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สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
วิสัยทัศน


มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณ
ระบบสุ ข าภิ บ าลและปรับ อากาศ รวมทั้ งให บ ริก ารติ ด ตั้ งระบบดั บ เพลิ งงานโครงการ เน น นโยบาย
คุณภาพในการใหบริการลูกคาดวยสินคาที่ไดรับมาตรฐาน มีคุณภาพสูง และจัดจําหนายสินคาอยางครบ
วงจร ดวยทีมงานขายมืออาชีพ พรอมบริการใหคําแนะนําโดยวิศวกรผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหบริการที่ตรง
ความตองการ และเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหลูกคา



การสรางคานิยมรวมกัน (Shared Value) ภายในองคกร เพื่อใหบริษัทมีวัฒนธรรมการทํางานที่ดี



สรางองคกรใหเกิดการเรียนรู เพื่อนําไปสูเปาหมายเดียวกันในการมุงเนนความเปนผูนําในธุรกิจนําเขา
และจําหนายอุปกรณระบบปรับอากาศ และระดับเพลิงครบวงจร เพื่อสรางความสะดวกสบายและความ
ปลอดภัยใหแกผูบริโภค

พันธกิจ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ


เนนการบริหารงานโดยการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาหลักอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ



ขยายฐานลูกคารับเหมางานโครงการ กลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม และขยายธุรกิจไปยังลูกคาขนาด
กลางและขนาดยอม ลูกคากลุมผูใชงานโดยตรงมากขึ้น



ขยายการจําหนายสินคาไปยังกลุมประเทศเพื่อนบาน เชน พมา เวียดนาม กัมพูชา เปนตน



มุนเนนใหมีการติดตามดูแลลูกคากลุมงานโครงการ ติดตอประสานงานผูออกแบบโครงการ เนนการ
จําหนายสินคาที่บริษัทเปนเจาของตราสินคาเอง และสินคาที่เปนตัวแทนจําหนายใหมากขึ้น



รักษาระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานสากล และปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เริ่มตนจากการเปนสวนหนึ่งของบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง
จํากัด (“บ.หาญฯ”) ตอมาภายหลัง บ.หาญฯ ปรับโครงสรางการบริหารงานแบบครอบครัวสูการบริหารงานแบบมือ
อาชีพ บริษัทฯ จึงไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม “บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด” ดวยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยกลุมชาญณรงค1 และคุณวิรัฐ สุขชัย ซึ่งเปนอดีตผูบริหารเดิมของ บ.หาญฯ ในสาย
งานขายวาลวและอุปกรณดับเพลิง บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณ
ระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณ ระบบสุขาภิ บาลและปรับอากาศ และใหบริการติดตั้งระบบดับเพลิงงานโครงการ
ตอมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2546 และ 24 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 3 ลานบาท และ 4
ลานบาท ตามลําดับ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
1

กลุมชาญณรงค ประกอบดวย นางประยูรศรี ชาญณรงค นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน และนายเจน ชาญณรงค
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ในป 2546 บริษัทฯ ไดเริ่มขยายกิจการ โดยเพิ่มแผนกงานขายโครงการ ซึ่งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และ
ติดตั้งระบบดับ เพลิงตางๆ เชน ระบบดับ เพลิงดวยน้ํ า ระบบโฟมดับ เพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับ เพลิง
อัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญ มุงเนน
การรับงานโครงการที่มีขนาดไมใหญมากนัก เชน โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในป 2548 เพิ่มผลิตภัณฑ
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
เปนสถาบันที่ใหการรับรองระดับโลกจากประเทศสหราชอาณาจักร ดวยการตรวจประเมินระบบคุณภาพจาก บริษัท
เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
พัฒนาการที่สาํ คัญของบริษัทในชวง 5 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี้
ป 2554 - บริษัทเขาทําสัญญาเปนตัวแทนจําหนายระบบดับเพลิงกาซไนโตรเจน และระบบสัญญาณเตือนภัย
(Fire Alarm) กับบริษัท ซีเมนต (ประเทศไทย) จํากัด
ป 2555 - วันที่ 10 ตุลาคม 2555 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4 ลานบาท เปน 65 ลานบาท เพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
ป 2556 - บริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณ ฑ ระบบ Air Sampling Detector (ASD) ซึ่ง
เปนระบบตรวจจับควันความไวสูง จาก WAGNER ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
- บริษัทไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณเปนผูใหความรวมมือกับประเทศไทยในการลดและเลิกใชสาร
ทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ป 2557 - บริษั ท ได รั บ การแต งตั้ งให เป น ตั ว แทนจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ Balancing and Control วาล ว ของ
OVENTROP ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
- วันที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของบริษัท ไดมีมติใหบริษัทเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 65 ลานบาท เปน 130 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 6,500,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1
หุ นใหม ในราคามู ลคาที่ตราไวหุน ละ 10 บาท เพื่อนําเงิน ที่ไดจากการเพิ่ ม ทุนมาใชเปน เงินทุ น
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทแปร
สภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ลานบาท เปน 175
ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 45,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอ
ขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) พรอมกับการนําหุนของบริษัทเขาจดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย mai

