สุขชัย 86,392,790 24.68 

2 นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 35,067,520 10.02 

3 นายเจน ชาญณรงค 33,970,700 9.71 

4 Nice Noble Limited 33,020,000 9.43 

5 นายประมวล ชูติกมลธรรม 13,144,700 3.76 

6 นางนพรัตน สุขชัย 13,000,000 3.71 

7 นายประชา พรอมพรชัย 10,950,574 3.13 

8 นางสาวอุไรรัตน หาญทวีภัทร 6,673,429 1.91 

9 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย 6,003,127 1.72 

10 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 4,926,580 1.41 
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สรุปรายงานการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร  ส้ินสุด  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม 2558 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน 
ณ วันท่ี เพิ่มข้ึน 

(ลดลง) 27 มกราคม 2558 31 ธันวาคม 2558 

 กรรมการบริษัท    

1 นายวิรัฐ สุขชัย 86,190,000 86,392,790 202,790 

2 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย 5,947,520 6,003,127 55,607 

3 นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 35,067,520 35,067,520 - 

4 นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 6,110,000 4,038,000 (2,072,000) 

5 นายถกล นันธิราภากร - - - 

6 นายโสตถิธร มัลลิกะมาส - - - 

7 นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน - - - 

 ผูบริหาร     

1 นายประชา พรอมพรชัย 10,900,000 10,950,574 50,574 

2 นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท 3,250,000 3,299,101 49,101 

3 นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 1,098,000 1,130,406 32,406 

4. นายสุชาติ สุวัฒโนดม - 147,305 147,305 

 

7.3 นโยบายจายเงินปนผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหลังหักสํารอง
ตางๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซึ่งการพิจารณาจายเงินปนผล
จะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด  ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  การจายชําระ
คืนเงินกูยืม  เง่ือนไขและขอกําหนดในสัญญาตางๆ ท่ีบริษัทฯ ผูกพันอยู  รวมท้ังขอจํากัดทางกฎหมาย  ความ
จําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต   

ท้ังนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ท่ีอนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม      
ผูถือหุน เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาล  ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปน
ครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนั้นได  โดยจะตองรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ 
ในการประชุมคราวถัดไป 
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ขอมูลการจายเงินปนผล ป  2558 ป  2557 ป  2556 

เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) - - - 

เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) 0.10 0.15 15.23 

หุนปนผล (บาท/หุน) - - - 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.13 0.25 9.41 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 76.92 60.00 161.85 

ราคาพาร (บาท/หุน) 0.50 0.50 10.0 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุน) 350,000,000 350,000,000 6,500,000 

 
หมายเหตุ  -  ผูถือหุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรา 47 ทวิแหงประมวลรัษฎากร   
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8.   โครงสรางการจัดการ 

แผนผังโครงสรางการจัดการภายในบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  
(Organization Chart) 

ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2558 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผูอํานวยการสายงาน

ขาย
ผูอํานวยการสายงาน

ขายโครงการ 
ผูอํานวยการสายงาน

บริหารทัว่ไป
ผูอํานวยการสายงาน

การเงิน 
ผูอํานวยการสายงาน
ขาย Petrochemical

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

เลขานุการบริษัท
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โครงสรางการจัดการภายในของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ  
ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 
และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวของ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ปจจุบัน คณะกรรมการบริษัท  มีจํานวน 7 คน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 2 คน และกรรมการที่
ไมไดเปนผูบริหาร 5 คน โดยในจํานวนนี้ เปนกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1.  นายถกล  นันธิราภากร ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ 
2.  นายวิรัฐ  สุขชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

3.  นางสิริมา  เอ่ียมสกุลรัตน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

4.  นางวลีรัตน  เชื้อบุญชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และผูชวยกรรมการผูจัดการ 

5.  นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย กรรมการ 

6.  นายโสตถิธร  มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

7.  นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

โดยมีนางสาวปวรวรรณ สายพันธุ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  

ท้ังนี้ บริษัทฯ มีโครงสรางคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน และไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 คน และมีกรรมการที่ไมไดเปน
กรรมการบริหารอยางนอย 1 คน และมีกรรมการที่เปนผูบริหารไมเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ  โดยกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (และท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) 
ครบถวนทุกประการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

นายภาคภูมิ วองไพฑูรย นายวิรัฐ สุขชัย นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการสองในส่ี
คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน  

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3       โดย
อัตรา  ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก  และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น  ใหจับสลากวาผูใดจะออก  
สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง  กรรมการผูออกจากตําแหนงไป
นั้น อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
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ขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุนท่ีชอบดวยกฎหมายดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต และระมัดระวังผลประโยชนของบริษัทฯ โดยรวมถงึอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีสําคัญ ดังนี้  

1. กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป  โครงสราง   
การบริหารงาน  และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

2. ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหาร หรือบุคคล
ใดๆ ท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีดังกลาว  ใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีกําหนดไวอยาง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

3. มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ท่ีแตงตั้ง 

ท้ังนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดนั้น ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําให 
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาว สามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย   
(ถามี) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติไวแลว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร หรือบันทึกเปนมติคณะกรรมการบริษัทใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจน และระบุขอบเขตอํานาจหนาท่ีของผูรับมอบอํานาจไวอยาง
ชัดเจน 

4. ประเมินผลงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ รวมท้ัง ดูแลกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารและ
พนักงานอยางเหมาะสม 

5. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีมีความนาเชื่อถือได รวมท้ังดูแลใหมี
ระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง  

6. จัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน   
ในรอบบัญชีท่ีผานมาไดตรงตอความเปนจริง ครบถวน และถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
โดยท่ัวไป โดยงบการเงิน ณ วันส้ินสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ตองตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ กอนท่ีจะ
นําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงาน
ทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี ในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

7. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีระบบ
บริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง การรายงานและการติดตามผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส  ตลอดจนดูแลใหบริษัท    
มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
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8. ดูแลใหมีกระบวนการและการจัดการท่ีชัดเจนและโปรงใส เกี่ยวกับการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับ
บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน เพ่ือปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยาง
ถูกตองเพียงพอ รวมท้ังมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

9.  ดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจตอเนื่องในระยะยาว รวมท้ังแผนพัฒนาพนักงาน ความตอเนื่องของผูบริหาร 
(Succession Plan) รวมท้ังดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหนงของกรรมการ และผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีมีประสิทธิผล  

10. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นตอรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 
การลงทุน และการดําเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และ
ระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ยกเวนเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

11. ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนท้ังรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเทาเทียมกัน มีความเสมอภาค    
เทาเทียมกัน และมีการรายงานขอมูลการดําเนินงานท่ีสําคัญ และรายงานทางการเงินแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
อยางถูกตอง และเปนไปตามท่ีขอกฎหมายกําหนด  โดยกรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมี
สวนไดเสียในสัญญาหรือขอตกลงใดๆ ท่ีทํากับบริษัทฯ หรือถือหุนเพ่ิมขึ้น หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
(ถามี) ท้ังนี้ สําหรับรายการที่ทํากับกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการทํารายการในเรื่องนั้น   

12. คณะกรรมการบริษัท อาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการ   
อยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท 
หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขการมอบ
อํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร 

ท้ังนี้ การมอบอํานาจนั้น ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) เวนแตเปนการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเปนไปตาม
เง่ือนไขการคาโดยท่ัวไป หรือเปนตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ 
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สรุปไดดังนี้ 

ช่ือ – สกุล 

การเขารวมประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 
ป 2558 ป 2557 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

1. นายวิรัฐ  สุขชัย 5/5  12/12 5/5  12/12 

2. นางสิริมา  เอ่ียมสกุลรัตน 5/5  12/12 5/5  12/12 

3. นางวลีรัตน  เช้ือบุญชัย 5/5  12/12 5/5  12/12 

4. นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย 5/5   5/5   

5. นายถกล  นันธิราภากร 5/5 4/4  5/5 4/4  
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ช่ือ – สกุล 

การเขารวมประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 
ป 2558 ป 2557 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

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

7. นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน 5/5 4/4  5/5 4/4  

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ไดรับการแตงต้ังจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน  
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 

8.2 คณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือ
รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดยอยดังกลาวมีสิทธิหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไวในขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ ดังตอไปนี้ 

 คณะกรรมการชุดยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  มีดังตอไปนี้ 

 8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด มีจํานวน 3 คน โดยมี    
อยางนอย 1 คน ท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้ 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
1. นายถกล  นันธิราภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายโสตถิธร  มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ  
3. นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ  

โดยมี นายถกล  นันธิราภากร  เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาท่ีในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงิน โดยนายถกล นันธิราภากร จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Col. Of BAd./ 
Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, U.S.A.  ป จจุ บัน ดํารงตํ าแหน ง Adjunct Professor  
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  และผานการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 42 ป 
2548 แลว  ซึ่งมี นางสาวปวรวรรณ  สายพันธุ  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง กรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีท่ีตําแหนง
กรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติครบถวน เปนกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด โดยบุคคลท่ีเปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งตนแทน 
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ขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ  

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจน พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบ
ประจําป และงบประมาณ  รวมท้ังบุคลากรวา เหมาะสม สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และ          
เพียงพอท่ีจะสนับสนุนงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ท้ังนี้ เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด
ตอบริษัทฯ 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

-  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
-  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
-  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกจิของบริษัทฯ 

-  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
-  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
-   จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
-  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ี 
-  รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท้ังนี้ ในการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ      
ตอบุคคลภายนอก 

8. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 
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-  รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
-  การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
- การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

  หากคณะกรรมการบริษัท หรือผูบริหาร ไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยฯ  

9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 

ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ไดแก การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือ
ลูกจางของบริษัทฯ มารวมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบขอซักถามในเรื่องท่ีเกี่ยวกับหนาท่ี และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัทฯ (ถามี) หรือจางท่ีปรึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนบุคคลภายนอกเปนครั้งคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ การขอใหพนักงานของ
บริษัทฯ สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องตางๆ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานภายใตหนาท่ีความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี การมอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของ
บริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนกระทําการใดๆ ภายในขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือประโยชนใน
การตรวจสอบ รวมถึงการดําเนินการตางๆ ท่ีกลาวแลว ในสวนท่ีเกี่ยวของกับบริษัทเทาท่ีไดรับมอบหมายหรือ  
รองขอจากบริษัท และเทาท่ีอํานาจหนาท่ีจะเปดชองใหดําเนินการได 

ท้ังนี้ บริษัทฯ ยังไมมีฝายตรวจสอบภายใน จึงไดวาจางบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกและไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัทฯ เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทําหนาท่ี
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม 

8.2.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผูบริหาร 
หรือ พนักงานระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีสามารถบริหารงานในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ และงาน
บริหารของบริษัทฯ และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการ
ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทกําหนด 

คณะกรรมการบริหาร มีจํานวนกรรมการ 3 คน ดังนี้ 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1. นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการบริหาร 

3. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการบริหาร 

โดยมี นางวรินกาญจน   ธีระอัมรานนท  เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง กรรมการบริหาร
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได และในกรณี ท่ีตําแหนง
กรรมการบริหารวางลง  ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเขาเปนกรรมการบริหาร
แทน 

ขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด 
คําส่ังและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มี
หนาท่ีกล่ันกรองและกําหนดนโยบาย  แผนธุรกิจ  งบประมาณ  โครงสรางการบริหารงาน  และอํานาจการบริหาร
ตางๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอ
ใหท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบ
และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายท่ีกําหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีสําคัญดังตอไปนี้    

1.    นําเสนอนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ การขยาย
กิจการ การกําหนดแผนการเงิน โครงสรางองคกรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกล่ันกรอง
ขอเสนอของฝายบริหาร เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป 

2.   ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย 
แผนงาน เปาหมายท่ีกําหนดไว และงบประมาณที่ไดรับอนุมั ติจากคณะกรรมการบริษัท  หรือตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหนาท่ีตองรายงานผลการดําเนินงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
เปนประจํา 

3.   พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินลงทุนท่ีสําคัญๆ ท่ีไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามท่ีจะไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 

4.   พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ แตละรายการภายใน
วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท และภายในวงเงินรวมไมเกิน 30 ลานบาท และกรณีท่ีตองใชทรัพยสินของบริษัทฯ
เปนหลักประกัน ตองนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั  

5.   พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปเปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท
ตอป  และอนุมัติคาใชจายท่ีเพ่ิมจากงบประมาณประจําปไมเกิน 5 ลานบาท และเมื่อมีการอนุมัติรายการ
ดังกลาวแลว ใหแจงตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบตอไป 

6.   พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําปเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนตอไป 

7.   กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารง
ตําแหนงบริหารในระดับผูจัดการท่ัวไปขึ้นไป ยกเวนตําแหนงกรรมการผูจัดการ รวมท้ังการโยกยาย เลิกจาง 
กําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัส และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ท่ีเหมาะสม สําหรับพนักงานบริหาร
ดังกลาว 
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8.   มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยูภายใต  
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามท่ี
เห็นสมควร 

ท้ังนี้ การมอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงท่ีทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตน หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทท่ีเกี่ยวของ  คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมัติ      
การดําเนินการในเรื่องดังกลาว  โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุม ผู
ถือหุน (แลวแตกรณี) เพ่ืออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไข
การคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และ/หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของกําหนด 

9.    ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป 

8.2.3  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ปจจุบัน  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจํานวนกรรมการ 13 คน ดังนี้ 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
1. นายวิรัฐ  สุขชัย ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นางวลีรัตน  เชื้อบุญชัย กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายประชา  พรอมพรชัย " 

4. นายรัตนพันธ  มุขหริวัฒนานนท " 

5. นางสาวอุไรรัตน  หาญทวีภัทร " 

6. นางสาวชลธี  แปลกประจิตต " 

7. นางสาวศิริพร  สัสดีเดช " 

8. นางสุนทรี  เกษประยูร " 

9. นายนนทพัฒน  โพธี " 

10. นายจํานงค  ศาลา " 

11. นางนงลักษณ  ยุทธโกศา " 

12. นายสุวรรณ  เงินยิ่ง " 

13. นางวรินกาญจน  ธีระอัมรานนท กรรมการบริหารความเส่ียงและ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยมี นางวรินกาญจน   ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเส่ียง เปนการดํารงตําแหนงของผูบริหารจากสายงานตางๆ  ซึ่งหากมีกรรมการบริหาร
ความเส่ียงลาออกระหวางดํารงตําแหนง ใหประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แตงตั้งบุคคลใหมเขาดํารงตําแหนง
แทน และนําเรื่องการแตงตั้งกรรมการบริหารความเส่ียง เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้ง
ถัดไป 

ขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1.  พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียง
ประเภทตางๆ ท่ีสําคัญ เชน ความเส่ียงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการลงทุน และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ
ชื่อเสียงของกิจการ เปนตน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ 

2.  กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหาร
ความเส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

3.  ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใตแนวทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

4.  กําหนดเกณฑวัดความเส่ียงและเพดานความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ จะยอมรับได 

5.  กําหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเส่ียงใหเหมาะสมตอสภาวการณ 

6.  ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏบัิติตามนโยบายที่กําหนด 

7.  รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความ
เส่ียงของบริษัทและการเปล่ียนแปลงตางๆ รวมถึงส่ิงท่ีตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบายและกลยุทธท่ีกําหนด  

8.  จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเส่ียงตามความจําเปน 

9.  สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเส่ียงในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนท่ีจําเปน ใหสอดคลอง
กับขอบเขตความรับผิดชอบ 

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  สรุปไดดังนี้ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
การเขาประชุม / การประชมุทั้งหมด (ครั้ง) 

ป 2558 ป 2557 
1. นายวิรัฐ  สุขชัย 7/7 9/12 

2. นางวลีรัตน  เช้ือบุญชัย 6/7 11/12 

3. นายประชา  พรอมพรชัย 7/7 11/12 

4. นายรัตนพันธ  มุขหริวัฒนานนท 6/7 11/12 

5. นางสาวอุไรรัตน  หาญทวีภัทร 7/7 12/12 

6. นางสาวชลธี  แปลกประจิตต 7/7 10/12 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล 
การเขาประชุม / การประชมุทั้งหมด (ครั้ง) 

ป 2558 ป 2557 
7. นางสาวศิริพร  สัสดีเดช 4/7 11/12 

8. นางสุนทรี  เกษประยูร 6/7 10/12 

9. นายนนทพัฒน  โพธี 7/7 9/12 

10. นายจํานงค  ศาลา 3/7 8/12 

11. นางนงลักษณ  ยุทธโกศา 5/7 11/12 

12. นายสุวรรณ  เงินยิ่ง 7/7 10/12 

13. นางวรินกาญจน  ธีระอมัรานนท 4/7 10/12 

หมายเหตุ : กรรมการบริหารความเส่ียงไดรับการแตงต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากการดํารงตําแหนงของผูบริหาร
จากสายงานตางๆ หากมีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกระหวางดํารงตําแหนง คณะกรรมการบริษัทจะ
แตงต้ังบุคคลใหมเขาดํารงตําแหนงแทน 

8.3 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง 

บริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ 
โดยใหผูถือหุนใหญ และ/หรือ ตัวแทนผูถือหุนรายใหญของแตละกลุม  ผูทรงคุณวุฒิตามสายงานท่ีเกี่ยวของ  
กรรมการ  กรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมกันเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ประสบการณ ศักยภาพ โดยจะ
พิจารณาใหความสําคัญตอผูมีทักษะ ประสบการณท่ีมีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะ
พิจารณาจากคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

8.3.1 คณะกรรมการบริษัท 

1. กรรมการตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณท่ีจะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศ
ความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาท่ีใหแกบริษทัอยางเต็มท่ี 

2. กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  รวมท้ังตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึง
การขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุน
ตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด โดยจะตองเปนบุคคล
ท่ีมีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพ่ือประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอ่ืน เวนแต
จะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง  
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4.  กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีบริษัททําขึ้นไมวา
โดยตรง หรือโดยออม หรือถือหุน หุนกู เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

การเลือกและแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวิธีการท่ีระบุไวในขอบังคับของบริษัท และกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน  มติท่ีประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

1. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังคณะกรรมการ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย  5 คน ใหเปน
ผูรับผิดชอบจัดการกิจการท้ังปวงของบริษัทฯ และมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการภายในขอบเขตของ
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติท่ีประชุมใหญผูถือหุน อีกท้ังมีอํานาจกระทําการ
ใดๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ  หรือท่ีเกี่ยวของกับการดังกลาว  ท้ังนี้กรรมการจะเปน 
ผูถือหุนของบริษัทฯ หรือไมก็ได 

2.  กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร และ
กรรมการท้ังหมดของบริษัทฯ จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

3. ท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้  

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ 

ก็ได ในกรณีท่ีเลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา  เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ  
เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการ
เลือกต้ังในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกต้ังในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด    

4. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน
หนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม 

 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก  และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให      
จับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตําแหนงกรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัทฯ  การลาออกมีผลนับแตวันท่ี
ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

 กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัดทราบดวยก็ได 

6. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ
บริษัท อาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  เขาเปนกรรมการแทนใน   
การประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน 
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บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทน จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่ 
ตนแทน 

  มติของคณะกรรมการบริษัท ตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ
จํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

7. ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการบริษัทท่ีพนจากตําแหนงยังคงอยู
รักษาการในตําแหนงเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตอไปเพียงเทาท่ีจําเปน จนกวากรรมการ   
ชุดใหมเขารับหนาท่ี เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอื่น  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทพนจากตําแหนงตามคําส่ังศาล คณะกรรมการบริษัทท่ีพนจาก
ตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการบริษัทชุดใหม ภายใน 1 เดือน
นับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุน ไมนอยกวา 14 วันกอนวัน
ประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุมดวย 
โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน 

8.  ท่ีประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน 
นับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

9. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตามคุณสมบัติท่ีบริษัทฯ กําหนด  เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปน
กรรมการบริษัท  โดยจะประกาศเชญิชวนในเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวัน
ประชุมผูถือหุน เพ่ือใหผูถือหุนเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเขามายังบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ ได
กําหนดสัดสวนของการถือหุนขั้นต่ําสําหรับผูถือหุนท่ีมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการลวงหนา  โดยตอง
ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ 

8.3.2   กรรมการอิสระ 

บริษัทฯ กําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัท ใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู ถือหุน (แลวแตกรณี ) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ เขารวมใน
คณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และ
มีกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน  

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัท  โดยคุณสมบัติของ
ผู ท่ีจะมาทําหนาท่ี เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ 
และ/หรือ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณ
การทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้งเปน
กรรมการของบริษัทตอไป ท้ังนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการ
บริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระท่ี
เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้ 
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1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ท้ังนี้ใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผู ท่ี
เกี่ยวของดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 
หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา    
2 ปกอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา  มารดา  
คูสมรส  พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ 
ของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย  ผูมีอํานาจควบคุม  หรือหุนสวนของสํานักงาน   
สอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับ
แตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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ท้ังนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย
จะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ ส้ินป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 
56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ 