2

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เปนระบบดับเพลิงดวยสารสะอาด ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใชสารเคมีชนิด
ที่ไมทําความเสียหายตออุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณอิเลคทรอนิกส และไมเปนอันตรายตอมนุษย เหมาะสําหรับติดตั้งใน
หองสําคัญ เชน Server Room, Data Center, UPS Room
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- วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชชื่อวา
“บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)”
- วันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคา
หุนที่ตราไวของบริษัท จากหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทจะมีจํานวนหุนจดทะเบียน
เพิ่ ม ขึ้ น จาก 175,000,000 หุ น เป น 350,000,000 หุ น และอนุ มั ติ ก ารเสนอขายหุ น ที่ อ อกใหม
ทั้งหมดของบริษัทใหแกประชาชนเปนครั้งแรก ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว เพิ่มขึ้น
จากจํานวน 45,000,000 หุน เปน 90,000,000 หุน โดยบริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน
ที่ตราไวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557
ป 2558 - บริษั ท ฯ ไดรับ การแตงตั้งให เป น ตัวแทนจําหนายผลิตภั ณ ฑ ระบบดับ เพลิงดวยกาซ ของ SIEX
ประเทศราชอาณาจักรสเปน
- บริ ษั ท ฯ ได มี ก ารเริ่ ม ดํ า เนิ น การขยายตลาดสิ น ค า ไปยั ง ประเทศเพื่ อ นบ า น เช น ประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
- บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝายขายโครงการปโตรเคมีคอล ขึ้น เพื่อเปนการเพิ่ มชองทางการจําหนาย
ผลิตภัณฑระบบปองกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก
- บริษั ท ฯ นํ าระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือกโปรแกรม SAP
มาใชในการจัดการ โดยเชื่อมโยงการทํางานทุกระบบ ลดกระบวนการทํางาน ชวยใหการรายงาน
ผลทางบัญชีมีความถูกตอง แมนยํา และทันตอเวลา อีกทั้งสามารถวิเคราะหขอมูลไดฉับไวมาก
ยิ่งขึ้น
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสรางรายได
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบ
สุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยมีสินคาหลากหลายมากกวา 3,000 รายการ ภายใตตราสินคาที่มีชื่อเสียงมากกวา 25
ตราสินคา ซึ่งในจํานวนนี้ เปนตราสินคาที่บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย 18 ตราสินคา โดยเปน
ตัวแทนจําหนายสินคารายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยใหกับผูผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินคา
และผูผลิตจากราชอาณาจักรสเปนอีก 1 ราย และเปนตัวแทนจําหนายสินคาในประเทศไทยรายหนึ่งจากจํานวนตัวแทน
หลายรายในตลาดของสินคานั้นๆ 15 ตราสินคา นอกจากนี้ บริษัทฯ เปนเจาของตราสินคาเองอีก 3 ตราสินคา และ
ใหบริการติดตั้งระบบดับเพลิงงานโครงการ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญของบริษัทฯ
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ สําหรับป 2556 - 2558 มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทรายได

ป 2558
ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขายและบริการ
1. วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง
2. วาลวและอุปกรณระบบ
สุขาภิบาลและปรับอากาศ
3. งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
รวมรายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น
รายไดรวม

ป 2557
ลานบาท รอยละ

ป 2556
ลานบาท รอยละ

431.83
41.58

74.08
7.13

475.15
34.40

81.44
5.90

451.66
34.27

86.65
6.57

94.13
567.54
15.41
582.95

16.15
97.36
2.64
100.00

62.49
572.04
11.39
583.43

10.71
98.05
1.95
100.00

32.68
518.61
2.65
521.26

6.27
99.49
0.51
100.00

หมายเหตุ: รายไดอื่น ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายทรัพ ยสิน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขาย
หลักทรัพย รายไดจากการชดเชยประกันภัยสินคาและทรัพยสิน และรายไดจากการใหบริการงานดานสนับสนุน (เริ่ม
ตั้งแตป 2557) เปนตน

2.2 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1. วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง
วาลว เปนอุปกรณที่ชวยในการเปดหรือปดน้ําของระบบดับเพลิงที่ติดตั้งอยูกับทอน้ําของระบบดังกลาว
โดยวาลวใชทําหนาที่หลากหลายในระบบงาน เชน วาลวควบคุมการไหลของน้ําในระบบ วาลวเปดปดน้ํา
เมื่อตองการซอมบํ ารุงรักษาระบบ วาลวปองกัน น้ํายอนไหลกลับ เปน ตน สําหรับอุป กรณ ดับเพลิง เปน
อุ ป กรณ ที่ เป น ส ว นประกอบหรืออุ ป กรณ รวมที่ ใช งานคู กั บ อุป กรณ ห ลัก ในระบบดั บ เพลิง เพื่ อให ระบบ
ดับเพลิงใชงานไดอยางสมบูรณ และรวมถึงอุปกรณตางๆ ที่ชวยในการปองกันเพลิงไหม เชน ตูสายฉีดน้ํา
ดับเพลิง สายฉีดน้ําดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เปนตน
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2. วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
วาลว เปนอุปกรณที่ชวยในการเปดหรือปดน้ําของระบบปรับอากาศหรือระบบสุขาภิบาลที่ติดตั้งอยูกับ
ทอน้ําของระบบดังกลาว โดยระบบปรับอากาศเปนระบบที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยสินคาของ
บริ ษั ท ฯ จะใช ในระบบปรั บ อากาศในห อ งควบคุ ม ความเย็ น (Control Room) ของอาคารสู ง โรงงาน
สําหรับระบบสุขาภิบาล ประกอบดวย ระบบประปา ระบบทอระบายน้ําทิ้ง ระบบทอระบายอากาศ ระบบ
ระบายน้ําฝน และระบบบําบัดน้ําเสีย โดยวาลวใชทําหนาที่หลากหลายในระบบงานตางๆ เชน วาลว
ควบคุมการไหลของน้ําในระบบ วาลวใชเปดปดน้ําเมื่อตองการซอมบํารุงรักษาระบบ วาลวปองกันน้ํายอน
ไหลกลับ เปนตน
3. งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
ใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญติดตอ
ประสานงานกับลูกคา แนะนําสินคาที่จําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคา
ตามมาตรฐานดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแลว
รายละเอียดกลุมผลิตภัณฑและบริการ มีดังนี้
1. วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง
1.1) วาลวระบบดับ เพลิง (Fire Protection Valve) ใชสําหรับ ติดตั้งในระบบป องกั น อั คคีภั ย โดยเป น
วาลวที่ไดรับการรับรองใหใชสําหรับระบบปองกันอัคคีภัยเทานั้น และไดรับการรับรองมาตรฐานจาก
UL/FM มี คุ ณ สมบั ติ ส ามารถทนแรงดั น ขณะใช ง าน (working pressure) ได ไ ม น อ ยกว า 175 psi
(pound per square inch หรือแรงปอนดตอตารางนิ้ว) ประกอบดวย วาลวประเภทตางๆ ตัวอยางเชน
วาลวประตูน้ํา (OS&Y Gate Valve)

วาลวกันกลับ (Check Valve)

วาลวปกผีเสื้อ (Butterfly Valve)

บอลวาลว (Ball Valve)

โกลบวาลว (Globe Valve)