8.3.3 กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน 
เพ่ือทําหนาท่ีในการเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแตละรายตองเปนกรรมการอิสระ และ
ตองไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน โดย
กรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีกําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวย
คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท้ังนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ี
ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได 

8.3.4  กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผูบริหาร 
หรือ พนักงานระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีสามารถบริหารงานในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ และงาน
บริหารของบริษัทฯ และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการ
ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

8.3.5  ผูบริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาผูบริหารโดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู  ความสามารถ  และมีประสบการณ     
ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ  โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะตองไดรับ 
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ  ซึ่ง
กรรมการผูจัดการไดรับมอบหมายใหเปนผูแตงตั้งบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของ
บริษัทฯ บรรจุเขาเปนพนักงานในระดับตางๆ  

ท้ังนี้ การแตงตั้งหัวหนา หรือผูรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน 

8.4  ผูบริหาร  

ปจจุบัน คณะผูบริหารของบริษัทฯ  มีจํานวน 6  คน ประกอบดวย  

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
1. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผูจัดการ 

2. 
นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย ผูชวยกรรมการผูจัดการ  

และรักษาการผูอํานวยการสายงานการเงิน 
3. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท ผูอํานวยการสายงานขาย 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
4. นายประชา พรอมพรชัย ผูอํานวยการสายงานขายโครงการ 

5. 
นางวริน
กาญจน 

ธีระอัมรานนท ผูอํานวยการสายงานบริหารท่ัวไป 

6. นายสุชาติ สุวัฒโนดม ผูอํานวยการสายงานขายปโตรเคมีคอล 

ขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาท่ีในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
รวมถึงเรื่องหรือกิจการตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. กํากับดูแลการบริหารงาน การดําเนินงานท่ัวไป และการอนุมัติเรื่องตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ 
และ/หรือ บริหารงานประจําวันของบริษัทฯ เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงค 
ขอบังคับ กฎระเบียบ คําส่ัง มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ภายใต
กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําป ตลอดจนโครงสราง
การบริหารงานและอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ  เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา 
กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหความเห็นชอบ  

3. ดําเนินการหรือบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 

4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัท
เปนประจําทุกไตรมาส 

5. ดูแลใหบุคลากรในฝายงานตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการ
พัฒนาองคกรและบุคลากรอยางตอเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณท่ีดีขององคกร 

6. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย เล่ือนตําแหนง พักงาน เลิกจาง กําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนอ่ืนๆ 
รวมท้ังบําเหน็จรางวัล  การปรับเงินเดือนคาจาง  คาตอบแทน  และเงินโบนัสของพนักงานบริษัทฯ 
อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวท่ีเกี่ยวกับพนักงานในระดับผูบริหาร จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารกอนการดําเนินการ 

7. มีอํานาจในการออก แกไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คําส่ัง ระเบียบ บันทึก และขอบังคับท่ีเกี่ยวกับ
การทํางาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ และเพ่ือรักษาระเบียบ
วินัยในการทํางานภายในองคกร  

8. มีอํานาจอนุมัติการลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินท่ีกําหนดจากคณะกรรมการบริษัท ไดแก การอนุมัติส่ังซื้อ
ทรัพยสินถาวรในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท อนุมัติการเขาทําสัญญาจาง/เชา/เชาซื้อ ทรัพยสินถาวรใน
วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท เปนตน 

9. มีอํานาจอนุมัติการจายเงินตามสัญญา หรือขอตกลง (ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ หรือตามท่ีไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ) ท้ังนี้ โดยไมจํากัดวงเงิน 
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10. มีอํานาจอนุมัติการจัดหา การเขาทําสัญญา และการดําเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติ ท้ังนี้ โดยไมจํากัดวงเงิน 

11. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 

12. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอ่ืนปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบ
อํานาจชวงนั้นดวย 

ท้ังนี้  อํานาจกรรมการผูจัดการ  ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผูจัดการเห็นสมควร       
จะไมรวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจท่ีทําใหกรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ 
สามารถอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของซึ่งอาจมีความขัดแยง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวขอกําหนด) มีสวนไดเสีย 
หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใด ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัท      
ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งกรรมการผูจัดการไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) เพ่ือพิจารณาและอนุมัติตามท่ี
ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามธุรกิจปกติและ
เง่ือนไขทางการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของกําหนด 

8.5  เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งท่ี 2/2557  เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2557  ไดมีมติแตงตั้งนางสาวปวรวรรณ 
สายพันธุ  เปนเลขานุการบริษัท  เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติม) เพ่ือทําหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. ดูแลและใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ 
ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะตองทราบ  

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท  รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุม
ผูถือหุนของบริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 
รวมท้ังประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกลาว  

3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก  
3.1  ทะเบียนกรรมการ 
3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจําป

ของบริษัทฯ  
3.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน 

4. การเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบริหารท่ีมี
หนาท่ีรายงานการมีสวนไดเสียของตน และผูท่ีเกี่ยวของใหบริษัททราบ)  

5. ดําเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ท้ังนี้ นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ  ไดผานการอบรมในหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนท่ี 
50/2013 ป 2556 และหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุนท่ี 25/2013 ป 2556 แลว  
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บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ดาน เชน อายุ คุณวุฒิ
ดานการศึกษา ความรูดานภาษาตางประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ความสามารถ
ในการเปนผูประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมถึงการประชาสัมพันธและดูแลภาพพจนขององคกรตอ
บุคคลภายนอก เปนตน ในกรณี ท่ีเลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได     ให
คณะกรรมการบริษัท แตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหมภายในเกาสิบ (90) วัน นับแตวันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิม
พนจากตําแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ี  และใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใด     
คนหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีแทนในชวงเวลาดังกลาว ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 
(รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

8.6  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

8.6.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

(ก) กรรมการ 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ดังนี้ 

ตําแหนง คาตอบแทน (บาท/คร้ัง) 
ประธานกรรมการบริษัท 15,000 
กรรมการบริษัท 10,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 

หมายเหตุ : เง่ือนไขการจายคาตอบแทนกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษัทท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ไดแก กรรมการท่ีไมไดเปน
พนักงานของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

2. เนื่องจากกรรมการหลายทานไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดตางๆ 
หลายตํ าแหน งด วยกัน  ดวยเหตุนี้  จึงกํ าหนดให ไมมีค าตอบแทนสําหรับคณะ
กรรมการบริหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk 
Management Committee) 

3. คณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบ้ียประชุมบําเหน็จโบนัสหรือผลประโยชนตอบแทนใน
ลักษณะอื่นๆตามขอบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณาซึ่งอาจกําหนดเปน
จํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราวๆไป หรือจะใหมีผล
ตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ไดและนอกจากน้ันใหไดรับเบ้ียเล้ียงและสวัสดิการ
ตางๆตามระเบียบของบริษัทโดยจะตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจาง
ของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการในอันท่ีจะไดรับคาตอบแทนกรรมการและ
ผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท นอกจากนี้การจายคาตอบแทน
กรรมการดังกลาวนั้นจะตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
ตามท่ีกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะกําหนด 
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4. ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาวา เห็นควรจะใหมีการจายผลตอบแทนประจําป  ให
กรรมการเมื่อใด รวมท้ังใหพิจารณารายละเอียดและเง่ือนไขการจายผลตอบแทนประจําป 
อาทิเชน การจายผลตอบแทนประจําป ใหจายใหกรรมการทุกคนท่ียังคงดํารงตําแหนงอยู  
กรณีท่ีกรรมการคนใดเพ่ิงเขาดํารงตําแหนงและยังไมครบป การจายผลตอบแทนประจําป 
อาจจะจายตามสัดสวนของระยะเวลาของการดํารงตําแหนงของกรรมการคนนั้น 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2558  อนุมัติการจายโบนัส
กรรมการประจําป 2558 ใหแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย เปนอัตรารอยละ 15 ของกําไรสุทธิ 
สวนท่ีเกินกวากําไรสุทธิสูงสุดในอดีตท่ีผานมา แตเนื่องจากในป 2558 มียอดกําไรสุทธิลดลง บริษัทฯ จึงงดจายโบนัส
กรรมการประจําปนี้ 

ในป 2557 และ ป 2558 บริษัทฯ จายคาตอบแทนเบ้ียประชุมใหแกกรรมการ ดังนี้   

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

คาตอบแทนเบี้ยประชุม (บาท) 

ป 2558 ป 2557 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริษัท* 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1.  นายถกล  นันธิราภากร ประธานกรรมการ** / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

50,000 60,000 60,000 70,000

2.  นายวิรัฐ  สุขชัย กรรมการ - - - -

3.  นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ 40,000 - 60,000 -

4.  นางวลีรัตน  เชื้อบุญชัย กรรมการ - - - -

5.  นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย กรรมการ 50,000 - 85,000 -

6.  นายโสตถิธร  มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ 40,000 40,000 60,000 50,000

7.  นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ 40,000 40,000 60,000 50,000

รวม 220,000 140,000 325,000 170,000 

หมายเหตุ :  * ณ 9 เมษายน 2558 บริษัทฯ ไดจายโบนัสประจําป 2557 ใหแกกรรมการบริษัททุกทาน ทานละ 216,447 บาท รวม 
1,515,129 บาท 

 **  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2558 เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2558  มีมติแตงตั้ง นายถกล  นันธิราภากร เขาดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการ แทน นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย  ตั้งแตวันที่  1  มิถุนายน  2558 เปนตนไป  ทั้งน้ี นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย  
ยังคงดํารงตําแหนง กรรมการบริษัท  

(ข) ผูบริหาร 

ในป 2557 และ ป 2558  บริษัทฯ  จายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร ดังนี้   

คาตอบแทน 
ป 2558 ป 2557 

จํานวน 
(ราย) 

คาตอบแทน 
(บาท) 

จํานวน 
(ราย) 

คาตอบแทน
(บาท) 

เงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ ไดแก เงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ EJIP และผลประโยชนหลังออกจากงาน  

2 7,377,484 2 8,576,614 

8.6.2  คาตอบแทนอื่น 
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-ไมมี- 

8.7 บุคลากร 

8.7.1 จํานวนบุคลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  บริษัทฯ มีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) 
จํานวนท้ังส้ิน 103 คน และ 112 คน  ตามลําดับ โดยสามารถแบงตามสายงานไดดังนี้ 

สายงาน 
จํานวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557

สายงานขายงานโครงการ 32 23 

สายงานขายวาลวระบบปรับอากาศและอุปกรณดับเพลิง 27 26 

สายงานขาย Petrochemical 3  

ฝายบัญชีและการเงิน 16 13 

ฝาย ICT  4 6 

แผนกจัดซื้อ 6 7 

แผนกคลังสินคาและจัดสง 11 10 

แผนกบริหารระบบคุณภาพ 4 6 

แผนกทรัพยากรบุคคล 2 6 

แผนกธรุการสํานกังาน 7 6 

รวม 112 103 

8.7.2 คาตอบแทนพนักงาน 

พนักงานของบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และคาตอบแทนท่ี
ไมใชตัวเงิน คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป คาลวงเวลา คานายหนา เงินรางวัลจูงใจ และ
สวัสดิการอื่นในรูปแบบที่เปนตัวเงิน 

คาตอบแทนท่ีไมใชตัวเงินท่ีสําคัญ ไดแก กองทุนเงินสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งบริหารโดยบริษัท
จัดการกองทุนรับอนุญาต  โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ.2542      
โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหพนักงาน  
ใชสิทธิในการเลือก หรือเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับตนเอง และระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของ
แตละบุคคล โดยกําหนดใหเลือกหรือเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนไดปละ 2 ครั้ง การจัดทําประกันชีวิตและ
ประกันสุขภาพกลุมใหกับผูบริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชนพนักงานแตละคนจะแตกตางกันไปตาม
ตําแหนง และระดับความเส่ียงของการปฏิบัติงาน  จัดโครงการสะสมหุน (EJIP) สําหรับพนักงาน เพ่ือใหโอกาส
พนักงานเปนเจาของบริษัทรวมกัน และถือเปนสวนหนึ่งของเงินออม เพ่ือสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับ
พนักงานในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหคาตอบแทนแกพนักงานในรูปแบบการใหทุนการศึกษาพนักงานท้ัง
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนคาใชจายการฝกอบรม สัมมนาตางๆ ท้ังการฝกอบรมสัมมนา
ภายในองคกร และภายนอกองคกรอยางเหมาะสม 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)                                                                                                     

สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ  หนา 64 

ในป 2558 บริษัทฯ ใหผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และคาตอบแทนที่
ไมใชตัวเงินรวม 58.76 ลานบาท โดยในป 2557 มีผลตอบแทนรวมเทากับ 47.34 ลานบาท 

8.7.3 ขอพิพาทดานแรงงานท่ีสําคัญในรอบระยะเวลา  3  ปท่ีผานมา 

-ไมม-ี 

8.7.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ ความรู
ความสามารถ อันจะสามารถสรางผลงาน ความแข็งแกรงใหกับองคกร และเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับกับการ
แขงขันทางธุรกิจ โดยใหโอกาสแกพนักงานในการพัฒนาตนเองและใชศักยภาพท่ีมีใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ัง 
สงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสในการเรียนรู การฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ศักยภาพ และ
ประสบการณใหสอดคลองกับทิศทางการเติบโตขององคการ โดยจัดใหมีการอบรมประจําปท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแตละระดับ  นอกจากนี้ บริษัทยังไดใหความสําคัญกับการ
ติดตามและวัดผลในดานความรูท่ีไดรับ และความสามารถในการนําความรูนั้นมาประยุกตใชในการทํางาน 
ตลอดจนการถายทอดองคความรูท่ีมีใหกับทีมงานและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

9. 1   นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ มีความมุงมั่นท่ีจะเปนบริษัทชั้นนํา สรางความนาเชื่อถือใหกับผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียตอการ
ดําเนินธุรกิจ เพ่ิมมูลคาขององคกรและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ ดวยการบริหารจัดการธุรกิจดวย
ความเปนธรรม สุจริต โปรงใส ตามหลักการกํากับดูแลกิจการอันเปนสากล และเปนคุณคาพ้ืนฐานขององคกรชั้น
นํา ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือเปนกรอบในการปฏิบัติงานดานตางๆ 
ดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหนาท่ีดวยความมุงมั่น ทุมเทและรับผิดชอบ
อยางเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เปนแนวทางดวยความเขาใจ เชื่อมั่น และศรัทธา โดยถือเปนกิจวัตรจนเปน
วัฒนธรรมที่ดีขององคกร 

2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญรวมกับผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย และ
แผนงานที่สําคัญของบริษัท รวมท้ังการจัดโครงสรางการบริหารงานที่สอดคลองและสัมพันธกันอยางเปนธรรม
ระหวางคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูถือหุน และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการ และการดําเนินธุรกิจ
ท่ีมีความเหมาะสม 

3. คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร จะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม และเปนตัวอยางในการปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได ตามแนวปฏิบัติดานจริยธรรมของบริษัทฯ 

4. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเปนธรรมโดยปฏิบัติตอผูมีสวนได
เสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน พรอมท้ังดูแลสอดสอง ควบคุมและปองกันการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ท่ีมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

5. การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถือเปนดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญในการประเมินผลการ
บริหารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน 

9.2  หลักการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ยึดเปน
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. มีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีดวยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
(Responsibility) 

2. ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเทาเทียมกันดวยความเปนธรรม (Equitable Treatment) 

3. มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง และของผูอ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน 
สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได (Accountability) 

4. มีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกรในระยะยาว (Creation of Long Term Value) 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูท่ีเกี่ยวของ 
(Transparency) 

6. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Ethics) 
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หมวดท่ี 1   สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ของผูถือหุน ท้ังในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย
และในฐานะเจาของบริษัทฯ เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยท่ีตนถืออยู  สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบง
ผลกําไรจากบริษัทฯ สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิใน
การแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้ง
หรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี  การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ  ขอบังคับของบริษัท เปนตน  

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ท่ีเปนการสงเสริม และ
อํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้ 

1. การจัดประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป  โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวัน ส้ิน
รอบปบัญชีของบริษัทฯ  อยางไรก็ตาม หากมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองพิจารณาวาระพิเศษในเรื่องท่ี     อาจ
กระทบกระเทือน หรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผู ถือหุน ซึ่งจําเปนตองไดรับการอนุมั ติจากผู ถือหุน  
คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนไดเปนกรณีไป  โดยในป 2558  บริษัทฯ ไดจัดการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ขึ้น เมื่อวันศุกรท่ี 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอง ธาราเทพ อาคารธารา
เทพ ชั้น 1  โรงแรมเจาพระยาปารค เลขท่ี 247  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  
โดยมีผูเขารวมประชุมรวม 75 คน  แบงเปนผูถือหุนท่ีมาดวยตนเอง 44 คน  และผานการมอบฉันทะ 31 คน  โดย
มีจํานวนหุนท่ีถือรวมกันไดท้ังหมด 247,552,587 หุน  คิดเปนรอยละ 70.7293 ของจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัทฯ  
ซึ่งในการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนนี้  บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการ
ประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklist) ท่ีจัดทําขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  เพ่ือใหการจัดงานมีมาตรฐาน
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้ 

1.1 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวม
ประชุมผูถือหุน  โดยบริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม ขอมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ พรอมความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ ท่ี
ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม    

1.2 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ทางไปรษณีย
ใหผูถือหุนรับทราบลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน ตามท่ีกฎหมายกําหนด (พรบ.แกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 18) พ.ศ.2551 มาตรา 1175) พรอมท้ัง เผยแพร
ขอมูลหนังสือเชิญประชุมประจําป 2558 บนเว็บไซตของบริษัทฯ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พรอมท้ังไดแจงขาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ วาบริษัทฯ ไดเผยแพรเอกสาร
การประชุมตามท่ีกลาวมาขางตน บนเว็บไซตของบริษัทฯ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนวันประชุมเปนเวลา ไมนอยกวา 30 วัน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูล
ไดสะดวก รวดเร็ว และไดมีเวลาในการศึกษาพิจารณาขอมูลเปนการลวงหนา  เพ่ือนํามาใชตัดสินใจใน
การลงมติ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดประกาศคําบอกกลาวเชิญประชุมผู ถือหุนโดยลงโฆษณา
หนังสือพิมพขาวหุน กอนวันประชุม ไมนอยกวา 7 วัน เปนระยะเวลาติดตอกัน 3 วัน เพ่ือใหผูถือหุนได
รับทราบคําบอกกลาวและเตรียมตัวมารวมประชุม 
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1.3 กอนวันประชุม บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามได
ลวงหนากอนวันประชุม โดยจะกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุน
ทราบพรอมกับการนําสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รวมท้ังจะเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถาม
ลวงหนาดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย 

1.4 ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่ี
บริษัทฯ ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม พรอมท้ังจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน 
เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

2. การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน 

2.1 บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชมุและออกเสียงอยางเต็มท่ี และ
ใชสถานท่ีจัดประชุมท่ีสะดวกตอการเดินทางมาเขารวมประชุม  โดยเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียน
กอนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และแมจะพนเวลาลงทะเบียนแลว ก็ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีประสงคจะ
เขารวมประชุม สามารถลงทะเบียนไดโดยไมเสียสิทธิ  และมีการจัดเจาหนาท่ีตอนรับและใหขอมูลใน
การตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม  และมีการจัดเตรียมของวางและเครื่องด่ืมไวรับรอง
ผูถือหุนอยางพอเพียง 

2.2 นําระบบบารโคดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผูถือหุนในแบบฟอรมลงทะเบียน มาใชในการลงทะเบียนและการ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือความถูกตอง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง 

2.3 บริษัทฯ ไดจัดทําใบลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพ่ือความสะดวกในการ
ลงและนับคะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จส้ินจะนํามารวมกับคะแนนเสียงท่ีไดลงไวในหนังสือ
มอบฉันทะ เพ่ือรวมคะแนนและประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม 

2.4 บริษัทฯ ไมกระทําการใดๆ ท่ีมีลักษณะเปนการกําจัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ผูถือหุน 
ทุกคนยอมมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นตางๆ ไดอยางอิสระ 

2.5 เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง รวมท้ังผูบริหารระดับสูง ตลอดจน
ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ  โดยกอนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุม ไดเชิญนางสาว   
ปวรวรรณ สายพันธุ เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการประชุมท้ังหมด อาทิ 
การเปดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีจะตองลงมติใน
แตละวาระตามขอบังคับของบริษัท 

2.6 บริษัทฯ จะระบุการมีสวนไดเสียของกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผูถือหุน หาก
กรรมการทานใดมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาวาระใด ประธานท่ีประชุม และ/หรือ 
เลขานุการบริษัท จะแจงใหผูเขารวมประชุมทราบกอนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีสวนไดเสีย
นั้นจะไมเขารวมประชุมในวาระนั้นๆ 