1.2) ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting) ใชสําหรับเปนขอตอเพื่อเชื่อมทอในระบบดับเพลิง โดย
ไมตองใชเครื่องเชื่อมไฟฟาในการเชื่อมทอ สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคลื่อนตัวของ
ทอและอาคาร เพราะถูกออกแบบมาใหรองรับการเคลื่อนตัว และการหันเหของทอได
Coupling
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1.3) ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler) ใชในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อปองกันทรัพยสิน และ
ชีวิตอันอาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย มีคุณสมบัติดับเพลิงโดยอัตโนมัติ โดยไมตองมีคนควบคุม สามารถ
ควบคุมเพลิงไหมที่เกิดขึ้นไดทันทีขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทําใหเพลิงไหมหยุดการขยายตัวลุกลาม
มีควันไฟนอยลง และเกิดในพื้นที่จํากัด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะทําใหคนในอาคารมีเวลาเพิ่มมากขึ้น
ในการอพยพหนีไฟ แบงเปนประเภทหลักๆ ได 4 แบบ ประกอบดวย

1.3.1) ระบบทอเปยก (Wet Pipe System) เหมาะสําหรับพื้ น ที่ปองกันเพลิง
ไหมที่อุณ หภู มิแวดลอม (Ambient Temperature) ไมทําใหน้ํ าในเสน
ทอเกิดการแข็งตัว น้ําจากหัวกระจายน้ําดับเพลิงจะฉีดออกมาดับเพลิง
ทันทีที่เกิดเพลิงไหม
1.3.2) ระบบท อ แห ง (Dry Pipe System) เหมาะสํ า หรั บ พื้ น ที่ ป อ งกั น ที่ มี
อุณหภูมิโดยทั่วไปต่ํากวาจุดเยือกแข็ง ซึ่งทําใหเกิดการแข็งตัวของน้ํา
ในเส น ท อ ได โดยในระบบท อ จะมี ก ารอั ด อากาศเข า ภายในแทนน้ํ า
เหมาะสําหรับประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวจัด หรือในประเทศไทยอาจ
ใชกับหองทําความเย็น
1.3.3) ระบบทอแหงแบบชะลอน้ําเขา (Preaction System) เหมาะสําหรับพื้นที่
ปองกัน ที่ ตองการหลีก เลี่ยงการทํ างานหั ว กระจายน้ําดับ เพลิงที่ อาจ
ผิ ด พลาด และก อให เกิ ด ความเสี ย หายต อ ทรัพ ย สิ น หรือ อุป กรณ ที่ มี
มูลคาสูง เชน หองคอมพิวเตอร หองสมุด พิพิธภัณฑ เปนตน
1.3.4) ระบบเปด (Deluge system) เหมาะสําหรับพื้นที่ปองกันอัคคีภัยพิเศษที่
ต อ งการน้ํ า ดั บ เพลิ งในปริม าณมากออกจากหั ว กระจายน้ํ า ดั บ เพลิ ง
แบบเปด (Open Sprinkler) พรอมกันทุกหัว
1.4) ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณภายใน
1.4.1) ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) เปนตูสงน้ําดับเพลิง
มีลักษณะเปนตูสีแดง ดานหนาเปนกระจก ที่สามารถเปด หรือ
ทุ บ ให แ ตก เพื่ อ นํ า อุ ป กรณ ช ว ยเหลื อ ออกมาได เมื่ อ เกิ ด เหตุ
ฉุกเฉิน

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

สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบมวน
(Fire Hose Reel)

ใช สํ าหรับ ดั บ เชื้ อ เพลิ งประเภทที่ เป น สารประกอบของธาตุ ค ารบ อน เช น ไม กระดาษ ผ า ขยะ
เปนตน
มีคุณ สมบัติดับ เพลิง โดยอาศัยมานของความเย็น เขาไปดึ งเอาความรอนออกจากวัสดุเชื้อเพลิง
จนกระทั่งถึงจุดที่ไมสามารถติดไฟได
ทั้งนี้ บริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคา “Spark” (สปารค) สําหรับผลิตภัณฑชุดสายฉีดน้ําดับเพลิง
1.4.3) หัวรับน้ําดับ เพลิง (Fire Department Connection) เปน อุปกรณ รับน้ํา
จากภายนอกอาคาร หรือรถดับเพลิง เพื่อจายเขาไปในระบบดับเพลิง
ภายในอาคาร
1.4.4) เครื่องดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) เปนเครื่องดับเพลิงใชติดตั้งไวภายในอาคารหรือ
นอกอาคาร ควบคูกับ ระบบดับ เพลิงอื่น ๆ มีคุณ สมบั ติ ใชดับ เพลิงเบื้องตน ในขณะเพลิงเริ่ม
ลุก ไหม แบงเป นประเภทหลัก ๆ ได 6 แบบ (ตามประเภทของสารที่ บรรจุในเครื่องดับ เพลิง)
ประกอบดวย
1. ผงเคมีแหง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุในถังสีแดง
ประกอบด ว ยผงเคมี ห ลายชนิ ด ซึ่ งถู ก อั ด ด ว ยแรงดั น เข า ไป
สามารถดับเพลิงประเภท A B C หรืออาจดับเพลิงประเภท D
ไดหากบรรจุผงเคมีพิเศษ ราคาถูก หาซื้องาย ใชสําหรับพื้นที่
ทั่วไป เชน สํานักงาน บานพักอาศัย
2. กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) บรรจุในถังสีแดง ปลายสาย
ฉีดมีลักษณะเปนกรวย กาซที่ฉีดออกมาเปนไอเย็นจัด คลาย
น้ํ า แข็ ง แห ง ลดความร อ นของไฟได ไม ทิ้ ง คราบสกปรก
สามารถดั บ เพลิงประเภท B C เหมาะสํา หรับ การใช งานใน
หองเครื่องจักร สายการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ หองเครื่อง
ไฟฟา เปนตน
3. น้ํา (Water) บรรจุในถังแสตนเลส สามารถดับเพลิงประเภท A
เหมาะสําหรับการดับเพลิงกลางแจงที่ไมมีสื่อนําไฟฟา
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4. โฟม (Foam) บรรจุในถังสแตนเลส เมื่อฉีดออกมาจะเปนฟอง
โฟมคลุมผิวเชื้อเพลิงที่ลุกไหม จึงสามารถดับเพลิงไดประเภท
A B ได แตไมสามารถนําไปดับเพลิงประเภท C ไดเพราะเปน
สื่อนําไฟฟา เหมาะสําหรับดับเพลิงในภาคอุตสาหกรรม หรือ
ดับเชื้อเพลิงประเภททินเนอร และสารระเหยติดไฟ
5. เคมีเปยก สําหรับหองครัว (Wet Chemical-Kitchen) บรรจุใน
ถั ง แสตนเลส สามารถดั บ เพลิ ง ประเภท K เหมาะกั บ ใช ใ น
หองครัว เนื่องจากสามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันทอดได
6. ฮาโลตรอน (Halotron-1) บรรจุในถังสีแดง หรือสีเขียว ภายใน
บรรจุสารสะอาด หรือฮาโลตรอนวัน เมื่อฉีดแลวจะระเหยไปเอง
ไม ทิ้ งคราบสกปรก สามารถดั บเพลิ งประเภท A B C เหมาะ
สําหรับการใชงานในหองคอมพิวเตอร คลีนรูม หองไฟฟา หอง
เก็บอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้ บริษัทเปนเจาของ ตราสินคาเครื่องดับเพลิง “Guardian” (การเดียน) สําหรับผลิตภัณฑเครื่องดับเพลิง
ตาราง 2.1 ความสามารถของสารดับเพลิงแตละประเภท
ประเภทของเพลิง

สัญลักษณ

คุณสมบัติ

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

ประเภท A
สัญลักษณรูปตัว A ในสามเหลี่ยมสีเขียว

ประเภท B

สามารถดับเพลิงที่เกิดจากของเหลวและแกส เชน น้ํามัน
ทุกชนิด สาร Solvent แกส ทินเนอร แอลกอฮอล ยาง
มะตอย จาระบี และกาซติดไฟทุกชนิด
สัญลักษณรูปตัว B ในสี่เหลี่ยมสีแดง

ประเภท C

สามารถดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟาไหลอยู
เชน อุปกรณไฟฟาทุกชนิด
สัญลักษณรูปตัว C ในวงกลมสีฟา