2.7 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาท่ีเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพ่ือความโปรงใส
ในการดําเนินการ รวมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง 

2.8 สนับสนุนใหผูเขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตน โดยการซักถาม 
แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะและออกเสียงรวมกันตัดสินใจในเรื่องท่ีสําคัญตางๆ ท่ีอาจมี
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ผลกระทบตอบริษัทฯ ในท่ีประชุมผูถือหุน เชน การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือเปนกรรมการอิสระ การอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การ
ลดทุนหรือเพ่ิมทุน การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับบริษัท บริคณหสนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ 
เปนตน 

3. การดําเนินการหลังวันประชุมผูถือหุน 

3.1 บริษัทฯ ไดเปดเผยมติท่ีประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชุม
สามัญผู ถือหุน โดยแจงเปนจดหมายขาวไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ผานระบบ Electronic Listed 
Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพยฯ และเปดเผยไวในเว็บไซตของ
บริษัทฯ (www.firevictor.co.th) ดวย 

3.2 บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุม
สามัญผูถือหุน ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และเผยแพรบันทึกรายละเอียดการประชุมอยาง
ครบถวนเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ประกอบดวย บันทึกรายงานการประชุม  และขอ
ซักถามของผูถือหุนทุกคนในแตละวาระอยางละเอียด  ใหผูถือหุนรับทราบบนเว็บไซตของบริษัทฯ 
(www.firevictor.co.th) 

บริษัทฯ ไดรับคะแนน 84.75 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนในโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklists) ประจําป 2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุน
ไทย  และจะนําขอเสนอแนะและความคิดเห็นท่ีไดรับจากผูถือหุนในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ      
ผูถือหุน มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนอยางตอเนื่องตอไป 

หมวดท่ี 2   การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ 
หรือรายยอย ผูถือหุนท่ีเปนผูบริหาร หรือไมเปนผูบริหาร  ท้ังนี้ บริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีดีตอผูถือหุน
อยางเทาเทียมกัน ดังนี้ 

1. การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน 

1.1 บริษัทฯ แจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพยฯ 
และเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.firevictor.co.th) อยางนอย 28 วันกอนวันประชุม        
ผูถือหุน 

1.2 กอนการดําเนินการประชุมแตละคร้ัง เลขานุการบริษัท จะชี้แจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ท่ีใชใน
การประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมท้ังสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของ 
ผูถือหุนท่ีตองลงมติในแตละวาระ 

2. การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย 

2.1 บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน
ใหชัดเจนเปนการลวงหนา เพ่ือแสดงถึงความเปนธรรม และความโปรงใสในการพิจารณาเพ่ิมหรือไมเพ่ิม
วาระท่ีผูถือหุนสวนนอยไดเสนอมา 
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คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะเสนอวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28  ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือ  หลายคน ซึ่งถือหุน
และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท และ
เปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอวาระการประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอย
กวา 12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันท่ีจัดการประชุมสามัญผูถือหุน    มีสิทธิทําหนังสือเสนอเรื่อง
ท่ีจะขอใหคณะกรรมการบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตนได การเสนอวาระในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนนั้น ผูถือหุนจะตองระบุวัตถุประสงค และรายละเอียดของเรื่องท่ีเสนอ พรอมขอมูลท่ี
เปนประโยชนประกอบการพิจารณา 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปฏิเสธการนําเรื่องเขาบรรจุเปนวาระการประชุม ในกรณีดังตอไปนี้ 

- เรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยขอเท็จจริงมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัย
เกี่ยวกับความไมปกติในเรื่องดังกลาว 

- เรื่องท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได 

- เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมผูถือหุน และบริษัทฯ    
ไดดําเนินการกําหนดเปนวาระการประชุมทุกครั้ง 

- เรื่องท่ีไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เรื่องท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎ 
และระเบียบตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลบริษัทฯ 

- เรื่องท่ีขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

- เรื่องท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง  หรือกรณีท่ีบริษัทฯ ตองการขอมูลเพ่ิมเติมแลว 
ไมสามารถติดตอกับผูถือหุนท่ีเสนอเรื่องได 

- เรื่องท่ีผูถือหุนไดเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา และไดรับมติ
สนับสนุนดวยเสียงท่ีนอยกวารอยละ 10  ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยที่ขอเท็จจริงยังไมได
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

- ตลอดจนเรื่องท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินการแลว และเรื่องท่ีซ้ํากับเรื่องท่ีไดเสนอมากอนแลว เปนตน รวมท้ัง
ในกรณีท่ีผูถือหุนไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด โดยบริษัทฯ จะดําเนินการแจงเรื่องดังกลาวให 
ผูถือหุนทราบผานชองทางการเผยแพรขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ 

ขอเสนอท่ีจะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการอิสระ จะเปนผูพิจารณา
กล่ันกรอง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและสรุปใหความเห็นเพ่ือบรรจุเปนวาระการ
ประชุม โดยใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนท่ีสุด  

2.2 กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ 
ลวงหนา 3 - 4 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการให
ความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ 

 คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28  ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
บริษัท และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอวาระการประชุมดังกลาว    
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เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันท่ีจัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิเสนอ
ชื่อบุคคลเพ่ือใหเขารับการพิจารณาเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ตลอดจนระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับบริษัท  รวมท้ังมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ี
บริษัทฯ กําหนด ไดแก มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีสามารถเอื้อประโยชน
และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ มีประวัติการทํางานท่ีดี มีความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาท่ี
กรรมการดวยความซื่อสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ 
เปนตน 

รายชื่อบุคคลใดที่จะไดรับการเสนอชื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระ จะพิจารณา
กล่ันกรองและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกท่ีประชุมผูถือหุน
หรือไม โดยใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการถือเปนท่ีสุด 

2.3 เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน 

2.4 บริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดย    
ไมจําเปน  โดยเฉพาะวาระสําคัญท่ีผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพ่ือใหผูถือหุน 
ไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ รวมท้ังไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของ   
ผูถือหุนท่ีมาสาย เปนตน  

3. การปองกันการใชขอมูลภายใน 
บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายใน

ใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ(Abusive Self-dealing) เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดย
บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายใน
แสวงหาประโยชนสวนตนเปนคําส่ังท่ีเปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมท้ัง
กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับ และ/
หรือ ขอมูลภายใน และ/หรือ เขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทฯ อัน
กอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  นอกจากนี้ กรรมการ  ผูบริหารและพนักงานท่ี
อยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคล
ท่ีเกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ   
ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม(เชน Nominee ผานกองทุนสวนบุคคล) ภายใน 1 เดือนกอน     
มีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป  และหลังการเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางนอย 3       
วันทําการ 

บริษัทฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช 
หรือนําไปเปดเผย จนอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย  โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี  ไดแก      การ
ตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวย
เหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครอง
หลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และ
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  มีหนาท่ีรายงานการ  
ถือครองหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเปนของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการหรือผูบริหารในบริษัทฯ  รวมท้ังเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตองแจง     
ใหบริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการนับจากวันท่ีซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และเพ่ือการเผยแพรตอสาธารณะ
ตอไป 

4. การมีสวนไดเสียของกรรมการ 
1. บริษัทฯ ไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนวทางการจัดการเร่ือง 

การมีสวนไดเสียอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวาง
บริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น 
จะตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเร่ืองนั้นๆ 
กรรมการจะตองรายงานการมีสวนไดเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวในรายงาน
การประชุมดวย 

2. บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางเพื่อมิใหกรรมการหรือผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ เขารวม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท  กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

หมวดท่ี 3   บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก         
ผูถือหุน ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ 
ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม เปนตน โดยบริษัทฯ ตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย   
ทุกกลุม จะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอกําหนดท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากนี้ ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน : บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม 
และพยายามที่จะพัฒนากิจการใหเจริญเติบโตกาวหนา มีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือสราง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับการลงทุนของผูถือหุนและผูลงทุนอยางตอเนื่องและ
ย่ังยืน บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติตอผู ถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยกําหนดให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจน
ตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความโปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรมตอ      
ผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม รวมท้ังบริษัทฯ 
จะนําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลปนะกอบการ ฐานะขอมูลทางการเงิน 
การบัญชี และรายงานอ่ืนๆ โดยสม่ําเสมอ และครบถวนตามความจริง  โดยจะแจงให 
ผูถือหุนทุกรายทราบถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัทฯ  ท้ังดานบวกและดานลบ     
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ซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเปนไปได  มีขอมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอยางเพียงพอ 
และไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอ่ืน โดยใชขอมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไมได
เปดเผยตอสาธารณชน หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับองคกร 

ลูกคา : บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ จึงไดนํามาตรฐาน ISO 
9001:2008 เขามาใชในองคกร โดยไดกําหนดนโยบายคุณภาพไววา เราจะสรางความ
ประทับใจใหลูกคา ดวยบริการที่รวดเร็ว เนนสินคาคุณภาพ พรอมพัฒนาบุคลากร  
ดวยการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง 

คูคา และ/หรือ
เจาหนี้ 

: บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรางความสัมพันธท่ีดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือ เจาหนี้ 
ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนท่ีเปนธรรมตอท้ังสองฝาย การปฏิบัติตอ    
คูคา และ/หรือ เจาหนี้อยางเสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 
หลีกเล่ียงสถานการณท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงปฏิบัติตามพันธ
สัญญาอยางเครงครัด เพ่ือบรรลุผลประโยชนรวมกัน โดยจะไมดําเนินการท่ีทุจริตใน
การคากับคูคา และ/หรือ เจาหนี้ กรณีท่ีมีขอมูลวามีการดําเนินการท่ีไมสุจริตเกิดขึ้น 
ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้ เพ่ือรวมกันแกปญหาอยางรวดเร็ว
และยุติธรรม และปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆท่ีทีตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้อยางเครงครัด 
กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามได  ตองรีบแจงใหคูคา และ/หรือ เจาหนี้ทราบเพ่ือหา 
แนวทางแกไข  

คูแขง : บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา  โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกติกา  
การแขงขันท่ียุติธรรม ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการ
ท่ีไมสุจริต หรือไมเหมาะสม  โดยจะปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี     
ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย         
โดยปราศจากความจริง  ไมละเมิดความลับ  หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขง
ทางการคาดวยวิธีฉอฉล 

เจาหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง และเง่ือนไขที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด โปรงใส 
รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แกเจาหนี้ดวยความซื่อสัตย ถูกตอง และ     
ตรงเวลาอยางสม่ําเสมอ และในกรณีท่ีจะไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข  จะรีบแจงและ
เจรจากับเจาหนี้เปนการลวงหนา เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันมิใหเกิด
ความเสียหาย 

พนักงาน : บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัท ซึ่งจะมีสวน
ชวยสงเสริมและผลักดันใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมีนโยบายท่ีจะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  โดยมีสภาพการจางงาน       
ท่ียุติธรรม มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพัฒนาความกาวหนา รวมท้ังมีสภาพ
การทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด จัดใหมีสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานดวย
ความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักด์ิศรีของความเปน
มนุษย ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน การพิจารณาการแตงตั้ง และการ
โยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึง
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ความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเปนเกณฑ ใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางท่ัวถึงและสม่ําเสมอ หลีกเล่ียง
การกระทําใดๆ ท่ีไมเปนธรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงในหนาท่ีการงาน
ของพนักงาน หรือคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงาน
มีสิทธิในการรองเรียนกรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการ        
ท่ีกําหนด รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและ
เสมอภาค 

ภาครัฐ : บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ 
โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของและ
เปนไปตามครรลองประเพณีธุรกิจท่ัวไป 

ชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอม 

: บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และ
ส่ิงแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม โดยการสรางจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม และ
ส่ิงแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง คืนกําไรสวนหนึ่งเพ่ือ
กิจกรรมท่ีจะมีสวนสรางสรรคสังคม ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานกํากับดูแล ใหความสําคัญกับ
กิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอม 
มุงสรางสรรค และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

หมวดท่ี 4   การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ ท้ังขอมูล       
ทางการเงิน และขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางท่ีเขาถึงขอมูล
ไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตอผูถือหุน      
นักลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และ
บนเว็บไซตของบริษัทฯ  รวมถึงมีการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป 
(แบบ 56-2) 

คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏ   
ในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช
นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพียงพอใน     
งบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงาน        
ใหคณะกรรมการบริษัททราบ 

ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น  บริษัทฯ ยังไมไดมีการจัดต้ังหนวยงานเฉพาะ  เนื่องจากกิจกรรม
ในเรื่องดังกลาวยังมีไมมากนัก แตไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการ เปนผูทําหนาท่ีติดตอส่ือสารกับผูลงทุน       
ผูถือหุน  รวมท้ังนักวิเคราะห และภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 
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1. การเปดเผยขอมูล 

1.1 บริษัทฯ ดูแลใหการเปดเผยขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ใหมี
ความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ โปรงใส ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของ 
ผูลงทุน ท้ังการรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ัวไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ท่ี
สําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และ
ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ 

1.2 บริษัทฯ จัดใหมีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหาร
ความเส่ียง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาว รวมท้ังกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล (ถามี) ในรายงาน
ประจําป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

1.3 คณะกรรมการบริษัท มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน โดย
ไดแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษัทฯ  

1.4 บริษัทฯ จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis 
หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจ
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละไตรมาสไดดีย่ิงขึ้น 
นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน 

1.5 บริษัทฯ เปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นท่ีผูสอบบัญชีใหบริการไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

1.6 บริษัทฯ เปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของ
การประชุมและจํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปท่ีผานมา และความเห็นจากการทํา
หนาท่ี รวมถึงการฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการบริษัทใน
รายงานประจําปของบริษัทฯ  

1.7 บริษัทฯ เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท ท่ีสะทอนถึง
ภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบของแตละคน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ซึ่งรวมถึง
จํานวนเงินคาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย (ถามี)     
ในรายงานประจําปของบริษัทฯ  

2. ขอมูลข้ันตํ่าท่ีเปดเผยบน website ของบริษัทฯ  

นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนด และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว  บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปน
ปจจุ บัน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางอื่นอยางสม่ํ าเสมอดวย  เชน  เว็บไซตของบริษัท 
(www.firevictor.co.th) ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้ 

1. วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

3. รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร 

4. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท้ังฉบับปจจุบันและของปกอนหนา 
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5. แบบ 56-1 และรายงานประจําป ท่ีสามารถใหดาวนโหลดได 

6. ขอมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนําเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือส่ือตางๆ 

7. โครงสรางการถือหุนท้ังทางตรงและทางออม 

8. โครงสรางกลุมบริษัท รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทรวมคา และ Special Purpose 

Enterprises/ Vehicles (SPEs/SPVs) (ถามี) 

9. กลุมผูถือหุนรายใหญท้ังทางตรงและทางออมท่ีถือหุนตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว

ท้ังหมดและมีสิทธิออกเสียง 

10. การถือหุนท้ังทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญผูบริหารระดับสูง 

11. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน 

12. ขอบังคับบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถามี) 

13. นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

14. นโยบายดานบรหิารความเส่ียง รวมถึงวิธีการจัดการความเส่ียงดานตางๆ 

15. กฎบัตร หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่อง

ท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

16. กฎบัตร หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ 

17. จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท  

18. ขอมูลติดตอหนวยงาน  หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ  เชน ชื่อบุคคลท่ีสามารถให

ขอมูลได  หมายเลขโทรศัพท  

หมวดท่ี 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในฐานะเปนตัวแทนของผูถือหุน ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผน
กลยุทธ และงบประมาณใหฝายจัดการดําเนินงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ และควบคุมดูแลการ
ดําเนินงานของฝายจัดการใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดมอบหมายไว ดวยความยุติธรรม โปรงใส สอดคลองกับ
กฎหมาย ขอบังคับและนโยบายตางๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไดรับการ
แตงตั้งจากผูถือหุนดวยกระบวนการที่โปรงใส ทุกทานจึงตองเปนผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ี
สามารถเอื้อประโยชนใหแกบริษัทฯ มีความทุมเท ใหเวลาอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน 
มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลใหมีระบบงานท่ีใหความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ให
ดําเนินไปในลักษณะท่ีถูกตองตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และตองเปนอิสระจากฝายจัดการของบริษัทฯ โดย  
จัดใหมีระบบแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการท่ีชัดเจน 

1.  คณะกรรมการบริษัท 

1.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในดานทักษะ 
ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล 
ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว ตลอดจนดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม 
ภายใตจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  รวมทั้งการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไป
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ตามเปาหมายและแนวทางท่ีไดกําหนดไว  และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน           
ซึ่งโครงสรางกรรมการตองมีกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1 คน  ท่ีมีประสบการณ  
ในธุรกิจซื้อมาขายไปเกี่ยวกับสินคาดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอยางนอยอีก 1 คน   
ท่ีมีประสบการณดานบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการเปดเผยนโยบายในการ
กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว  รวมถึงจํานวนปของการดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทฯ ของกรรมการแตละคนในรายงานประจําป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

1.2   คณะกรรมการบริษัท มีจํานวนกรรมการเพียงพอท่ีจะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยบุคคล 
ท่ีมีความรู ประสบการณ และความสามารถที่เพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยตอง
มีจํานวนกรรมการรวมกันไมนอยกวา 5 คน ตามกฎหมาย และไมเกินกวา 9 คน และมีกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารอยางนอยกึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังคณะ เพ่ือใหมีการถวงดุลระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กับกรรมการที่เปนผูบริหาร โดยปจจุบัน (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 7 
คน ประกอบดวย กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 5 คน (ในจํานวนนี้เปนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 3 คน) และกรรมการที่เปนผูบริหาร 2 คน ประกอบดวย กรรมการผูจัดการ 1 คน และผูชวย
กรรมการผูจัดการ 1 คน   

1.3 โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ มีสัดสวนของกรรมการอิสระ 3 คน จากจํานวนกรรมการท้ังส้ิน 7 
คน ซึ่งเปนจํานวนท่ีเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ กรรมการอิสระดังกลาว
สามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยางอิสระ  ทําใหเกิดการถวงดุลในการ    
ออกเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหาร เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ ท้ังนี้ กรรมการอิสระของบริษัทท้ัง 3 คน ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
ดวย ซึ่งจํานวนกรรมการอิสระและจํานวนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เปนไปตามหลักเกณฑท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว ใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหมีจํานวนกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน รวมท้ังกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนท่ีเกี่ยวของทุกประการ 

1.4 คณะกรรมการบริษัท เปนตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มิใชตัวแทนของผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง 

1.5 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายใหมีจํานวนกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการอิสระใหเปนไปตามสัดสวน
อยางยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ 

1.6 การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัท และขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ จะตองมี
ความโปรงใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการใหดําเนินการผานกระบวนการกํากับดูแลกิจการ และ  
การพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมี
รายละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน 

ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจาก
ตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ให
ออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3  กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนง
นานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได   
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1.7 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับบริษัท  กรรมการท่ีพนจากตําแหนง    
อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง  สําหรับคุณสมบัติในการดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัท กําหนดเปนนโยบายวา สําหรับผูท่ีไดดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระตอเนื่องมาแลวเปนระยะเวลา 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกัน คณะกรรมการบริษัท จะทบทวน
ความเปนอิสระท่ีแทจริงของกรรมการอิสระผูนั้น เปนประจําทุกๆ ป 

1.8 คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแบงอํานาจและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล 
และการบริหารงานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผูจัดการ ถูกเลือกต้ังจากคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ ไมได
เปนบุคคลเดียวกัน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการกําหนดนโยบาย        
การกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ
ระหวางคณะกรรมการบริษัท กับผูบริหารอยางชัดเจน และมีการถวงดุลอํานาจการดําเนินงาน โดย
คณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับ
นโยบาย ขณะที่ผูบริหาร ทําหนาท่ีบริหารงานของบริษัทฯ ในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด 
ท้ังนี้ ประธานกรรมการบริษัท ไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและคําแนะนําใน
การดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางกรรมการผูจัดการอยางสม่ําเสมอ ในขณะที่กรรมการผูจัดการ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใตกรอบอํานาจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท 

1.9 คณะกรรมการบริษัท กําหนดจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน ไมเกิน  
5 บริษัทจดทะเบียน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการที่ดํารงตําแหนงหลายบริษัท 
อยางรอบคอบ และเพ่ือใหมั่นใจวากรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทฯ ไดอยาง
เพียงพอ  

1.10 คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท    
ตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ ท่ีวา กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนใน     
หางหุนสวนสามัญ หรือหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัทฯ ไมได เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง  

นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัท ไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอ่ืนนอกกลุม
บริษัท ในกรณีท่ีผูบริหารของบริษัทจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน ตองไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารกอน ยกเวน การดํารงตําแหนงกรรมการในองคกรการกุศลท่ีไมแสวงหากําไร  ท้ังนี้  
การดํารงตําแหนงตองไมขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และตองไมใชตําแหนงงานในบริษัทฯ ไปอางอิง เพ่ือสงเสริมธุรกิจภายนอก 

1.11 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัท   
ท่ีเหมาะสม มีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ทําหนาท่ี
ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะตองทราบ และปฏิบัติหนาท่ี    
ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท  รวมท้ัง ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
บริษัท โดยไดเปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป และบน
เว็บไซตของบริษัทฯ 
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1.12 คณะกรรมการบริษัท ไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรู
อยางตอเนื่อง ท้ังดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการบริษัท  

2. คณะกรรมการชุดยอย 

2.1  บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย  

 คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือ
รับทราบ 

2.2 คณะกรรมการชุดยอย  มีสิทธิหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไวในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยแตละ
คณะ โดยประธานกรรมการบริษัท ไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยใดๆ เพ่ือใหการ
ทําหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง 

3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

3.1 หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท  ทําหนาท่ีพิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องท่ีสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เชน วิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป    การ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง  รวมท้ังกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ โดยไดมอบหมายให
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการ
เงินอยางมีคุณภาพ และถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป มีการเปดเผยขอมูลท่ี
สําคัญของบริษัทฯ อยางโปรงใสและเพียงพอ โดยมีฝายบัญชี และ/หรือ ผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน 
และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ทุก
ไตรมาส  โดยคณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการ
เงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจําป
ของบริษัทฯ 

 (รายละเอียดอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เปดเผยไวในสวนท่ี 2 การ
จัดการและการกํากับดูแลกิจการ / 8. โครงสรางการจัดการ / 8.1 คณะกรรมการบริษัท) 

3.2 นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 คณะกรรมการบริษัท  จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร และให
ความเห็นชอบนโยบายดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557  
โดยบริษัทฯ มีการส่ือสารใหทุกคนในองคกรไดเขาใจถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหถูกตอง
ตรงกัน  เพ่ือสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัท  ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจท่ีถูกตองและเปนธรรม โดยมีนโยบายท่ีจะกําหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหนํามาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานทุกคน  เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบริษัทฯ  ใชในการดําเนินธุรกิจ  และ
เปนแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือแสดงเจตนารมณในการที่จะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส  มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย คํานึงถึงสังคม และส่ิงแวดลอม โดยผานการอบรม และการส่ือสารภายใน
องคกรในรูปแบบตางๆ โดยท่ีจรรยาบรรณดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทางปฏิบัติงาน  
ท่ีพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน  และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กําหนดไวในดานตางๆ โดย
บริษัทฯ ไดมีการประกาศและแจงใหทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกลาว ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว
อยางจริงจัง 

3.4 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 คณะกรรมการบริษัท  ไดพิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณาการ  
ทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน มีแนวทางท่ีชัดเจน และเปนไปเพ่ือผลประโยชนของ
บริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยกําหนดนโยบายที่ไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 
รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาว แสวงหาผลประโยชนสวนตัวท่ีขัดแยงกับผลประโยชนของ
บริษัทฯ และควรหลีกเล่ียงการกระทําท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 
หรือมีสวนไดเสีย หรือเกี่ยวโยงกับรายการท่ีพิจารณา ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ หรือ 
การเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว โดยบุคคลดังกลาวไมมีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรม
ดังกลาว   

 คณะกรรมการตรวจสอบ จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และรายการท่ีมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ  รวมท้ังบริษัทฯ       
ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ในเรื่องการกําหนดราคาและเง่ือนไขตางๆ กับบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยงดานผลประโยชน ใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 

 ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ 
และการเปดเผยขอมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน โดยจะ
เปดเผยการทํารายการไวในงบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําป  

3.5 ระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัท  ใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และ
ระดับปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้ ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญท่ีจะสรางความมั่นใจ 
ตอฝายจัดการในการชวยลดความเส่ียงทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามที่ต้ังไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสิน
ไมใหรั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงานทางการเงินมีความถูกตอง
นาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และชวยคุมครอง     
เงินลงทุนของผูถือหุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนดภาระหนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน
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และผูบริหารในเรื่องตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของ
บริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  ผูติดตามควบคุม  และประเมินผล   
ออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัท  ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม
และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมท้ังไดจัดทําและทบทวน
ระบบการควบคุม ท้ังดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย 
และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการจัดการความเส่ียง  และยังใหความสําคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ   

 ท้ังนี้บริษัทฯ ไดวาจางบุคคลภายนอกที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี เปนผูรับผิดชอบในการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยให บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในของบริษัท ทําหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุล
ไดอยางเต็มท่ี ผูตรวจสอบภายใน จะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  ท้ังนี้ บริษัทฯ มีการ
ติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหความมั่นใจวาระบบท่ีวางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สําคัญ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 

3.6 นโยบายดานการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบร ิษัท ไดกําหนดนโยบายดานการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให
ครอบคลุมท้ังองคกร และใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย รวมท้ังรายงานใหคณะกรรมการบริษัท
ทราบเปนประจําทุกไตรมาส และจะจัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการ
ความเส่ียงอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ และในทุกๆ ระยะเวลา        
ท่ีพบวา ระดับความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา
และรายการผิดปกติท้ังหลาย 

3.7 คณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเส่ียงไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

3.8 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีแนวทางดําเนินการท่ีชัดเจนกับผูท่ีประสงคจะแจงเบาะแส หรือผูมีสวนได
เสียผานทางเว็บไซตบริษัท หรือ รายงานตรงตอบริษัทฯ โดยใหแจงเบาะแสผานกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพ่ือส่ังการใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการที่บริษัทกําหนดไว 
และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

4.  การประชุมคณะกรรมการ 

4.1 บริษัทฯ จัดใหมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงให
กรรมการแตละคนทราบกําหนดการดังกลาว เพ่ือใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได 

4.2 บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4 ครั้ง (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกําหนด     
วันประชุมไวลวงหนาตลอดท้ังป และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนกอนวันประชุมสามัญ       
ผูถือหุนประจําป  รวมท้ังอาจมีประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน  อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเกิด   
ความคลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในแตละเดือนจึงจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)                                                                                                     

สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ  หนา 81 

ซึ่งทําหนาท่ีตัดสินใจตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยทุกครั้งท่ีมี     
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหารจะนําเรื่องท่ีผานการพิจารณามาแจงให
คณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือใหสามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยาง
ตอเนื่องและทันการณ 

4.3  ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ จะเปนผูดูแล     
ใหความเห็นชอบ และรวมกันพิจารณาเลือกเรื่องท่ีจะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม  โดยไดเปดโอกาสให
กรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ เขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย 
และถือเปนความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนท่ีจะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมดท่ีไดจัดใหมีขึ้นในรอบป 

4.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาศึกษา
กอนลวงหนา เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ จะแจงการนัดประชุม
โดยวิธีอ่ืน และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละคร้ัง เลขานุการบริษัท ไดเขารวมการประชุมดวย  โดยเปน      
ผูบันทึกรายงานการประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื่อรับรอง       
ความถูกตอง โดยเสนอใหท่ีประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป  รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสาร
เกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคนอางอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัท จะเขารวม      
การประชุมทุกคนทุกครั้ง  ยกเวนแตมีเหตุจําเปนซึ่งจะแจงเปนการลวงหนากอนการประชุม 

4.5 ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีเปนประธานที่ประชุม มีหนาท่ีดูแล และจัดสรรเวลาแตละวาระให   
อยางเพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นท่ีสําคัญ         
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน และผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม  

 ท้ังนี้ ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่ง   
มีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม และ/หรือ ไมใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียง      
เปนเสียงชี้ขาด  

 กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอ่ืนๆ และหาก
กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ  และฝายบริหารของบริษัทฯ     
ตองดําเนินการตอบขอสงสัยดังกลาวอยางรวดเร็ว และครบถวนเทาท่ีจะเปนไปได 

 ในกรณีท่ีกรรมการไมเห็นดวยกับมติท่ีประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอคัดคาน
ไวในรายงานการประชุม หรือย่ืนหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการบริษัทได 

4.6 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารท่ีเกี่ยวของ เขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัทตามความจําเปนและเห็นสมควร  และนําเสนอสารสนเทศ  รายละเอียดขอมูลท่ี   
เปนประโยชนเพ่ิมเติมในฐานะผูท่ีเกี่ยวของ อีกท้ัง จะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 
ตลอดจนเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท มีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงและสําหรับใชประกอบการพิจารณา
แผนการสืบทอดงานในอนาคต 
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4.7 คณะกรรมการบริษัท สามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพ่ิมเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการ
บริษัท หรือผูบริหารอื่นท่ีไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีท่ีจําเปน 
คณะกรรมการบริษัท อาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปน
คาใชจายของบริษัทฯ 

4.8 คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร สามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม  
โดยไมมีกรรมการที่เปนผูบริหาร หรือฝายบริหารของบริษัทฯ เขารวมการประชุม เพ่ือเปดโอกาสให
อภิปรายปญหาตางๆ ท้ังท่ีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเร่ืองท่ีอยูในความสนใจ โดยแจงใหกรรมการ
ผูจัดการทราบถึงผลการประชุม รวมท้ังรายงานผลการประชุมใหประธานกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริษัททราบดวย ในการประชุมใหประธานกรรมการบริษัทเปนประธานของการประชุม 
หากประธานกรรมการบริษัท ไมสามารถเขารวมการประชุมได ใหท่ีประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งทาน 
เพ่ือทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมแทน และใหเลขานุการบริษัทเปนเลขานุการของการประชุมของ
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

5. คาตอบแทน 

5.1 คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาท่ีขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจาก
กรรมการแตละคน คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน
กรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนทุกป โดยพิจารณาตามหลักเกณฑของความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมท้ังอยูในระดับท่ีเหมาะสม เปรียบเทียบไดกับระดับท่ีปฏิบัติอยูใน
อุตสาหกรรม  ขนาดกิจการท่ีใกลเคียงกัน  และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่
ตองการ พรอมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหนาท่ีรับผิดชอบที่ไดรับเพ่ิมขึ้น สําหรับกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ใหรับตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย เชน กรรมการตรวจสอบ เปนตน 

5.2 คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงควรเปนไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกําหนด  และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดย
ระดับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยูในระดับท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับ
ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน ผูบริหารท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะ
ไดรับคาตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น อีกท้ังตอง
เปนอัตราท่ีแขงขันไดกับกลุมธุรกิจเดียวกัน เพ่ือดูแลรักษาผูบริหารท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้ ตองคํานึงถึง
ผลประโยชนท่ีบริษัทและผูถือหุนไดรับดวย 

5.3 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารท้ังหมด เปนผูประเมินผลกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป เพ่ือนําไปใชใน
การพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ โดยใชบรรทัดฐานท่ีไดตกลงกันลวงหนากับ
กรรมการผูจัดการตามเกณฑท่ีเปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว และการพัฒนาผูบริหาร  โดยคณะกรรมการบริษัทเปน    
ผูพิจารณาใหความเห็นชอบผลประเมินขางตน และประธานกรรมการเปนผูแจงผลการพิจารณาให
กรรมการผูจัดการทราบ 
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6. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

6.1 คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของ
ในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท แกกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท 
เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  

6.2 ทุกครั้งท่ีมีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาท่ีของกรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ใหแกกรรมการใหม 

6.3 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการผูจัดการรายงานเพ่ือทราบเปนประจําถึงแผนการพัฒนา และ 
สืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง มีการเตรียมใหพรอมเปนแผนที่ตอเนื่องถึง      
ผูสืบทอดงานในกรณีท่ีตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

6.4 คณะกรรมการจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนาผูบริหารโดยใหกรรมการผูจัดการรายงานเปนประจําทุกป 
ถึงส่ิงท่ีไดทําไปในระหวางป และพิจารณาควบคูกันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน 

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

7.1 บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (Self Assessment) เปน
ประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพ่ือการปรับปรุง
แกไขตอไป 

7.2 บริษัทฯ ไดเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไวในรายงาน
ประจําป  ดังนี้ 

1. กระบวนการประเมินตนเอง 
1.1 คณะกรรมการรายคณะ 

- คณะกรรมการบริษัท  เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพ่ือใหเกิดความถูกตอง  
ครบถวน  และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานกํากับดูแล กําหนด 

- เลขานุการบริษัท  เปนผูสรุปและวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัท  และรายงานผลการวิเคราะหจากการประเมินใหคณะกรรมการบริษัท 

- เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะหและความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทํา
แผนเพ่ือดําเนินการปรับปรุง 

1.2 กรรมการรายบุคคล 
- คณะกรรมการบริษัท  เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพ่ือใหเกิดความถูกตอง  

ครบถวน  และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานกํากับดูแล กําหนด 
- กรรมการรายบุคคล  เปนผูประเมินตนเอง เพ่ือแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของ

กรรมการ  ความเปนอิสระ  โครงสรางการบริหาร  การพัฒนาความรู และความเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการองคกร 

- เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปผลและวิเคราะหผลการประเมินรายงานคณะกรรมการบริษัท  
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล 
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2. หลักเกณฑการประเมินตนเอง 
2.1 คณะกรรมการรายคณะ 

- โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  ความหลากหลายของกรรมการ  
สัดสวนของกรรมการ  คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ 

- บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย การใชเวลาท่ีเพียงพอ
ตอการพิจารณาเรื่องท่ีสําคัญ  รายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน  ระบบการควบคุม
ภายใน  การจัดการความเส่ียง 

- การประชุมคณะกรรมการ  ประกอบดวย กําหนดการประชุมลวงหนาท้ังป คุณภาพเอกสาร  
ความเพียงพอของขอมูลตอการตัดสินใจของกรรมการ   

- การทําหนาท่ีของคณะกรรมการ ประกอบดวย ประสิทธิภาพในการเขารวมประชุม  ความ
เปนอิสระในการตัดสินใจลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ  การกําหนดกรอบเวลา
ในการประชุม     

- ความสัมพันธกับฝายจัดการ ประกอบดวย การเปดโอกาสใหมีการปรึกษาหารือรวมกัน  
การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแกไขปญหา 

- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร ประกอบดวย ความเขาใจในบทบาท
หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ มีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ และ
สภาวะแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ  แผนสืบทอดตําแหนงงาน 

2.2 กรรมการรายบุคคล 
- โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความหลากหลายของ

คณะกรรมการ  ความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ 

- การประชุมของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  การเขารวมประชุม การแสดงความเห็นในการ
ประชุม  การศึกษาขอมูลการประชุมลวงหนา 

- บทบาท  หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  ความเปนอิสระของ
กรรมการในการแสดงความเห็น ความเพียงพอในการเขารวมกิจกรรมของบริษัทฯ ระบบ
การควบคุมภายในและการจัดการความเส่ียง  การเปดเผยขอมูล 

3. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท  ประจําป  2558 
3.1 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ 

คิดเปน  รอยละ  80.40 อยูในระดับ  ดี 
หัวขอประเมิน คิดเปนรอยละ 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 73.63 
2. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 76.79 
3. การประชุมคณะกรรมการ 85.32 
4. การทําหนาท่ีของคณะกรรมการ 83.67 
5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ 85.00 
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 77.98 

 ขอคิดเห็น/ขอสังเกตเพ่ิมเติมจากการประเมินตนเอง  พบวา   
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- การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคคลเพ่ือมาเปนกรรมการบริษัทใหเปนไปอยาง
โปรงใส ยุติธรรม จะสนับนุนใหกระบวนการทํางานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น   
- การพิจารณาและทบทวนนโยบายคาตอบแทนกรรมการ ควรมีความเหมาะสม มีอิสระ
เพียงพอ และมั่นใจวาทุกกระบวนการในการดําเนินงานมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
- การกําหนดแผนการสืบทอดงานในตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังเปนปจจัย
สําคัญท่ีตองติดตามอยางใกลชิด  

 

3.2 ผลการประเมินตนเองของกรรมการเปนรายบุคคล 
คิดเปน  รอยละ  81.79 อยูในระดับ  ดี 

หัวขอประเมิน คิดเปนรอยละ 
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 82.14 
2. การประชุมคณะกรรมการ 83.93 
3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 79.29 

 ขอคิดเห็น/ขอสังเกตเพ่ิมเติมจากการประเมินผล  พบวา   
- กรรมการ ควรมีการควบคุมและติดตามการดําเนินการของฝายจัดการใหเปนไปอยาง
เหมาะสมยิ่งขึ้น  รวมไปถึงควรมีการพัฒนาและเรียนรูเพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีอยู
ตลอดเวลา 
 

3.3 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย 
3.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ก)   รายคณะ 

คิดเปน  รอยละ  83.40 อยูในระดับ  ดี 
หัวขอประเมิน คิดเปนรอยละ 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความ
เหมาะสม  ทําใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

80.95 

2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการใหคณะกรรมการ
ปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

84.72 

3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดใหความสําคัญ  ใชเวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตาม
ในเรื่องตางๆ อยางเพียงพอ 

84.52 

 ขอคิดเห็น/ขอสังเกตเพ่ิมเติมจากการประเมินผล  พบวา   
- กรรมการมีความเห็นตรงกันวา  บริษัทฯ ควรกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการ
ชุดยอยแตละทานจะไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ ใหมีความชัดเจน
ย่ิงขึ้น 
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(ข)  รายบุคคล 
คิดเปน  รอยละ  85.83 อยูในระดับ  ดี 

หัวขอประเมิน คิดเปนรอยละ 
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 91.67 
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 79.17 
3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 86.67 

 ขอคิดเห็น/ขอสังเกตเพ่ิมเติมจากการประเมินผล  พบวา   
- กรรมการ ควรมีการควบคุมและติดตามการดําเนินการของฝายจัดการใหเปนไปอยาง
เหมาะสมยิ่งขึ้น  รวมไปถึง กรรมการแตละบุคคล ควรมีการพัฒนาและเรียนรูเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ในการปฏิบัติหนาท่ีอยูตลอดเวลา 

 

3.3.2 คณะกรรมการบริหาร 
(ก)  รายคณะ 

คิดเปน  รอยละ  82.65 อยูในระดับ  ดี 
หัวขอประเมิน คิดเปนรอยละ 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร มีความเหมาะสม  
ทําใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

69.05 

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารไดดําเนินการใหคณะกรรมการ
ปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

88.89 

3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ไดให
ความสําคัญ  ใชเวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่อง
ตางๆ อยางเพียงพอ 

90.00 

 ขอคิดเห็น/ขอสังเกตเพ่ิมเติมจากการประเมินผล  พบวา   
- คุณสมบัติของกรรมการในดานความรู ประสบการณ และความเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หนาท่ีตามขอบเขตอํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว  มีผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานของคณะกรรมการ 

- คณะกรรมการบริหาร  ใหความสําคัญในการพิจารณา  ทบทวนและปฏิบัติตามนโยบาย   
กลยุทธ เปาหมาย  แผนการดําเนินธุรกิจ  ตลอดจนงบประมาณประจําปของบริษัทฯ     
เปนอยางดีย่ิง  

 

 (ข)  รายบุคคล 
คิดเปน  รอยละ  83.06 อยูในระดับ  ดี 

หัวขอประเมิน คิดเปนรอยละ 
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 79.17 
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 83.33 
3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 86.67 
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 ขอคิดเห็น/ขอสังเกตเพ่ิมเติมจากการประเมินผล  พบวา   
- บทบาท หนาท่ีของกรรมการบริหาร  สามารถชวยสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ
บริษัทไดอยางเพียงพอ 

 

3.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 (ก)  รายคณะ 

คิดเปน  รอยละ  76.75 อยูในระดับ  คอนขางดี 
หัวขอประเมิน คิดเปนรอยละ 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มี
ความเหมาะสม  ทําใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

74.76 

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดดําเนินการให
คณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

77.50 

3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง ไดใหความสําคัญ  ใชเวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติ
ตามในเรื่องตางๆ อยางเพียงพอ 

78.00 

 ขอคิดเห็น/ขอสังเกตเพ่ิมเติมจากการประเมินผล  พบวา   
- การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ และกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีกําหนดไวอยาง
สม่ําเสมอ  สามารถชวยสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัทใหมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

 

 (ข)  รายบุคคล 
คิดเปน  รอยละ  76.08 อยูในระดับ  คอนขางดี 

หัวขอประเมิน คิดเปนรอยละ 
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 70.83 
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 78.75 
3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร    