ประเภท D

สัญลักษณรูปตัว D ในรูปดาว 5 แฉก

ประเภท K

สามารถดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหมของโลหะบางชนิดที่
สามารถติดไฟได เชน วัตถุระเบิด ปุยยูเรีย (แอมโมเนียไน
เตรด) โซเดียม โปแตสเซียม ไททาเนียม ผงแมกนีเซียม
เปนตน
สามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันที่ติดไฟยาก เชน น้ํามัน
ทําอาหาร น้ํามันพืช ไขมันสัตวติดไฟ

สัญลักษณรูปตัว K ในรูปหกเหลี่ยม
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1.5) สวิตชแจงสัญญาณ (Switch)
1.5.1) อุ ป กรณ ต รวจจั บ การไหลในเส น ท อ (Flow Switch) เป น อุ ป กรณ
ที่อยู ในระบบดับ เพลิงแบบทอเป ยก ทําหน าที่ สงสัญ ญาณมายัง
แผงควบคุม ระบบสัญ ญาณแจงเหตุ เพลิงไหม ในกรณี ที่ อุ ป กรณ
ตรวจพบวามีการไหลในเสนทออันเกิดจากหัวกระจายน้ําดับเพลิง
ทํางาน หรือมีการใชสายฉีดน้ําดับเพลิง
1.5.2) สวิตซตรวจจับความดัน (Pressure Switch) ใชตรวจจับความดัน
ในระบบท อ น้ํ าดั บ เพลิ ง ในกรณี ที่ ค วามดั น เปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ส ง
สัญญาณแจงไปที่หองควบคุม
1.5.3) ระฆังน้ํา (Alarm Gong) ใชสําหรับแจงเตือนภัยดวยเสียงเมื่อเกิด
เพลิงไหม มีคุณ สมบัติสงเสียงเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม โดยใช
การไหลของน้ําเปนตัวขับเคลื่อนกลไก
1.6) ปมสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) ใชสูบน้ําเพื่อดับเพลิง
2. วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
2.1) วาลวเปดปดน้ํา ใชควบคุมการไหลของน้ําไมวาจะเปนการปด-เปด หรือปรับอัตราการไหลของน้ํา
แบงเปนประเภทหลักๆ ได 4 แบบ คือ
2.1.1) วาล ว ประตู น้ํ า (Gate Valve) ใช สํ า หรั บ ป ด -เป ด น้ํ า มี น้ํ า หนั ก มาก
ใชเนื้อที่ในการติดตั้ง เหมาะสําหรับใชในหองเครื่องสูบน้ํา หองปมน้ํา
ดับเพลิง ใชภายนอกอาคารหรือพื้นที่ทั่วไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุม
อัตราการไหล

2.1.2) วาลวป ก ผีเสื้ อ (Butterfly Valve) ใช สําหรับ ป ด -เป ด น้ํ า มี น้ํ าหนั ก เบา
ใชพื้นที่นอยในการติดตั้ง ใชติดตั้งในอาคารหรือพื้นที่ทั่วไป ไมเหมาะ
สําหรับใชควบคุมอัตราการไหลของน้ํา