ความเส่ียง 
78.67 

 ขอคิดเห็น/ขอสังเกตเพ่ิมเติมจากการประเมินผล  พบวา   
-  กรรมการ ควรตองใหความสําคัญตอการพัฒนาและเรียนรูในดานตางๆ  ท่ีอาจจะเปนความ
เส่ียงอันจะสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดเวลา  รวมไปถึง ควรมีเวลาและทุมเทใน
การปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มท่ี และเปนไปตามขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบ
ท่ีไดกําหนดไว 
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8.  การกํากับดูแลงานการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม  

ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตาม การลงทุนในอนาคต บริษัทฯ     
มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีมีความเกี่ยวของ หรือเอื้อประโยชนกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเปนธุรกิจท่ีมี
ศักยภาพและสามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทในระยะยาว  โดยหากเปนการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯ จะ
ควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหารงาน เสมือนเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัทฯ ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวม
เปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุนหรือเปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม 
บริษัทฯ ไมมีนโยบายเขาไปควบคุมมากนัก ท้ังนี้ การจะสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม และขึ้นกับขอตกลงรวมกัน โดยบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและประสบการณท่ีเหมาะสมในการ
บริหารกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ  ซึ่งทําหนาท่ีติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษทัรวม
อยางใกลชิดเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว  

9.  การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายใน
ใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดย
บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายใน
แสวงหาประโยชนสวนตนเปนคําส่ังท่ีเปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมท้ัง
กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับ และ/
หรือขอมูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อันกอใหเกิด
ความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานท่ีอยูใน
หนวยงานท่ีไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลที่
เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ไม
วาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผานกองทุนสวนบุคคล) ภายใน 1 เดือน กอนมีการ
เปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป และหลังการเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ 

บริษัทฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช 
หรือนําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การ
ตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวย
เหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครอง
หลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และ
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาท่ีรายงานการ    
ถือครองหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเปนของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการหรือผูบริหารในบริษัทฯ รวมท้ังเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ  ตองแจงให
บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันท่ีซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และเพ่ือการเผยแพรตอสาธารณะ
ตอไป 
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10.  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

ในป 2557 และป 2558  บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
หนวย : บาท 

 ป 2558 ป 2557* 
คาสอบบัญชี  1,000,000   1,053,020 

คาบริการอื่น - - 

คาบริการรวม 1,000,000 1,053,020 

 ท้ังนี้ ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2558 
ของบริษัทฯ เปนจํานวนเงินรวม 1,000,000 บาท 

 หมายเหตุ : * คาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป  2557  ท่ีแสดงไวไดรวมถึงคาเดินทาง  คาเบ้ียเล้ียง              
คาลวงเวลา และคาใชจายอ่ืนๆ  ซึ่ งประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ   คาใชจายในการสงหนังสือยืนยันยอด  คาสง
เอกสาร  เปนตน 

 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม หนา 90 

10. ความรับผิดชอบตอสังคม   

นโยบายภาพรวม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : 
CSR) อันเปนองคประกอบท่ีสงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนาของธุรกิจอยางยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีกระบวนการที่
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง และไดนําเอาวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ และเปาหมายของบริษัทฯ มารวมพิจารณาใน
การกําหนดความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 10.1  การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจ  บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม     
สรางความนาเชื่อถือในการบริหารจัดการดวยยึดหลักการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกับองคกรทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน 
ลูกคา คูคา เจาหนี้และคูแขงทางธุรกิจดวยความเปนธรรม บริษัทฯ สงเสริมการแขงขันทางการคาท่ีเปนธรรม เพ่ือ
กระตุนใหเกิดนวัตกรรม สงเสริมการพัฒนาสินคาและบริการใหดีขึ้น อันเปนการเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจทุกขั้นตอน (Business 
Chain) ดูแลผลกระทบจากการกระทําของบริษัทฯ ท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม ผลกระทบตอกิจการอื่นจาก
กระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทฯ เพ่ือหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพตอสิทธิใน
ทรัพยสินและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

สงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรม 

1. ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในลักษณะท่ีสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับของการแขงขัน ตลอดจนใหความ
รวมมือกับเจาหนาท่ีของรัฐ 

2. กําหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการปองกันการเขาไปเกี่ยวของหรือสมรูรวมคิดกับพฤติกรรมท่ีขัดขวาง
การแขงขัน 

3. สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแขงขันและการแขงขันท่ีเปน
ธรรม 

4. สนับสนุนการตอตานการผูกขาดและการทุมตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะตางๆ ท่ีสงเสริมการ
แขงขันท่ีเปนธรรม 

5. ใสใจตอบริบททางสังคมท่ีอยูแวดลอมบริษัทฯ และไมฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม
เชน ความยากจนเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางไมเปนธรรม 

สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซคุณคา 

1. กําหนดมาตรการท่ีเกี่ยวกับสังคมและส่ิงแวดลอมไวในนโยบายและขอปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจาย
สินคา 

2. สนับสนุนใหบริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวของยอมรับและปรับใชนโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไมกอใหเกิดการ
แขงขันท่ีไมเปนธรรม 

3. มีสวนรวมอยางเขมแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นท่ีเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมของบริษัทท่ีตนเขาไปเกี่ยวของ 

4. สงเสริมการปฏิบัติตอกันอยางเปนธรรมท่ัวท้ังหวงโซคุณคาทุกครั้งท่ีเปนไปได ท้ังในดานตนทุนและ
ผลตอบแทนในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม กลาวคือ เพ่ิมพูนความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงคดานความรับผิดชอบตอสังคมของทุกกิจการในหวงโซคุณคา ไดแก การดําเนินการจัดซื้อ
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อยางเหมาะสม เชน การสรางหลักประกันใหเกิดราคาท่ีเปนธรรมดวยเวลาสงมอบท่ีเพียงพอและสัญญา
การคาท่ีมั่นคง เปนตน 

สงเสริมการเคารพสิทธิในทรัพยสิน 

1. ปฏิบัติการตรวจสอบอยางเหมาะสม เพ่ือใหแนใจวาบริษัทฯ ไดรับอนุญาตอยางถูกกฎหมายในการใชและ
ใหสิทธิใชสอยทรัพยสินตางๆ 

2. ไมเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมใดๆอันเปนการละเมิดทรัพยสิน ไดแก การใชตําแหนงทางการตลาดที่
เหนือกวาในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

3. ชําระคาการใชหรือไดมาซึ่งทรัพยสินอยางเปนธรรม 

ท้ังนี้ บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสีย และเปดโอกาสใหแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําความผิดกฎหมายหรือ
จรรยาบรรณผานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการดําเนินการหลังจากมี
ผูแจงเบาะแส โดยใหมีการตรวจสอบขอมูลและมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหนาท่ีของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียตางๆ เพ่ือประโยชนในการสรางมาตรฐาน
ดานพฤติกรรมการปฏิบัติงานของของบุคคลดังกลาวใหอยูบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยสุจริต โดยมีการกําหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางท่ัวถึงท้ังองคกร รวมถึง
การติดตามผลการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 

10.2 การตอตานการทุจริต 

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใชอํานาจท่ีไดมาหรือการใชทรัพยสินท่ีมีอยูในทางมิชอบเพ่ือประโยชน
สวนตนหรือกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของผูอ่ืน การทุจริตอาจเกิดไดหลายลักษณะ อาทิ การติดสินบน
เจาพนักงานดวยการชักชวนการเสนอ การให  หรือการรับสินบน  ท้ังท่ีเปนเงินและส่ิงของ  การมีผลประโยชน  
ทับซอน การฉอฉล การฟอกเงิน การยักยอก การปกปดขอเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การคา
ภายใตแรงอิทธิพล การทุจริตดังกลาวมิไดหมายความถึงเพียงความสัมพันธระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐ
เทานั้น แตยังครอบคลุมถึงธุรกรรมระหวางบุคคลหรือกิจการในระหวางภาคเอกชนดวยกันเองดวย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต การฉอโกง การหาผลประโยชนสวนตัวจากบริษัทฯ จึงไดกําหนด 
นโยบายตอตานการทุจริต และแนวปฏิบัติในการดําเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการทุจริต และเปนแนวทางให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองถือปฏิบัติ และหลีกเล่ียงการกระทําอันมิชอบ โดยใหมีการสอบทานการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการ
เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดทางกฎหมาย โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 

1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต โดยตองไมเขาไป
เกี่ยวของกับเรื่องการทุจริต ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ตลอดจนไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็น
การกระทําท่ีเขาขายการทุจริตท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ 

2. ไมกระทําหรือสนับสนุนการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมท้ังควบคุมใหการบริจาค การใหของขวัญทาง
ธุรกิจ และการสนับสนุนกิจการตางๆ มีความโปรงใส  และไมมีเจตนาเพ่ือโนมนาวใหเจาหนาท่ีภาครัฐ
หรือเอกชนดําเนินการไมเหมาะสม 
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3. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง รวมถึงการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และ     
มีประสิทธิผล เพ่ือปองกันการประพฤติมิชอบตางๆ 

4.  เสริมสรางใหพนักงาน คูสัญญา และคูคา ตระหนักถึงการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น และการตอตานการทุจริต  

5.  ใหความรูดานการตอตานการทุจริตแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพ่ือสงเสริมความซื่อสัตยสุจริต 
และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหนาท่ีความรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรมเรื่องการตอตานการทุจริต
ใหแกพนักงานใหม ภายใน 90 วัน นับจากวันเขาทํางาน  

6.  ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพรใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นท่ีตองปฏิบัติหนาท่ี      
ท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเรื่องท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย
ตอตานการทุจริต  

7.  จัดใหมีแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการรับ  การใหของขวัญ  ทรัพยสิน และ/หรือ ประโยชนอ่ืน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือมิใหเกิดชองทางทุจริต หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเกี่ยวของอื่น ตลอดจนเพ่ือให
กระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยใหหลีกเล่ียงการรับของขวัญ 
และ/หรือ ของกํานัล ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยจากผูท่ีเกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอ่ืน ซึ่งอาจ
ไดประโยชนจากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนการหลีกเล่ียงการรับเล้ียงจากผูท่ี
เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอ่ืน ซึ่งอาจไดประโยชนจากการปฏิบัติงานของพนักงานของ
บริษัทฯ 

8. จัดใหมีชองทางการส่ือสารสําหรับแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจง หรือรายงาน
เหตุการณทุจริต หรือเหตุการณท่ีนาสงสัยวาจะมีการทุจริตไดในชองตามท่ีกําหนดในประกาศของบริษัทฯ 
โดยมีการกําหนดรายละเอียดความผิด สถานะความผิด และมาตรการลงโทษ รวมท้ังอาจไดรับโทษตาม
กฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

9. ใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจงเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยใชมาตรการ
คุมครองผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต 

10.3 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของบริษัทฯ ท่ีจะมีสวนชวยสงเสริมและผลักดัน
ใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
โดยมีสภาพการจางงานท่ียุติธรรม มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพัฒนาความกาวหนา รวมท้ังมีสภาพการ
ทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยมีแนวทางปฏบัิติดังนี้ 

1.  ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด 
2.  จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน 

3.  ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักด์ิศรีของความเปน

มนุษย 

4.  ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน 

5.  การพิจารณาการแตงตั้งและการโยกยาย รวมท้ังการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม 

โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเปนเกณฑ 

6.  ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ 
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7.  หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาท่ีการงานของพนักงาน 

หรือคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 

8.  พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีกําหนด 

9.  รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค 

พนักงานทุกคนในบริษัทฯ จะมีคานิยมรวมกัน และมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน       
สูเปาหมายท่ีต้ังไว ซึ่งบริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานในองคกรเพ่ือความมั่นคงในการดํารงชีพของพนักงาน
อันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในหนาท่ีการงาน ใหพนักงานในองคกรมีชีวิตในการทํางานที่ดีขึ้น มีสุขภาพดี         
มีความสุข ภายใตรูปแบบการจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับ ทุกแผนก  ตลอดจนถึง
พนักงานทุกคนในองคกร  เพ่ือใหพนักงานมีความรูสึกมีสวนรวมอยางเต็มท่ี  ซึ่งพนักงานจะเปนผูมีสวนสําคัญ   
ในการขับเคล่ือนธุรกิจใหมีความเติบโตและมั่นคงอยางในปจจุบัน โดยบริษัทฯ มีการดูแลพนักงานนอกจาก
เงินเดือนท่ีพนักงานไดรับแลว บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีสวัสดิการและผลประโยชนอ่ืนในรูปแบบตางๆ อยางเปนธรรม
และเหมาะสมใหแกพนักงานอีกดวย โดยสวัสดิการตางๆ ท่ีบริษัทฯ จัดใหนั้นตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีสามารถแขงขันได
กับบริษัทเอกชนชั้นนําในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และบริษัทฯ อยูในสถานภาพที่สามารถจะจายได 

ดานผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 

บริษัทฯ ใหผลตอบแทนและสวัสดิการกับพนักงานทุกคน  ไดแก  เงินเดือน  โบนัสประจําป   โดยมีการ   
ปรับเงินเดือน และใหโบนัสประจําปทุกปตามผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชการกําหนดตัวชี้วัด 
(KPI) เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงาน และมีคาลวงเวลา เงินรางวัล ประกันชีวิต ประกัน
อุบัติเหตุ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมตามอัตราที่กรมแรงงานกําหนดขึ้น  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
เครื่องแบบพนักงาน เงินชวยเหลืองานฌาปนกิจศพ งานทองเท่ียวประจําป ปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหพนักงานไดพักผอน 
และเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงาน อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีใหสวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก
ขอกําหนดตามกฎหมาย เชน ตรวจสุขภาพพนักงานประจําป โปรแกรมสนทนาภาษาอังกฤษ การเขารับการ
รักษาพยาบาล(ท่ีไมใชเกิดจากอุบัติเหตุ)  สวัสดิการตางๆ เหลานี้เปนส่ิงจูงใจใหพนักงาน  อุทิศตนตองานอยาง 
มืออาชีพ ทุมเทการทํางานดวยความรู ความสามารถดวยความตั้งใจ และทํางานใหเกิดผลงานท่ีดีท่ีสุด นอกจากนี้
ยังตองมีจริยธรรม มีระเบียบวินัย เพ่ือมุงใหพนักงานบริษัทฯ ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ และตองรับผิดชอบใน
ตัวเอง 

ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

บริษัทฯ มีความหวงใยในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน มุงมั่นและจะดําเนินการ
ในทุกทางเพ่ือใหมีการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพควบคูไปกับการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการจัดทํา “คูมือความปลอดภัย” เพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย มีการจัดอบรมและฝกซอมพ้ืนฐานการดับเพลิงเบ้ืองตน ตลอดจน     
มีการวางแผน กําหนดผูรับผิดชอบหนาท่ีอยางชัดเจน เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ประจําทุกป  

ดานพัฒนาบุคลากร 

 มีการจัดอบรมความรูเฉพาะดานในงาน มีการเชิญวิทยากรจากโรงงานผูผลิตมาบรรยาย มีการสงอบรม
ภายนอกและอบรมภายในบริษัทฯ รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองเพื่อการสรางความสัมพันธกับ
พนักงานท้ังหมดในบริษัทฯ  รวมถึงการสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง เชน โครงการ
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วิวัฒนาการเรียนรูอานหนังสือชิงรางวัลทองเท่ียวตางประเทศ ดวยความตระหนักถึงความสําคัญอยางย่ิงของการ
อานหนังสือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน มีแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหดีย่ิงขึ้น และเปนการสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีพใหเปนไปอยางกวางขวางในหมูพนักงานทุกระดับ  

10.4 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

วิสัยทัศนของบริษัทฯ คือ “เปนผูผลิต และจําหนายอุปกรณ ระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิงครบวงจร 
เพ่ือสรางความสะดวกสบายและความปลอดภัยใหแกผูบริโภค” การบริการลูกคาดวยสินคาคุณภาพ การบริการท่ี
รวดเร็ว ตรงตอเวลา ถูกตอง และคุมคา ถือเปนเครื่องมือในการสรางความแตกตางและความสามารถในการ
แขงขัน  ชวยผูกใจลูกคาไดในระยะยาวและเพิ่มคุณคาใหกับบริษัทฯ อีกท้ังบริษัทฯ ยังคํานึงถึงตนทุนและ     
ความคุมคาในการลงทุน เพ่ือสรางความพึงพอใจใหลูกคาภายใตปรัชญา Balanced Scorecard  

บริษัทฯ มีการทํา CSR กับลูกคาผานการดําเนินการของพนักงาน และกิจกรรมในแผนกตางๆ ซึ่งบริษัทฯ  
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของผลิตภัณฑท่ีไดคุณภาพ  เพ่ือสรางความสะดวกสบายและความปลอดภัยใหแก
ผูบริโภค จึงทําใหผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ จําหนายมีคุณภาพ และไดรับรองมาตรฐานสากล พิจารณาคัดเลือกแหลง
ผลิตภัณฑและวัตถุดิบท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม กระบวนการจัดซื้อจัดหามีความโปรงใสตรวจสอบได  มีขอมูล
ผลิตภัณฑท่ีครบถวนถูกตอง สามารถตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑและมาตรฐานการรับรองได  มีการจัดเก็บ
รักษาผลิตภัณฑตามมาตรฐานเพื่อพรอมสงมอบใหกับลูกคา  มีการขายและการตลาดที่ไมเอารัดเอาเปรียบ
ผูบริโภค มีบริการหลังการขาย มีการติดตอกับลูกคาอยางตอเนื่องหลังจากสงมอบสินคาแลว และมีกระบวนการ
รับคํารองเรียนจากลูกคาผานชองทางโทรศัพท ผานพนักงานของบริษัทฯ หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส โดยมี
ฝายการตลาดเปนผูรับผิดชอบคํารองเรียน เพ่ือทบทวน ตรวจสอบ และแกไข พรอมท้ังหามาตรการเพ่ือปองกัน
ไมใหเกิดขึ้นซ้ําจากสาเหตุเดียวกัน  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการรับประกันสินคาเพ่ือใหผูบริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑมากย่ิงขึ้น รวมท้ังจัดหา
ผลิตภัณฑใหมเพ่ือตอบสนองดานความสะดวกสบายและความปลอดภัย อีกท้ังยังสามารถชวยลดตนทุนใหกับ
ผูบริโภคเพ่ือใหผูบริโภคไดประโยชนมากท่ีสุด บริษัทฯ ไดเห็นความสําคัญของลูกคา และตอบสนองความตองการ
อยางรวดเร็ว บริษัทฯ จึงมีขั้นตอนกระบวนปฏิบัติงานตามโครงสรางบริษัทท่ีกําหนดไว เพ่ือใหกระบวนการทํางาน
ดําเนินไปอยางราบรื่นตามเปาหมายจนไดรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตามนโยบายคุณภาพท่ีวา “เราจะ
สรางความประทับใจใหลูกคา ดวยบริการที่รวดเร็ว เนนสินคาคุณภาพ พรอมพัฒนาบุคลากร ดวยการปรับปรุง
กระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง” 

10.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัยและส่ิงแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม และ
คํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ บริษัทฯ จําหนาย
ผลิตภัณฑและบริการเพื่อสนองความตองการของสังคม มีความรับผิดชอบตอสังคม ภายใตกรอบกฎหมายและ
จริยธรรม เพ่ือไปปฏิบัติรวมกับกลยุทธทางการตลาด เชน วางตําแหนงตราผลิตภัณฑ ทําใหผลิตภัณฑเปนท่ีรูจัก
ของลูกคา เนนจรรยาบรรณ กฎเกณฑและระเบียบวินัยในบริษัทฯ เพ่ือใหลูกคาเกิดความรูสึกดีตอบริษัทฯ และ
ภักดีในตราสินคา เพ่ือสงผลใหรายไดของบริษัทฯ สูงขึ้นและยั่งยืน   

การสรางจิตสํานึกในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง คืนกําไรสวนหนึ่งเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีสวนสรางสรรคสังคมและส่ิงแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ ดําเนินธุรกิจโดย
ใหมีผลกระทบตอความเสียหายของสังคม ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชนนอยท่ีสุด  การปฏิบัติและ 
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ใหความรวมมือหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดย
หนวยงานกํากับดูแล การใหความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม 
ชุมชน ส่ิงแวดลอม มุงสรางสรรค และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการตางๆ ซึ่งถือเปน
หนาท่ีของพนักงานทุกคนพึงใสใจและปฏิบัติอยางตอเนื่อง เชน เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา รวมถึง
กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสวาง เครื่องคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของการใชงาน เพ่ือเปนการประหยัดคาใชจาย และเปนการสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานอยางยั่งยืน 
เพ่ือประโยชนสวนรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล 

10.6 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR after process) 

 ในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอมภายนอกบริษัทฯ 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ วันท่ี 12 สิงหาคม 
2558  

- ทําดีเพ่ือแม วันท่ี 14 สิงหาคม 2558 

- Safety week at BITEC วันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 

- TEMCA 2015 วันท่ี 21-22 สิงหาคม 2558 

- VICDAY SEMINAR วันท่ี 18 กันยายน 2558 

 