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

2.1.4) โกล บ วาล ว (Globe Valve) ใช สํ า หรั บ ควบคุ ม อั ต ราการไหลของน้ํ า
เปนวาลวที่ทําใหแรงดันของน้ําลดลงระหวางสวนหนาวาลวและสวน
หลังวาลว
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2.1.5) วาลวปรับปริมาณน้ํา (Balancing Valve) ใชสําหรับปรับสมดุล
ของน้ํ า ในระบบปรั บ อากาศ เพื่ อ ปรั บ อั ต ราการไหลให ไ ด
ค า ตามที่ ต อ งการ มี คุ ณ สมบั ติ ป รั บ ปริ ม าณน้ํ า ให ไ หลเข า
เครื่ อ งส ง ลมเย็ น ในระบบปรั บ อากาศให ต รงตามสถานะ
ที่ออกแบบ
2.1.6) วาลวควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลแรงน้ําอัตโนมัติ (PICV)
ใชสําหรับควบคุมการเปดปดน้ําเย็น และปริมาณอัตราการไหล
ของน้ําที่สงเขาเครื่องลมเย็นในระบบปรับอากาศ เพื่อใหเครื่อง
ปรับอากาศ สงความเย็นไดตามที่ไดกําหนดไว
ทั้งนี้ 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 เกจวัดความดั น แบบมี น้ํามั น (Liquid Filled Gauge) เหมาะ
สําหรับติ ดตั้ งในที่ ที่ มีก ารสั่น สะเทื อน ช วยลดแรงกระแทก
ของแรงดัน ทําใหยืดอายุการใชงานใหนานขึ้น
2.2.1.2 เกจวัดความดันแบบไมมีน้ํามัน (Non-Filled Gauge) เหมาะ
สําหรับติดตั้งทั่วไป
2.2.2) เทอรโมมิเตอร (Thermometer) ใชสําหรับวัดระดับอุณหภูมิหรือความรอน แบงเปนประเภทหลักๆ
ได 2 แบบ คือ
2.2.2.1 เทอรโมมิเตอรแบบแทงแกว (Liquid-in-Glass
Thermometer) ใชสําหรับวัดอุณหภูมิทั่วไป มีคุณสมบัติ
ขยายตัวของของเหลวเมื่อไดรับความรอน และหดตัว
เมื่อคลายความรอน จะมีหนวยเปนองศาฟาเรนไฮต (F)
และองศาเซลเซียส (C)
2.2.2.2 เทอรโมมิเตอรแบบไบเมทัล (BiMetal Thermometer)
มีคุณสมบัติขยายตัวของโลหะ 2 ชนิด เมื่อไดรับความรอน
โลหะทั้ง 2 ชนิด เกิดการขยายตัวไมเทากัน โดยทั่วไป
วัดอุณหภูมิอยูในชวง -75 C ถึง 550 C
2.3) Flow Switch ใชสําหรับตรวจจับการไหลของน้ํา มีคุณ สมบัติปองกัน
ความเสีย หายของป ม น้ํา เนื่ องจากน้ํ าไม ไหล โดยติ ดตั้ งอยูในทิ ศ ทาง
เดียวกับการไหลของน้ําในทอ
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2.4) แผนกรองอากาศ (Aluminum Filter) แบบลางน้ําได สามารถกรองฝุน
สิ่งสกปรกในอากาศ ชวยให การระบายอากาศมี ค วามสะอาดมากยิ่งขึ้ น
ใช สํ า หรั บ ป อ งกั น ฝุ น และสิ่ ง สกปรกเข า ไปอุ ด ตั น ในเครื่ อ งปรั บ อากาศ
มีคุณสมบัติลางน้ําได สามารถกรองฝุน สิ่งสกปรกในอากาศ ชวยใหการ
ระบายอากาศมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น
2.5) ข อต อ (Grooved Coupling and Fitting) ใชสําหรับ เป น ขอตอเพื่ อเชื่อม
ท อ ในระบบปรับ อากาศ โดยไม ต อ งใช เครื่อ งเชื่ อ มไฟฟ าในการเชื่ อ มท อ
สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคลื่อนตัวของทอและอาคาร
เพราะถูกออกแบบมาใหรองรับการเคลื่อนตัว และการหันเหของทอได
3) งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
บริษัทฯ มีบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam
Fire Protection) ระบบปมดับเพลิง ระบบทอน้ําดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200 และระบบสัญญาณเตือนภัย
(Fire Suppression and Alarm Systems) สํ า หรั บ งานโครงการ ทั้ ง ในอาคารและโรงงานต า งๆ ที่ มี แ นวโน ม
ความตองการติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้น เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานที่ตองมีการปรับปรุง
ใหมีระบบปองกันอัคคีภัยที่ไดมาตรฐาน โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนํา
สินค าที่จําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสิน คาและบริก ารใหแกลูก คาตามมาตรฐานดับ เพลิงสากล และการ
ทดสอบหลังติดตั้งระบบแลว รวมถึงงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ซึ่งในการติดตั้งระบบดับเพลิง จะมีการใชวาลว
และอุปกรณระดับเพลิง (สินคาตามขอ 1) รวมกับอุปกรณที่เกี่ยวของในระบบดับเพลิงตางๆ โดยระบบดับเพลิงที่ติดตั้ง
ใหแกลูกคา มีดังนี้
รายละเอียดงานโครงการในระบบดับเพลิง เปนดังนี้
3.1) ระบบโฟมดับเพลิง เปนระบบที่มีการผสมระหวางน้ําและน้ํายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate) เพื่อ
ดับเพลิง โดยใชหลักการสรางฟองโฟม หรือสรางผิวของโฟมบนของเหลวติดไฟเพื่อกั้นออกซิเจนจาก
เชื้อเพลิง โดยระบบโฟมดับเพลิงมีอุปกรณสําคัญ ไดแก
3.1.1) ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบถุง (Bladder Tank) ใชบรรจุโฟมดับเพลิง โดยสามารถดับเพลิงที่เกิด
จากน้ํามันได