 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 2 (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง หนา 96 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานความเหมาะสมและความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น เพ่ือใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 

และการติดตามดูแลการดําเนินงาน เหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

วัตถุประสงค กฎหมาย และขอกําหนดท่ีสอดคลองกับแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. และระบบควบคุม

ภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

และรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีการเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูล

ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ (แบบ 56-2)  

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงอยางตอเนื่อง 

รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบภายในและการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ ท่ีเพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจํา

ทุกไตรมาส 
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12. รายการระหวางกัน  

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2558  

บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังนี้  

ตาราง 12.1  รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2558 

ลักษณะรายการ ความสัมพันธ 
สัดสวนการถือหุน
โดยตรง/ออม 

ทั้งหมด (รอยละ) 

มูลคารายการระหวางกันกบับุคคลที่อาจมีความขดัแยงทางผลประโยชน (บาท) นโยบาย 
การคิดราคา หาญเอ็นยิเนียริ่ง คิว ทู เอส ชิลแมทช นายเจน นายรัตนพันธ นางสาวอุไรรัตน

1.1 รายการกับผูถือหุนรวมกันกับบริษัท และกรรมการรวมกัน 

ซื้อ ทรัพยสิน นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
นายภาคภูมิ  วอง
ไพฑูรย 
นางวลีรัตน  เชื้อบุญชัย 
NICE NOBLE 
LIMITED 
นายเจน ชาญณรงค 
 

10.02
1.15 
1.72 
9.43 
9.71 

1,736,000.00  ราคาตลาดเทียบเทา
กับราคาที่ทํากับบุคคล 
ภายนอก 

รับ ภาระผูกพันเรื่อง
ผลประโยชนพนักงาน 

1,379,465.00  

จาย คาเชาอาคาร
สํานักงานและคลังสินคา 

5,211,480.00  ราคาตลาดเทียบเทา
กับราคาที่ทํากับบุคคล 
ภายนอก 
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ลักษณะรายการ ความสัมพันธ 
สัดสวนการถือหุน
โดยตรง/ออม 

ทั้งหมด (รอยละ) 

มูลคารายการระหวางกันกบับุคคลที่อาจมีความขดัแยงทางผลประโยชน (บาท) นโยบาย 
การคิดราคา หาญเอ็นยิเนียริ่ง คิว ทู เอส ชิลแมทช นายเจน นายรัตนพันธ นางสาวอุไรรัตน

1.1 รายการกับผูถือหุนรวมกันกับบริษัท และกรรมการรวมกัน (ตอ) 

ขาย สินคา-ถังดับเพลิง  นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
นายภาคภูมิ  วอง
ไพฑูรย 
นางวลีรัตน  เชื้อบุญชัย 
นายธรรมนูญ  ตรีเพ็ชร 
 
 

10.02
1.15 
1.72 
1.41 

856.00  ราคาตลาดเทียบเทา
กับราคาที่ทํากับบุคคล 
ภายนอก 

รับ คาบริการสวนกลาง 6,628,800.00  ราคาตลาดเทียบเทา
กับราคาที่ทํากับบุคคล 
ภายนอก 

ขาย สินคา-ถังดับเพลิง 800.00  ราคาตลาดเทียบเทา
กับราคาที่ทํากับบุคคล 
ภายนอก 

ซื้อ สินคา-สําเร็จรูป นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
นายภาคภูมิ  วอง
ไพฑูรย 
นางวลีรัตน  เชื้อบุญชัย 
นายวิรัฐ สุขชัย  
นายธรรมนูญ  ตรีเพ็ชร 

10.02
1.15 
1.72 
24.68 
1.41 

7,700.00 ราคาตลาดเทียบเทา
กับราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก 

รับ คาบริการสวนกลาง 
 
 

ขาย สินคา-ถังดับเพลิง 
  

4,334,400.00
 
 

6,950.00 

ราคาตลาดเทียบเทา
กับราคาที่ทํากับบุคคล 
ภายนอก 

ราคาตลาดเทียบเทา
กับราคาที่ทํากับบุคคล 
ภายนอก 
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ลักษณะรายการ ความสัมพันธ 
สัดสวนการถือหุน
โดยตรง/ออม 

ทั้งหมด (รอยละ) 

มูลคารายการระหวางกันกบับุคคลที่อาจมีความขดัแยงทางผลประโยชน (บาท) นโยบายการคิด
ราคา หาญเอ็นยิเนียริ่ง คิว ทู เอส ชิลแมทช นายเจน นายรัตนพันธ นางสาวอุไรรัตน

1.2 ผูถือหุนและบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ 

จาย คาเชาอาคาร สนง.
และคลังสินคา 

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
 
 
 

10.02  469,050.00 ราคาตลาดเทียบเทา
กับราคาที่ทํากับบุคคล 
ภายนอก 

1.3 ผูถือหุน 

ขาย รถยนต ผูจัดการฝายขาย 
ผูจัดการจัดซื้อ 

0.94
1.91 

 531,775.70 353,271.03 ราคาตลาดเทียบเทา
กับราคาที่ทํากับบุคคล 
ภายนอก 
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12.2  ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

 ในป 2558 บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของกันหลายรายการที่สําคัญ ซึ่งการ    
ทํารายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยมีการกําหนดราคาของทํารายการตางๆ ที่เปนราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงไดกับ
การทํารายการกับบุคคลภายนอกอื่น ยกเวนสินทรัพยดําเนินงานที่มีการโอนยายระหวางบริษัทในกลุม ตามการ
โอนยายพนักงานเพื่อการปรับโครงสรางการบริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งสวนใหญเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มี
อายุการใชงานมานานแลว และไดรับการ Upgrade และดูแลใหอยูในสภาพการใชงานที่ดี การโอนยายทรัพยสิน
ดังกลาวไดกําหนดจากมูลคาตามบัญชีเปนสําคัญ ซึ่งการทํารายการระหวางกันตางๆ ที่ผานมาลวนมีความ
สมเหตุสมผลและมีราคาท่ียุติธรรม  

  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันดังกลาวขางตนแลว มีความเห็นวามีความจําเปน
และสมเหตุสมผล ตลอดจนเปนประโยชนตอบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดของแตละรายการไดในตาราง 12.1) 

12.3  มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 ไดมีมติกําหนดนโยบายและ
ขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัท กับ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย 
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต อาทิ ผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม บุคคล
ท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ เปนตน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ขอบังคับประกาศคําส่ังหรือขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว รวมถึง
การปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน    
การบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ท้ังนี้ ผูท่ีอาจมีความขัดแยง ทางผลประโยชน หรือ
มีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวมหรือไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาวได 

ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณา และ       ให
ความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ  

ท้ังน้ี การทํารายการระหวางกันท่ีเปนรายการทางการคาท่ีมีเงื่อนไขการคาท่ัวไป และการทํา
รายการทางการคาท่ีไมเปนเงื่อนไขการคาท่ัวไป หรือธุรกรรมอ่ืนๆ ใหมีหลักการดังน้ี 

การทํารายการทางการคาท่ีมีเง่ือนไขการคาท่ัวไป  

การทํารายการที่เปนรายการทางการคาท่ีมีเง่ือนไขการคาท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับ บุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ          ได
กําหนดกรอบการทํารายการดังกลาว  ซึ่งไดถูกพิจารณาและใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  ผาน
การพิจารณาอนุมัติเปนหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแลว โดยเมื่อมีการทําธุรกรรมดังกลาวฝายจัดการของ
บริษัทฯ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมได  โดยทําธุรกรรมในรายการดังกลาวจะตองมีขอตกลงทางการคา    ใน
ลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคา   ท่ี
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ (Arm’s Length Basis) และ
จะตองเปนรายการทางการคาท่ีบริษัทฯ กระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ หรือเปนรายการทางการคาซึ่งบริษัท
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ท่ีอยูในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักกระทําเพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เปน
ธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ซึ่งรวมถึงเง่ือนไขทางการคา ดังตอไปนี้ 

1. ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ไดรับหรือใหกับบุคคลท่ัวไป  
2. ราคาและเง่ือนไขท่ีบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันใหกับบุคคลท่ัวไป 
3. ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ สามารถแสดงไดวาผูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกับบริษัทฯ 

ใหกับบุคคลท่ัวไป  

ท้ังนี้  เมื่อมีการทําธุรกรรมท่ีมีขอตกลงทางการคาท่ีเปน  Arm’s Length Basis ใดๆ ดังกลาวขางตน  
ฝายจัดการของบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากท่ีฝายจัดการพิจารณาอนุมัติแลว จะจัดทํา
รายงานสรุปการทําธุรกรรมรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ
รายการ  ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบวา มีการดําเนินการท่ีไมเปนไปตามนโยบายที่
กําหนดไว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันดําเนินการเพ่ือหาทางแกไขตอไป 

การทํารายการทางการคาท่ีไมเปนเง่ือนไขการคาท่ัวไป หรือการทําธุรกรรมอื่นๆ 

การทํารายการทางการคาท่ีไมเปนเง่ือนไขการคาท่ัวไป  หรือการทําธุรกรรมอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวาง 
บริษัทฯ กับ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน   
ในอนาคต บริษัทฯ จะตองเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและ
ความเหมาะสมในการเขาทํารายการ ตลอดจนความเหมาะสมดานราคาและเง่ือนไขในการเขาทํารายการนั้นๆ และ
มีการเปรียบเทียบกับราคาท่ีทํากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความชํานาญ  
ในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะใหผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ    
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ซึ่งผู ท่ีอาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวมหรือไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการ
ทํารายการระหวางกันดังกลาว  

ท้ังนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท (แบบ 56-1)  และรายงานประจําป  

12.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯ คาดวารายการระหวางกันท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ   
เชน การเชาพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชเปนท่ีต้ังสํานักงาน  การเชาคลังสินคา  การเชารถยนต  การซื้อขายสินคา         
การใหบริการบริหารงานดานสนับสนุน จะยังคงมีอยูตอไป แตสําหรับการค้ําประกันวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
โดยกรรมการ และ/หรือ ทรัพยสินของกรรมการ  อาจจะไดรับการผอนปรนเง่ือนไขการค้ําประกันดังกลาว ภายหลัง
จากท่ีหลักทรัพยของบริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอไอ แลว ซึ่งหากบริษัทฯ ไมปลดการ     
ค้ําประกันดังกลาวได  กรรมการของบริษัทฯ จะยังคงค้ําประกันใหบริษัทฯ ตอไปโดยไมคิดคาตอบแทนใดๆ     
โดยรายการระหวางกันท่ียังคงมีตอไป หรืออาจเกิดขึ้นใหมในอนาคตจะมีการกําหนดนโยบายการคิดราคาระหวาง
กันอยางชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน รวมท้ัง
คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสําคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทานและให
ความเห็นตอรายการระหวางกันท่ีเปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเปนรายไตรมาส 
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ท้ังนี้ รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํา
รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ 
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13.   ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

งบการเงิน 

ก) ผูสอบบัญชีของบริษัท 

ป ชื่อผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ บริษัทผูสอบบัญชี 

2556 นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

2557 นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

2558 นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 4917 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

ข) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงินสําหรับป 2556 ตรวจสอบโดย นายประวิทย  วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   
เลขทะเบียน 4917 แหงบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  ได
แสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตองบการเงินท่ีตรวจสอบ และมีความเห็นวางบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป อยางไรก็ตาม ผูสอบบัญชีขอใหสังเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดย        
ในระหวางป 2556 บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชี เรื่อง ภาษีเงินได  มาถือปฏิบัติเพ่ือจัดทําและนําเสนอ       งบ
การเงินนี้ และไดมีการปรับยอนหลังผลกระทบของการใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว โดยผูสอบบัญชีไมไดแสดง
ความเห็นอยางมีเง่ือนไขเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 

งบการเงินสําหรับป 2557 ตรวจสอบโดย นายประวิทย วิวรรณธนานุตร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   
เลขทะเบียน 4917 แหงบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  ได
แสดงความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับ
ส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินสําหรับป 2558  ตรวจสอบโดย นายประวิทย วิวรรณธนานุตร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลข
ทะเบียน 4917 แหงบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  ได
แสดงความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับ
ส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)                                                                                                     

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินทีสํ่าคัญ หนา 106 

ค) ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับป 2556 - 2558 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ป 2558 ป 2557 ป 2556

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

สินทรพัย          
สินทรพัยหมุนเวียน          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 28.18 4.95 25.66 4.48 2.53  0.90 
เงินลงทุนชั่วคราว 256.68 45.11 270.16 47.20 28.27  10.05 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 116.90 20.54 129.86 22.69 130.18  46.26 
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรยีกเก็บ 13.04 2.29 17.63 3.08 6.21  2.21 
สินคาคงเหลือ 114.32 20.09 101.52 17.74 102.16  36.31 
สินทรัพยหมนุเวียนอืน่  6.49 1.14 2.98 0.52 1.53  0.54 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 535.61 94.13 547.81 95.71 270.88  96.27 
สินทรพัยไมหมุนเวียน          
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 1.28 0.22 - - - -
อุปกรณ 16.22 2.85 12.81 2.24 7.54  2.68 
สินทรัพยไมมีตัวตน 6.72 1.18 5.48 0.96 0.19  0.07 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 3.45 0.61 1.48 0.26 2.76  0.98 
สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่น 5.73 1.01 4.79 0.84 0.01  0.00 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 33.40 5.87 24.56 4.29 10.50  3.73 
รวมสินทรัพย  569.01 100.00 572.37 100.00 281.38  100.00 
           

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน          
หน้ีสินหมุนเวียน          
เงินกูยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - - - - 10.00  3.55 
เจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ื่น 88.57 15.57 88.20 15.41 80.19  28.50 
ภาษีเงินไดคางจาย 2.78 0.49 5.84 1.02 7.29  2.59 
ประมาณการหนีสิ้นระยะส้ัน 0.09 0.01 0.39 0.07 -  -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10.26 1.80 6.30 1.10 3.15  1.12 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 101.70 17.87 100.73 17.60 100.63  35.76 
หน้ีสินไมหมุนเวียน        
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 9.84 1.73 6.40 1.12 5.04  1.79 
หนี้สินไมหมนุเวียนอืน่ 5.67 1.00 4.71 0.82 - -

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 15.51 2.73 11.11 1.94 5.04  1.79 
รวมหน้ีสิน 117.21 20.60 111.84 19.54 105.67  37.55 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ป 2558 ป 2557 ป 2556

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

สวนของผูถอืหุน        
ทุนจดทะเบียน 175.00 175.00  65.00  
ทุนที่ออกและชําระแลว   175.00 30.76 175.00 30.57 65.00  23.10 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 218.31 38.36 218.31 38.14 5.10  1.81 
กําไรสะสม    
    จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 11.84 2.08 9.53 1.67 6.50  2.31 
    ยังไมไดจัดสรร 46.65 8.20 57.69 10.08 99.11  35.22 

รวมสวนของผูถือหุน 451.80 79.40 460.53 80.46 175.71  62.45 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถอืหุน 569.01 100.00 572.37 100.00 281.38  100.00 

 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับป 2556 – 2558 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
ป 2558 ป 2557 ป 2556 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขายและบริการ 567.54 97.36 572.04 98.05 518.61  99.49 

รายไดอื่น* 15.41 2.64 11.39 1.95 2.65  0.51 
รายไดรวม 582.95 100.00 583.43 100.00 521.26  100.00 
ตนทุนขายและบริการ 425.79 73.04 422.05 72.34 369.86  70.95 

คาใชจายในการขาย 34.39 5.90 28.66 4.91 27.47  5.27 

คาใชจายในการบริหาร 66.16 11.35 55.12 9.45 46.83  8.98 

ตนทุนทางการเงิน 0.00 0.00 0.43 0.07 0.68  0.13 

กําไรกอนภาษีเงนิได 56.61 9.95 77.17 13.23 76.42  14.66 
ภาษีเงินได  10.41 1.83 16.56 2.84 15.26  2.93 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 46.20 8.12 60.61 10.39 61.16  11.73 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (2.43) (0.42) 0.00 0.00 0.00 0.00 
กําไรเบ็ดเสร็จรวม 43.77 7.51 60.61 10.39 61.16  11.73 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน     

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 0.13  0.25  9.41   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (หุน)  350,000,000  243,260,274  6,500,000    

มูลคาหุนละ (บาท) 0.50  0.50  10.00  
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน หลังเปลี่ยนแปลงมูลคา
ที่ตราไวเปนหุนละ 0.50 บาท เทากันทุกงวด
เพื่อการเปรียบเทียบ -  -  0.47  

หมายเหตุ  * รายไดอื่น ประกอบดวย กําไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกิดข้ึนจริง ดอกเบ้ียรับ กําไรจากการขายหุนหรือหนวยลงทุน 
รายไดจากการชดเชยประกันภัยสินคาและทรัพยสิน และรายไดการใหบริการงานดานสนับสนุน (เร่ิมตั้งแตป 2557) เปนตน 
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งบกระแสเงินสดของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับป 2556 – 2558 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม
ป 2558 ป 2557 ป 2556
ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน   
กําไรกอนภาษีเงินได 56.61 77.17 76.42 
ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิรบั(จาย)จากกิจกรรม
ดําเนินงาน     
คาเส่ือมราคาและรายการตัดจาย 4.32 2.73 1.80 
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) 0.95 0.39 0.78 
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ(กลับรายการ) 0.67 (1.40) 3.90 
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (2.64) (0.49) (0.45)
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 0.19 0.40 1.31 
(กําไร)ขาดทุนทีย่ังไมเกิดจากการปรับมูลคาของเงินลงทุน 2.49 (0.74) (0.08)
ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชนพนักงาน 0.75 2.77 2.90 
ดอกเบ้ียรับ (0.59) (0.08) (0.06)
ดอกเบ้ียจาย 0.00 0.43 0.68 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 62.75 81.18 87.20 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนนิงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง  
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 12.00 (0.07) (10.78)
งานระหวางทํา - - 0.19 
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรยีกเก็บ 4.59 (11.43) (4.48)
สินคาคงเหลือ (13.47) 2.04 (4.42)
สินทรัพยหมนุเวียนอืน่ (3.47) (1.95) 0.80 
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน (1.28) - -
สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่น (0.94) (4.78) 0.01 

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนนิงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)  
เจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ื่น 0.14 7.61 7.48 
ประมาณการหนีสิ้นระยะส้ัน (0.30) 0.39 (0.92)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3.96 3.15 (0.69)
จายชําระภาระผกูพันผลประโยชนพนักงาน (0.34) (1.41) -
หนี้สินไมหมนุเวียนอืน่ 0.96 4.71 -

เงินสดรับจากกจิกรรมดําเนินงาน 64.60 79.44 74.39 
รับดอกเบ้ีย 0.59 0.07 0.06 
จายภาษีเงินได (14.84) (16.72) (18.32)
เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมดําเนินงาน 50.35 62.79 56.13 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ  
เงินลงทุนชั่วคราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 12.76 (240.70) (55.00)
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว - - 27.00 
ซื้ออุปกรณ (6.89) (7.96) (4.00)
เงินรับจากการจําหนายอุปกรณ 0.89 0.14 0.36
ซื้อสินทรัพยไมมตัีวตน (2.08) (5.43) (0.04)
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งบกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม
ป 2558 ป 2557 ป 2556
ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 4.68 (253.95) (31.68)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน     
เงินรับจากเงินกูยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - 50.00 18.96 
จายชําระเงินกูยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - (60.00) (21.71)
เงินรับจากเงินกูยมืระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวของกัน - - 13.00 
จายชําระเงินกูยมืระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวของกัน - - (13.00)
จายดอกเบ้ีย - (0.44) (0.68)
เงินปนผลจาย (52.50) (99.00) (27.63)
เงินรับจากการเพ่ิมทุนหุนสามัญ - 323.73 -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (52.50) 214.29 (31.06)
เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 2.53 23.13 (6.61)
เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 25.66 2.53 9.14 
เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 28.19 25.66 2.53 

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับป 2556 - 2558  

อัตราสวน ป 2558 ป 2557 ป 2556 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)  
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 5.27 5.44 2.69 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 3.95 4.23 1.60 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงนิสด (เทา) 0.50 0.62 0.57 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)  5.72 5.31 4.14 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วัน) 62.94 67.80 86.96 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)  4.69 4.98 4.29 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 76.76 72.29 83.92 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)  6.68 6.81 6.01 
ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย (วัน) 53.89 52.86 59.90 
Cash Cycle (วัน) 85.86 87.32 111.05 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)     
อัตรากําไรข้ันตน (%) 24.98 26.22 28.68 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 7.26 11.50 14.22 
อัตราสวนกําไรอืน่ (%) 2.64 1.95 0.51 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 122.21 95.45 76.09 
อัตรากําไรสุทธ ิ(%) 7.51 10.39 11.73 
อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน (%) 9.60 19.05 38.48 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 7.67 14.20 23.37 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 325.53 621.03 980.20 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.02 1.37 1.99 
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อัตราสวน ป 2558 ป 2557 ป 2556 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)     
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.26 0.24 0.60 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) N/A 182.57 116.03 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) N/A 1.33 2.23 
อัตราการจายเงินปนผล (%) 76.92 60.00 161.85 
อัตราสวนอ่ืนๆ     
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)  1.29 1.32 27.03 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท)  0.13 0.25 9.41 
จํานวนหุนสามัญ ณ วันส้ินงวด (พันหุน) 350,000 350,000 6,500 
อัตราสวนอื่นๆ หลังเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวเปนหุนละ 0.50 บาท 
เทากันทกุงวดเพื่อการเปรียบเทียบ    
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) - - 1.35 
กําไรสุทธิข้ันพ้ืนฐานตอหุน (บาท) - - 0.47 
จํานวนหุนสามัญ ณ วันส้ินงวด (พันหุน) - - 130,000 
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14.  คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและ
อุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษา ออกแบบ 
และติดต้ังระบบดับเพลิงตางๆ โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญของบริษัทฯ  รายไดจากการขายสินคา และรายได
จากงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิง จึงเปนรายไดหลักของบริษัทฯ   ซึ่งรายไดดังกลาวจะสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการกอสรางเปนหลัก  

การวิเคราะหกําไรขาดทุน 

 การวิเคราะหรายได 

ผลการดําเนินงานของ ป 2558   มีรายไดรวม จํานวน 582.95 ลานบาท ลดลง 0.48 ลานบาท ซึ่งมีมูลคา
ใกลเคียงกับป 2557  โดยรายไดเกือบท้ังหมดเปนรายไดจากการขายและบริการ ประกอบดวย รายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง รอยละ 74.08  รายไดจากการขายอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รอยละ 7.13  
และรายไดจากงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิง รอยละ 16.15 ของรายไดจากการขายและบริการ  

โครงสรางรายได 

รายไดจากการขายและบริการของบริษัทฯ สวนใหญประมาณ รอยละ 90.23 เกี่ยวของกับสินคาระบบ
ดับเพลิง สวนท่ีเหลือเปนการขายสินคาระบบระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายได 
ป 2558 ป 2557 ป 2556 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
1.  ขายสินคาระบบดับเพลิง  431.83 74.08 475.15 81.44  451.66  86.65 
2.  ขายสินคาระบบสุขาภิบาลและ 

ปรับอากาศ 
41.58 7.13 34.40 5.90 34.27 6.57 

3.  งานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิง 94.13 16.15 62.49 10.71  32.68  6.27 

รวม 567.54 97.36 572.04 98.05 518.61 99.49 

รายไดอ่ืนๆ 15.41 2.64 11.39 1.95 2.65 0.51 

รายไดรวม 582.95 100.00 583.43 100.00  521.26  100.00 

ในป 2558 จากภาวะเศรษฐกิจและภาวการณกอสรางโดยรวมของประเทศซบเซาลงอยางมาก และมี
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ท่ีติดลบ บริษัทฯ สามารถทํารายไดและบริการไมแตกตางจากป 
2557 เนื่องจากบริษัทฯ ไดนําเสนอสินคาภายใตตราสินคาใหมเพ่ือเปนทางเลือกใหกับลูกคาเพ่ิมขึ้น 

 



บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 3 (14) การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจดัการ     หนา 112   

การวิเคราะหตนทุนและคาใชจาย 

ตนทุนขายและบริการ 

ป 2558 บริษัทฯ มีตนทุนขายและบริการ จํานวน 425.79 ลานบาท หรือ รอยละ 75.02 ของรายไดจาก
การขายและบริการ  สําหรับตนทุนขายและบริการที่สําคัญ คือ ตนทุนคาสินคา คิดเปนรอยละ 60 - 65 ของตนทุน
ขายและบริการรวม  สําหรับตนทุนสวนท่ีเหลือ เปนตนทุนบริการ และคาแรงในการติดต้ังอุปกรณ เปนตน 

  
ป 2558 ป 2557 ป 2556 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและบริการ 567.54 100.00 572.04 100.00  518.61 100.00 

ตนทุนขายและบริการ 425.79 75.02 422.05 73.78  369.86 71.32 

กําไรขั้นตน 141.75 24.98 149.99 26.22  148.75 28.68 

กําไรสุทธิ 46.20 8.14 60.61 10.60 61.16 11.79 
 
คาใชจายในการขายและบริหาร 

ในป 2558 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน 100.55 ลานบาท ประกอบดวย คาใชจาย
ในการขาย จํานวน 34.39 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร จํานวน 66.16 ลานบาท  คาใชจายในการขายและ
บริหารท่ีเพ่ิมขึ้น มีสาเหตุหลักมาจาก 

1. คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสรางเงินเดือนพนักงาน และมีการเพ่ิมอัตรา
พนักงาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ  รวมคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้น เปนเงิน 10.21 ลานบาท 

2. คาเส่ือมราคา เพ่ิมขึ้น 1.40 ลานบาท จากการเปล่ียนระบบ ERP เพ่ือปรับปรุงขอมูลใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

3. ขาดทุนจากการปรับราคากองทุนท่ียังไมไดเกิดขึ้นจรงิ ประมาณ 2.48 ลานบาท  

  
ป 2558 ป 2557 ป 2556 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

คาใชจายในการขาย 34.39 5.90 28.66 4.91  27.47 5.27 

คาใชจายในการบริหาร 66.16 11.35 55.12 9.45  46.83 8.98 

รวมคาใชจายในการขายและบริหาร 100.55 17.25 83.78 14.36  74.30 14.25 
รายไดรวม 582.95 100.00 583.43 100.00  521.26 100.00 

   

กําไรสุทธิ 

กําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2558 มีจํานวน 46.20 ลานบาท ลดลง 14.41 ลานบาท โดยมีอัตรากําไรสุทธิ
เทากับรอยละ 8.14 เมื่อเทียบกับป 2557 ซึ่งมีอัตรากําไรสุทธิ เทากับ รอยละ 10.60  การลดลงของกําไรสุทธิ 
เนื่องจากตนทุนขายและบริการที่เพ่ิมข้ึน และคาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้น จึงทําใหมีกําไรสุทธิลดลงเมื่อ
เทียบกับปกอน 
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การวิเคราะหฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ ส้ินป 2558  มีจํานวน 569.01 ลานบาท ลดลงจากป 2557 จํานวน  3.36 
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 0.59  สินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินลงทุนชั่วคราว จํานวน 256.68 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.11 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ซึ่งมีจํานวน 116.90 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 20.54 
และสินคาคงเหลือ จํานวน 114.32 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.09  ของสินทรัพยรวม  ตามลําดับ  

เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทฯ  ณ ส้ินป 2557  และ 2558  มีจํานวน  270.16  ลานบาท  และ 256.68 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 47.20 และรอยละ 45.11 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ  ซึ่งเงินลงทุนชั่วคราวสวนใหญ
เปนเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนึ้  และบางสวนเปนเงินลงทุนในตราสารทุน  ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาลงทุนเมื่อ
บริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกินในขณะนั้นๆ  

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน  

ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อ่ืนสุทธิ ณ ส้ินป 2558 มียอดจํานวน 116.90  ลานบาท คิดเปน รอยละ 20.54 
ของสินทรัพยรวม  ซึ่งมียอดลดลง จาก ณ ส้ินป 2557  จํานวน 12.96  ลานบาท  เนื่องจากบริษัทฯ  สามารถ
บริหารจัดการเก็บเงินลูกหนี้ไดดีขึ้น  โดยระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ียในป 2558  เทากับ  63 วัน  ซึ่งลดลงจาก     
ป 2557 จํานวน 5 วัน ทําใหลูกหนี้คางเกินกําหนดชําระลดลง  และบริษัทฯ มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  2.93  
ลานบาท ตามนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คือ ใหครอบคลุมลูกหนี้ท่ีมีอายุคางชําระมากกวา 12  เดือน 
ท้ังจํานวน 

  
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ลูกหนี้การคา         

ยังไมถึงกําหนดชําระ 75.31 64.42 94.75 72.96  87.34 67.09 

เกินกําหนดชําระ       

   นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 33.60 28.74 30.03 23.12  39.09 29.96 
   มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 0.53 0.45 1.35 1.04  1.7 1.31 

   มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 2.21 1.89 0.76 0.59  1.29 0.99 

   มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 1.74 1.49 0.65 0.50  0.96 0.74 

รวม 113.39 97.00 127.54 98.21  130.38 100.15 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2.93 2.50 1.97 1.52 1.58 1.21 

ลูกหนี้การคา  - สุทธิ 110.47 94.49 125.57 96.70  128.8 98.94 

ลูกหนี้อ่ืน 6.44 5.51 4.29 3.30  1.38 1.06 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ 116.90 100.00 129.86 100.00  130.18 100.00 
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สินคาคงเหลือ 

บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือ ณ ส้ินป  2558 จํานวน(สุทธิหลังหักคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง)  114.31 ลานบาท  
หรือคิดเปนรอยละ 20.09  ของสินทรัพยรวม  สินคาคงเหลือประกอบดวย  สินคาสําเร็จรูป  และสินคาระหวางทาง  
ซึ่งสวนใหญเปนสินคาสําเร็จรูปท่ีบริษัทฯ ส่ังซื้อมาเพื่อขายใหกับผูรับเหมา  บริษัทคูคาอุปกรณดับเพลิง  หรือ
ผูใชงานท่ัวไป 

ท้ังนี้ สินคาคงเหลือ ณ ส้ินป 2556   2557 และ 2558  มีจํานวนไมแตกตางกันมากนัก เนื่องจากมีการ
บริหารสินคาคงเหลืออยางเปนระบบ โดยจะมีการวางแผนส่ังซื้อและเก็บสต็อคเพียงบางสวน หากเปนสินคาท่ีมี
ลักษณะเฉพาะตัวหรือสินคาท่ีมีมูลคาสูง บริษัทฯ จะไมสต็อคสินคาไวลวงหนา  โดยจะส่ังซื้อสินคาดังกลาว       
เมื่อมีความตองการจากลูกคา หรือใชสําหรับงานโครงการที่บริษัทฯ ไดออกแบบเฉพาะใหแกลูกคารายนั้นๆ 
เทานั้น เชน ถังบรรจุโฟมดับเพลิง เปนตน  สําหรับป 2558 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือ เพ่ิมขึ้น 12.79 ลานบาท จาก
ป 2557 เนื่องจากมีการส่ังซื้อสินคาเพ่ิมขึ้นในชวงไตรมาส 4 เพ่ือรอการสงมอบในชวงตนป 2559 

บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือ โดยพิจารณาสินคาคงเหลือท่ีเขาเง่ือนไข 3 ขอ คือ  
1) สินคาท่ีมีอายุต้ังแต 2 ปขึ้นไป 

2) มีการหมุนเวียนตอปนอยกวา รอยละ 20 ของสินคาคงเหลือตอเนื่องกัน 2 ป 

3) มีการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือตามขอ 2) และนับตอเนื่องไปหลังวันส้ินงวดจนถึงวันท่ีผู

ตรวจสอบบัญชีเขาตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน (ประมาณ 20 วัน หลังวันส้ินงวด) 

ยังนอยกวา รอยละ 20 ของสินคาคงเหลือ 

ซึ่ง ณ ส้ินป 2556 – 2558  บริษัทฯ ต้ังคาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลงประมาณรอยละ 5 – 7 ของมูลคา
สินคาคงเหลือสุทธิ   นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระยะเวลาหมุนเวียนสินคาเฉล่ียเทากับ 84 วัน   73  วัน  และ 77 วัน 
ในป 2556 – 2558 ตามลําดับ 

  31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
  ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินคาสําเร็จรูป 98.06 85.78 78.73 77.56  86.03 84.21 

สินคาระหวางทาง 22.86 20.00 28.72 28.29  23.46 22.96 

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง 6.61 5.78 5.93 5.85  7.33 7.17 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 114.31 100.00 101.52 100.00  102.16 100.00 
 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ ส้ินป 2556 – 2558 จํานวน 1.53 ลานบาท  2.98 ลานบาท และ 

6.49 ลานบาท ตามลําดับ  เพ่ิมขึ้น จํานวน 1.45 ลานบาท และ 3.51 ลานบาท หรือ เพ่ิมขึ้น รอยละ 94.77      
และ รอยละ 117.79 ตามลําดับ  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  สวนใหญประกอบดวย เงินมัดจําคาซื้อสินคาจากทั้ง     
ในประเทศและตางประเทศ  คาใชจายลวงหนา  ภาษีซื้อท่ียังไมถึงกําหนด  และเงินทดรองจาย  เปนตน 
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อุปกรณ 

อุปกรณของบริษัทฯ ณ ส้ินป 2556 – 2558  มีจํานวน 7.54 ลานบาท  12.81 ลานบาท  และ 16.22  
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 2.68  รอยละ 2.24 และรอยละ 2.85 ของสินทรัพยรวม ตามลำดับ 
ประกอบดวย เครื่องมือและอุปกรณ เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ สินทรัพยเพ่ือเชาและสาธิต 
เปนตน  โดยบริษัทฯ  ไมมีท่ีดินและอาคารสํานักงานเปนของบริษัทฯ เอง  แตไดเชาพ้ืนท่ีอาคารจากบริษัท        
ท่ีเกี่ยวของกันเพ่ือเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญ 

อุปกรณของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น จํานวน 5.27 ลานบาทและ 3.41 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น รอยละ 69.89 และ
รอยละ 26.62 ตามลําดับ เนื่องจากการซื้อยานพาหนะและเครื่องตกแตงสํานักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการตัดคาเส่ือมราคาอุปกรณ 5 ป และยานพาหนะ 7 ป 

สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 

สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯ ณ ส้ินป 2556 – 2558 มีจํานวน 0.19 ลานบาท  5.48 ลานบาท และ 
6.72 ลานบาท คิดเปน รอยละ 0.07  รอยละ 0.96  และรอยละ 1.18 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ  สินทรัพยไมมี
ตัวตนของบริษัทฯ ในระหวางป 2556 – 2558  มีการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมขึ้น จํานวน 0.04 ลานบาท  5.43 
ลานบาท และ 2.08 ลานบาท ตามลําดับ   ท้ังนี้ สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเพ่ิมขึ้น ในป 2557 และป 2558  บริษัทฯ   
มีการเปล่ียนโปรแกรมระบบ ERP ใหม  เพ่ือรองรับการทํางานของฝายบัญชี  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
ฐานขอมูล เพ่ือใหไดรายงานท่ีถูกตองและรวดเร็ว ไดแก  โปรแกรมคอมพิวเตอร SAP ซึ่งตัดจําหนายโดยวิธี
เสนตรง 10 ป  

หน้ีสิน 
หนี้สินของบริษัทฯ ณ ส้ินป 2556 - 2558 มีจํานวน 105.67 ลานบาท  111.84 ลานบาท และ 117.21 

ลานบาท ตามลําดับ หรือเพ่ิมขึ้น 6.17 ลานบาท และ 5.37 ลานบาท หรือ เพ่ิมขึ้น รอยละ 5.84  และ รอยละ 4.80 
ตามลําดับ หนี้สินท่ีสําคัญของบริษัทฯ ประกอบดวย เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน   
ณ ส้ินป 2556 - 2558  บริษัทฯ มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน จํานวน 80.19 ลานบาท   88.20 ลานบาท  

และ 88.57 ลานบาท คิดเปน รอยละ 75.89  รอยละ 78.86  และ รอยละ 75.57 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ  เจาหนี้
การคาและเจาหนี้อ่ืน ประกอบดวย เจาหนี้การคา ซึ่งมีเง่ือนไขการชําระเงินประมาณ 60 วัน  คาใชจายคางจาย 
และเจาหนี้อ่ืนๆ ดังนี้   

  31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
  ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เจาหนี้การคา 69.67 78.66 67.61 76.66  66.08 82.40 

เจาหนี้อ่ืน       

- คาใชจายคางจาย 15.92 17.97 18.98 21.52  12.81 15.98 

- เจาหนี้อ่ืน 2.98 3.37 1.61 1.83  1.30 1.62 

รวม 88.57 100.00 88.20 100.00  80.19 100.00 
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หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   
ณ ส้ินป 2556 - 2558 มีจํานวน 3.15 ลานบาท  6.30 ลานบาท และ 10.26 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

2.98  รอยละ 5.63  และรอยละ 8.75  ของหนี้สินรวม ตามลําดับ  ประกอบดวย เจาหนี้เงินมัดจําในการขาย    
ภาษีหัก ณ ท่ีจายรอนําสง และภาษีมูลคาเพ่ิมรอนําสง เปนตน  หนี้สินหมุนเวียนอื่นท่ีมียอดเพ่ิมขึ้น  มีสาเหตุหลัก   
เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของเจาหนี้เงินมัดจําในการขายเพิ่มขึ้น  เนื่องจากบริษัทฯ มีการเรียกเก็บเงินมัดจําจากลูกคา
เพ่ิมมากขึ้นตามจํานวนการส่ังซื้อท่ีมากขึ้น 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานของบริษัทฯ ณ ส้ินป  2556 – 2558  มีจํานวน  5.04 ลานบาท  6.40 
ลานบาท และ 9.84 ลานบาท ตามลําดับ  โดยบริษัทฯ ไดเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่อง
ผลประโยชนพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนมา  ซึ่งภายใตนโยบายบัญชีใหม 
บริษัทฯ มีภาระผูกพันสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามขอบังคับการทํางานของ
บริษัทฯ และตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน ซึ่งเดิมบริษัทฯ รับรูภาระผูกพันเมื่อเกิดรายการ และคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน
พนักงานหลังออกจากงานของพนักงาน โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณไวโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย  

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ ส้ินป 2556 - 2558 จํานวน 175.71 ลานบาท  460.53 ลานบาท และ
จํานวน 451.80 ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2556 จํานวน 33.54 ลานบาท 
เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 61.16 ลานบาท และมีการจายเงินปนผล จํานวน 27.63 ลานบาท สําหรับ
สวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2557 เพ่ิมขึ้นจาก ณ ส้ินป 2556 จํานวน 284.82 ลานบาท หรือเนื่องจากบริษัทฯ มี
กําไรสุทธิ จํานวน 60.61 ลานบาท มีการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 110.00 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุน
สามัญ 213.21 ลานบาท สุทธิดวยการจายปนผล จํานวน 99.00 ลานบาท สําหรับสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2558 
ลดลงจาก ณ ส้ินป 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 46.20 ลานบาท และมีการจายเงินปนผล 52.50 ลานบาท 
และมีรายการปรับปรุงขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน
พนักงานสุทธิ 2.43 ลานบาท  

การวิเคราะหงบกระแสเงินสด 

หนวย : ลานบาท ป 2558 ป 2557 ป 2556 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 50.34 62.79 56.13 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 4.68 (253.95) (31.68) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (52.50) 214.29 (31.06) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 2.52 23.13 (6.61) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 25.66 2.53 9.14 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 28.18 25.66 2.53 
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บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน  ป 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรม
ดําเนินงาน จํานวน 50.34 ลานบาท ลดลง 12.45 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557  โดยมีกําไรจากการดําเนินงาน
กอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 62.75 ลานบาท   สินทรัพยและหน้ีสินจากการดําเนินงาน
เปล่ียนแปลงสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ลดลงจํานวน 12.00 ลานบาท สินคาคงเหลือ เพ่ิมขึ้น 
13.47  ลานบาท  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนไดมา จํานวน 4.68 ลานบาท เปนรายการขายเงินลงทุนชั่วคราว 
12.76 ลานบาท และจําหนายรถยนต 0.89 ลานบาท  และเงินสดจายเพ่ือซื้ออุปกรณ 6.89 ลานบาท และซื้อ
สินทรัพยไมมีตัวตนอีก 2.08 ลานบาท  

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เปนการจายเงินปนผล 52.50 ลานบาท 

 บริษัทฯ มีเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 28.18 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้น 2.52 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2557 

อัตราสวนสภาพคลอง 

วงจรเงินสดของบริษัทฯ  ในป 2556 - 2558 เปนดังนี้ 

ป 2558 ป 2557 ป 2556 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 63 68 87 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 77 73 84 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย (วัน) 54 53 60 

วงจรเงินสด  (วัน) 86 88 111 

ในป 2556 – 2558  บริษัทฯ มีวงจรเงินสดเทากับ 111 วัน   88 วัน และ 86 วัน ตามลําดับ วงจรเงินสด
ลดลงอยางตอเนื่องแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น และโดยวงจรเงินสดของบริษัทฯ 
เปนไปตามลักษณะธุรกิจหลักท่ีมีการเรียกเก็บจากลูกหนี้การคา ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 - 60 วัน  สวนเจาหนี้
การคา  บริษัทฯ ไดรับเครดิตเทอมประมาณ 60 วัน  โดย ณ ส้ินป 2556 - 2558 บริษัทฯ มีระยะเวลาการจายหนี้
เฉล่ียเทากับ 60 วัน 53 วัน และ 54 วัน ระยะเวลาการขายสินคาเฉล่ียเทากับ 84 วัน 73 วัน และ 77 วันตามลําดับ  

ซึ่งวงจรเงินสดในป 2558 ใกลเคียงกับ ป 2557  เพราะถึงแมวาบริษัทฯ จะมีระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย
เพ่ิมขึ้น แตบริษัทฯ ก็สามารถบริหารการเก็บหนี้ใหมีประสิทธิภาพจนสามารถเก็บหนี้จากลูกคาไดเร็วขึ้น 
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล  

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง ใน
สาระส าคัญ   นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า 
 

(1)   งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว 

 

(2)   บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

 

(3)   บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2559   ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท 

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้  นายวิรัฐ  สุขชัย   เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ช่ือของ  นายวิรัฐ  สุขชัย   ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว
ข้างต้น 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1.   นายวิรัฐ   สุขชัย           กรรมการผู้จัดการ       
 

2.   นางวลีรัตน์   เชื้อบุญชัย      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ           

 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผู้รับมอบอ านาจ  นายวิรัฐ   สุขชัย                           กรรมการผู้จัดการ    

 



บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)  

- เอกสำรแนบ 1 - 

1.   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและผู้บริหารของบริษัท  
ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นำยถกล นันธิรำภำกร 
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ต.ค. 2555 

70 - ปริญญำเอก  Col. Of BAd./ 
Accounting, MIS, Economics, 
University of Arkansas, USA 

- ปริญญำโท Col. Of BAd./MBA, 
University of Louisiana, Monroe, 
USA 

- ปริญญำตรี Business 
Administration /BS (Finance) West 
Liberty State Col., West Virginia 

- หลักสูตร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่นที่ 8 ปี 2548 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ที่ 8 ปี 2547 
 

- - 2555 - ปัจจุบัน 
 
 
 

2555 - ปัจจุบัน 
2545 - ปัจจุบัน 

 
 

2548 - 2554 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
Adjunct Professor
กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำรธุรกิจ 

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) /ธุรกิจขำย
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง 
 
 
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย / สถำนศึกษำ 
บริษัท รำชธำนีลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) / เช่ำ
ซื้อ 
 
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย / สถำนศึกษำ 
 

2. นำยวิรัฐ สุขชัย 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำรผู้จัดกำร 
(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม) 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 พ.ย. 2555 

50 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (E-MBA) 
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
(นิด้ำ) 

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ (กำรขำย
และกำรตลำด) มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ Class 
SET/2012 ปี 2555 

24.68% - 2555 - ปัจจุบัน 
 

2544 - 2555 
 

2540 - 2543 
2538 - 2539 

กรรมกำรผู้จัดกำร 
 
ผู้จัดกำรทั่วไป 
 
ผู้จัดกำรขำย 
รองผู้จัดกำรขำย 

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) /ธุรกิจขำย
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง 
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด /ธุรกิจขำยปลีกและ
ส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง 
บริษัท หำญเอ็นยิเนียร่ิง จ ำกัด / ธุรกิจขำยและ
บริกำร 



บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)  

- เอกสำรแนบ 1 - 

ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3. นำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์ 
กรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริหำร 
(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม) 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 พ.ค. 2544 

53 - ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
Stanford  University, USA 

- ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ Class 
SET/2012 ปี 2555 

10.02% - 2544 - ปัจจุบัน 
 

2545 - ปัจจุบัน 
 
 

2532 - ปัจจุบัน 
 

2532 - ปัจจุบัน 
 

กรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำรบริหำร 
 
 
กรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำรบริหำร 

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) /ธุรกิจขำย
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง 
บริษัท  คิว ทู เอส จ ำกัด / ธุรกิจขำยส่ง ขำย
ปลีก ให้บริกำรซ่อม เช่ำเครื่องพิมพ์บรรจุ
ภัณฑ์และหมึกพิมพ์ 
บริษัท ชิลแมทช์ จ ำกัด / น ำเข้ำและจ ำหน่ำย
ระบบปรับอำกำศและอุปกรณ์ 
บริษัท หำญเอ็นยิเนียร่ิง จ ำกัด / ธุรกิจขำยและ
บริกำร 

4. นำงวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และ
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม) 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12 มิ.ย. 2550 

61 - ปริญญำตร ี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำ
บัญชี มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ Class 
SET/2012 ปี 2555 

1.72% - 2556 - ปัจจุบัน 
 
 
 

2552 - 2558 
 
 

2550 - ปัจจุบัน 
 

2550 - ปัจจุบัน 
 
 

2550 - 2556 
 

กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร และ
ผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำร 
กรรมกำรบริหำร 
 
 
กรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำรบริหำร 
 
 
กรรมกำรบริหำร 
 

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) /ธุรกิจขำย
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง 
 
 
บริษัท โปรมำร์ค จ ำกัด / ธุรกิจขำยเครื่องพิมพ์ 
หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ และบริกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำ 
บริษัท ชิลแมทช์ จ ำกัด / น ำเข้ำและจ ำหน่ำย
ระบบปรับอำกำศและอุปกรณ์ 
บริษัท  คิว ทู เอส จ ำกัด / ธุรกิจขำยส่ง ขำย
ปลีก ให้บริกำรซ่อม เช่ำเครื่องพิมพ์บรรจุ
ภัณฑ์และหมึกพิมพ์ 
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด /ธุรกิจขำยปลีกและ
ส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง 



บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)  

- เอกสำรแนบ 1 - 

ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2547 - 2555 ผู้จัดกำรทั่วไป 
สำยกำรเงินและ
บริหำรทั่วไป 

บริษัท  หำญเอ็นยิเนียริ่ง จ ำกัด / ธุรกิจขำยและ
บริกำร 

5. นำยภำคภูมิ ว่องไพฑูรย์ 
กรรมกำร 
(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม) 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 พ.ค. 2544 

 
 

75 - ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์  สำขำ
ไฟฟ้ำ มหำวิทยำลัย Illinois Institue 
of Technology, USA 

- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์  สำขำ
ไฟฟ้ำ มหำวิทยำลัย Illinois Institue 
of Technology, USA 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 42 ปี 2548 

1.15% - 2558 - ปัจจุบัน 
2544 - 2558 
2545 - ปัจจุบัน 

 
 

2542 - ปัจจุบัน 
 

2542 - ปัจจุบัน 
 

กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
 
 
กรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำรบริหำร 

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) / ธุรกิจขำย
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง 
บริษัท  คิว ทู เอส จ ำกัด / ธุรกิจขำยส่ง ขำย
ปลีก ให้บริกำรซ่อม เช่ำเครื่องพิมพ์บรรจุ
ภัณฑ์และหมึกพิมพ์ 
บริษัท ชิลแมทช์ จ ำกัด / น ำเข้ำและจ ำหน่ำย
ระบบปรับอำกำศและอุปกรณ์ 
บริษัท หำญเอ็นยิเนียร่ิง จ ำกัด / ธุรกิจขำยและ
บริกำร 

6. นำยโสตถิธร มัลลิกะมำส 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ต.ค. 2555 

53 - ปริญญำเอก คณะเศรษฐศำสตร์ 
University of Wisconsin , USA 

- ปริญญำโท คณะเศรษฐศำสตร์ 
University of Wisconsin , USA 

- ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 102 ปี 2556 

- - 2555 - ปัจจุบัน 
 

2555 - ปัจจุบัน 
 
 

2549 - 2552 

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนหลักสูตร
เศรษฐศำสตร์
นำนำชำติ 
คณบดี  
คณะเศรษฐศำสตร์ 

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) /ธุรกิจขำย
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย / สถำนศึกษำ 
 
 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย / สถำนศึกษำ 
 
 

   
 

     
 
 



บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)  

- เอกสำรแนบ 1 - 

ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7. นำงสำววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ต.ค. 2555 

52 - ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ Middle 
Tenessee State University, USA 

- ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ Class 
SET/2012 ปี 2555 

- - 2555 - ปัจจุบัน 
 

2530 - ปัจจุบัน 
 

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ  
First Senior Vice 
President 
 

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) /ธุรกิจขำย
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง 
บมจ.ทิสโก้ ไฟแนลเชียลกรุ๊ป / บริษัท Holding 
 

8. นำงวรินกำญจน์ ธีระอัมรำนนท์ 
ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนบริหำรทั่วไป 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ม.ค. 2557 

50 - ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำ
กำรบัญชี สถำบันเทคโนโลยีรำช
มงคล 

0.32% - 2557 - ปัจจุบัน 
 

2556 - 2556 
2548 - 2555 

ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน
บริหำรทั่วไป 
ผู้จัดกำรทั่วไป 
หัวหน้ำวำงแผน
นโยบำยและ
ทรัพยำกรบุคคล 

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) /ธุรกิจขำย
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง 
บริษัท  หำญเอ็นยิเนียริ่ง จ ำกัด / ธุรกิจขำยและ
บริกำร 

9. นำยรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนำนนท์ 
ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนขำย 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ม.ค. 2557 

37 - ปริญญำตรี คณะอุตสำหกรรมศำสตร์ 
สำขำเครื่องกล มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

0.94% - 2557 - ปัจจุบัน 
 

2551 - 2556 

ผู้อ ำนวยกำรสำยงำน
ขำย 
ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย 

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) /ธุรกิจขำย
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง 
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด /ธุรกิจขำยปลีกและ
ส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง 



บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)  

- เอกสำรแนบ 1 - 

 
ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10. นำยประชำ พร้อมพรชัย 
ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนขำยโครงกำร 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ม.ค. 2557 

41 - ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
สำขำเครื่องกล มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

3.13% - 2557 - ปัจจุบัน 
 
 

2546 - 2556 

ผู้อ ำนวยกำรสำยงำน
ขำยโครงกำร 
 
ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย 

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) /ธุรกิจขำย
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง 
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด /ธุรกิจขำยปลีกและ
ส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง 

11. นำยสุชำติ  สุวัฒโนดม 
ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนขำยปิโตร-
เคมีคอล 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 มีนำคม 2558  

42 - ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
สำขำอุตสำหกำร 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

0.05% - 2558 - ปัจจุบัน 
 

2557 - 2558 
 

2541 - 2557 

ผู้อ ำนวยกำรสำยงำน
ขำยปิโตรเคมีคอล 
ผู้อ ำนวยกำร 
 
ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย 

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) /ธุรกิจขำย
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง 
บริษัท ทรีนิตี้ ไดนำมิค จ ำกัด/ธุรกิจน ำเข้ำ และ
ตัวแทนจ ำหน่ำยเหล็กสแตนเลส  
บริษัท กำร์ดไฟร์ จ ำกัด/ธุรกิจให้บริกำรติดตั้ง
ระบบป้องกันอัคคีภัย 



บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)  

- เอกสำรแนบ 1 - 

2.   รายละเอียดเก่ียวกับเลขานุการบริษัท  
ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างาน  
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นำงสำวปวรวรรณ สำยพันธุ์ 
เลขำนุกำรบริษัท 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 พ.ย. 2555 

35 - ปริญญำโท คณะวิทยำศำสตร์ สำขำ
สิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยมหิดล 

- ปริญญำตร ีคณะเทคโนโลยี 
กำรเกษตรสำขำปฐพีวิทยำ สถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง 

- หลักสูตร Company Secretary Program 
(CSP) รุ่นที่ 50/2013  ปี 2556 

- หลักสูตร Effective Minute Taking 
(EMT) รุ่นที่ 25/2013 ปี 2556 
 

- - 2555 - 2558 
 

2548 - 2555 

เลขำนุกำรบริษัท 
 
พนักงำนวำงแผน
นโยบำย 

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) /ธุรกิจขำย
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง 
บริษัท  หำญเอ็นยิเนียริ่ง จ ำกัด / ธุรกิจ
ให้บริกำรบริหำรงำนส่วนกลำงและให้เช่ำ
อำคำรส ำนักงำน 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั 
1) ดูแลและให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่คณะกรรมกำรและผู้บริหำรเก่ียวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมำยต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ  
2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รับผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติ

ตำมมติของที่ประชุมดังกล่ำว  
3) จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำรส ำคัญของบริษัท ได้แก่  

3.1)  ทะเบียนกรรมกำร 
3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปีของบริษัท  
3.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

4) กำรเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร (หมำยถึง กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เก่ียวข้องให้บริษัททรำบ)  
5) ด ำเนินกำรและรับผิดชอบอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้คณะกรรมกำรแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทคนใหม่ภำยในเก้ำสิบวัน นับแต่วันที่เลขำนุกำรบริษัทคนเดิมพ้นจำกต ำแหน่ง หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ 
และให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้ำที่แทนในช่วงเวลำดังกล่ำว (ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) 



บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)  

- เอกสำรแนบ 1 - 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

รำยชื่อ บริษัท 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 

   
บร

ิษัท
 ห
ำญ

เอ
็นย

ิเน
ียร
ิ่ง จ

 ำก
ัด 

   
บร

ิษัท
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ิลแ
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ช์ 
จ ำ
กัด
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ทู 
เอ
ส 
จ ำ
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ำญ
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 จ
 ำก
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 จ
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รต์
ี ้จ
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ิษัท
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์ จ
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์ค 
จ ำ
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บม

จ. 
รำ
ชธ

ำน
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ิษัท
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รีเม

ียร
์ ก
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์ด 
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์ เซ
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จ ำ
กัด
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น์ร
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ือง
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 ำก
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ิษัท
 ม
ำร
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ำว
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จ ำ
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เก
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ู.ล
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ิษัท
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ด์ว
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ิษัท
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นด
์ พ
ี ซ
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ียว

ริต
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เ  
ซอ

ร์ว
ิสเ
ซส

 จ
 ำก
ัด 

1. นำยถกล  นันธิรำภำกร X , /          /          

2. นำยวิรัฐ  สุขชัย / , // , ///                    

3. นำงสิริมำ  เอ่ียมสกุลรัตน์ / , // // // // / / / / / /           

4. นำงวลีรัตน์  เชื้อบุญชัย / , // , ///  // //      /           

5. นำยภำคภมูิ  ว่องไพฑูรย ์ // // // //                 

6. นำยโสตถธิร  มัลลิกะมำส /                    

7. นำงสำววรนุช  สุไพบูลย์พิพัฒน ์ /           / / / / / / / / / 

8. นำงวรินกำญจน์  ธีระอัมรำนนท ์ ///                    

9. นำยรัตนพันธ์  มุขหริวฒันำนนท ์ ///                    

10. นำยประชำ  พร้อมพรชยั ///                    

11. นำยสุชำติ  สุวัฒโนดม ///                    
หมำยเหตุ  X  =  ประธำนกรรมกำร /  =  กรรมกำร       //  =  กรรมกำรบริหำร ///  =  ผู้บริหำร 



บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)  
 

- เอกสำรแนบ 2 - 

รายละเอยีดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย  

-ไม่มีบรษิัทย่อย - 

 



บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)  
 

- เอกสำรแนบ 3 - 

รายละเอยีดเก่ียวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทใช้บริกำรหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท อัลทิมำ แอดไวเซอร ีจ ำกดั เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบรษิัท ซึง่ได้มอบหมำยให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
ของบริษทั  

ชื่อ-นำมสกุล /  
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง /  

ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นำงสำวชลฎำ ธีระพัฒนำนนท์ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
26 กรกฎำคม 2555 
Senior Internal Audit Manager  

46 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต 
สำขำกำรบัญชีกำรเงิน   
จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย 

 ประกำศนียบัตรบัณฑิต  
ด้ำนกำรสอบบัญชี  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 ปริญญำตร ีบัญชีบัณฑิต 
สำขำกำรบัญชี  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย เลขทะเบียน 4994 
 
การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / 
ประกาศนียบัตร 
 โครงกำรอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตรด้ำน

กำรตรวจสอบภำยใน รุ่นที่ 3 
 หลักสูตร COSO 2013 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2553 - ปัจจุบัน 
 

2548 - 2553 
 

2540 - 2548 
 
 
 
 
 
 
 

2534 - 2539 

Senior Manager 
 

Manager 
 

Accounting and 
Finance Department 

Manager 
 
 
 
 
 

Audit Manager 

- Ultima Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจ 
ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภำยใน 

- Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos 
 Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษำ  

- Sensient Technologies (Thailand) 
Ltd. / ธุรกิจน ำเข้ำ ส่งออก และขำย 
เคมีภัณฑ์ เครื่องหอม สี เคร่ืองปรุงรส  
ที่ใช้ในกำรผลิตอำหำร เครื่องส ำอำง  
ยำ และให้บริกำรด้ำนเทคนิค 

- Amex Team Advertising Group / 
ให้บริกำรเก่ียวกับงำนโฆษณำ 

- Gilberte Reed Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษำ 
- Ernst & Young Office Limited / 

ธุรกิจตรวจสอบบัญชี 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)  
 

- เอกสำรแนบ 3 - 

ชื่อ-นำมสกุล /  
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง /  

ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2. นำงสำวสุวิมล เที่ยงแท้ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
26 กรกฎำคม 2555 
Senior Internal Audit Manager  

46 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต   
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต 
 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย เลขทะเบียน 7069 
 
การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / 
ประกาศนียบัตร 
 หลักสูตร COSO 2013 
 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2553 - ปัจจุบัน 
 

2543 - 2553 
 
 

2534 - 2542 
 
 

Senior Manager 
 

Partner 
 
 

Assistant Accounting 
Supervisor 

 

- Ultima Advisory Co., Ltd. /  
ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภำยใน 

- บริษัท สวอท แอดไวเซอรี่ เซอร์วิส 
จ ากัด / ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและวำง
ระบบบัญชี  

- บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) /
จ ากัด / ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยสี 

 

รายละเอยีดเก่ียวกบัหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัติงานของบริษัท  
-ไม่ม-ี 

 



บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)  
 

- เอกสำรแนบ 4 - 

รายละเอยีดเก่ียวกบัรายการประเมินทรัพยส์ิน  

-ในปี 2558  บริษทัไม่มีรำยกำรประเมินทรัพย์สิน - 

 



บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)  
 

- เอกสำรแนบ 5 - 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน 
ดังนี ้

1. ดร.ถกล  นันธิรำภำกร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. ดร.โสตถิธร  มัลลิกะมำส กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำงสำววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท  ให้มีกำรรำยงำนทำง
กำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ  มีระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล  มี
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง  พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท  
พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และมีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นอิสระ   โดยมี นำงสำวปวรวรรณ  
สำยพันธุ์  เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่  และควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 ในระหว่ำงปี  2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จัดให้มีกำรประชุมรวม 4 ครั้ง  ซึ่งกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำน ได้เข้ำ
ร่วมประชุมอย่ำงพร้อมเพรียงกัน และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุม หำรือ  แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับผู้บริหำร            
ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำระส ำคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัท   คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 2558 โดยได้สอบถำม และรับฟังค ำ
ชี้แจงจำกผู้บริหำร และผู้สอบบัญชีในเรื่องควำมถูกต้อง  ครบถ้วน  กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และมีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของส ำนักคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่ำงถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญ  รวมทั้ งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ 
ครบถ้วน และเชื่อถือได้ เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ   

2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบ
ควบคุมภำยใน และกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบที่มีประสิทธิผล  โดยได้รับรำยงำนจำกผลกำรตรวจสอบ         
ทุกไตรมำสที่จัดท ำโดยผู้ตรวจสอบภำยใน จำก บริษัท อัลทิมำ แอดไวเซอรี่ จ ำกัด  เพื่อประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบควบคุมภำยในที่จะส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในด้ำนประสิทธิผลและประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน ควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินและกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและนโยบำยบริษัท 

3. การสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอ เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
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- เอกสำรแนบ 5 - 

4. การสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กฎระเบียบ
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท  รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของ
บริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภำยนอก  ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสำระส ำคัญ
ในเรื่องกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

5. การพิจารณาคัดเลือก  เสนอแต่งต้ัง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558  เพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท ให้ขออนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2558    ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ       
ได้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำน ควำมเป็นอิสระ และควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง   
นำยประวิทย์   วิวรรณธนำนุตร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่  4917   นำยบรรจง   พิชญประสำธน์   ผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตเลขที่  7147   นำยเทิดทอง   เทพมังกร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่  3787   และ/หรือ นำยไกรสิทธิ์   
ศิลปมงคลกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9429  จำกบริษัท  พีวี ออดิท จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี  2558 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ ในรอบปี 2558  บริษัทมีระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรและมีกำรควบคุม
ภำยในที่เหมำะสม  กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญครบถ้วน  ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีที่รับรองทั่วไป  และกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง  มีกำรบริหำรควำมเส่ียงที่อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้  และมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  ข้อก ำหนดและข้อผูกพันต่ำงๆ และมีกำรเปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงถูกต้อง  
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ และฝ่ำยบริหำรได้ให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องและอยู่ภำยใต้ระบบกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี   ไม่พบรำยกำรผิดพลำดที่มีสำระส ำคัญที่จะกระทบฐำนะกำรเงินของบริษัท    มีกำรพัฒนำปรับปรุงระบบ
กำรปฏิบัติงำนให้มีคุณภำพและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง  ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นไปตำมระเบียบ
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
 

 

       
 .................................................... 

                
 

    ( ดร.ถกล       นันธิรำภำกร ) 

    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  