3.1.2) น้ํายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate)
a) Aqueous Film Forming Foam น้ํายาโฟมที่ใชสําหรับดับ ไฟที่เกิ ด จากสารไฮโดรคารบอน
(Hydrocarbon) เชน น้ํามันดิบ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน ไมเหมาะกับการดับไฟ
ที่เกิดจากสาร Polar Solvent (สารละลายที่มีน้ําเปนตัวทําละลาย) เชน ทินเนอร แอลกอฮอล
b) Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam น้ํ ายาโฟมที่ ใช สํ าหรับ ดั บ ไฟที่ เกิ ด จาก
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

ทั้ งนี้ ในการดํ าเนิ น งานโครงการตางๆ บริษั ท ฯ อาจทํ าประกั น ภั ยกั บ บริษั ท ประกั น ภั ยเพื่ อ ปกป องความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบงาน โดยจะพิจารณาจากลักษณะของงานในแตละงานเปนคราวๆ ไป เชน
การทําประกันความเสียหายของสินคา/ทรัพยสินของผูวาจางในกรณีการติดตั้งระบบดับเพลิงในพื้นที่ที่มีการใชงาน อาทิ
คลังสินคาที่มีสินคาเก็บอยู เปนตน รวมถึงบริษัทฯ ไดเพิ่มการคุมครองถึงความบาดเจ็บทางรางกายตอลูกจางหรือ
ตัวแทนของผูวาจาง บริษัทฯ ใหบริการตามระยะเวลาที่กําหนด (Regular Service) โดยการเขาตรวจเช็คอุปกรณที่
จําหนายเมื่อครบตามกําหนด กรณีที่สินคาหรืออุปกรณนั้นที่ยังอยูในระยะประกัน หรืออยูในสัญญาบริการ ทั้งนี้ ในกรณี
สินคาที่จําหนายใหลูกคามีปญหา บริษัทฯ จะติดตอประสานงานกับผูจําหนายสินคาในตางประเทศ พิจารณาสาเหตุ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมกัน เพื่อเจรจาเคลมประกันสินคาตามขอตกลงการรับประกันสินคา กลาวคือ มีระยะเวลา
ประกันสินคาประมาณ 1-2 ป นับแตวันที่สินคาออกจากทาเรือของประเทศผูจําหนายสินคานั้นๆ
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การรับประกันสินคาหรือบริการตรวจเช็คตามระยะเวลาของบริการ
บริษัทฯ รับ ประกัน ความเสียหายหรือชํารุดของสินคาทุกชนิ ด ตามเงื่อนไขการรับประกัน สิน คาที่ บริษั ทฯ
จําหนายหรือติดตั้งใหแกลูกคาเปนระยะเวลา 1 ป ซึ่งสินคาของบริษัทฯ ไดรับการรับประกันมาจากผูผลิตสินคาอีกทอด
หนึ่งเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป นอกจากนี้ ภายหลังติดตั้งงานโครงการแลวเสร็จ บริษัทฯ มีการรับประกันผลงาน
หลังติดตั้ง โดยรับประกันสินคาที่จําหนายตามเงื่อนไขการรับประกันเปนเวลา 1 ป ซึ่งผูผลิตสินคามีการรับประกัน
สินคาที่จําหนายใหแกบริษัทฯ อยางนอย 1 ป เชนเดียวกัน
คลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา
บริษัทฯ มีคลังสินคารวม 2 แหง โดยคลังสินคาหลัก ตั้งอยูเลขที่ 503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งเชาจากบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ พื้นที่เชารวม 1,760 ตารางเมตร เพื่อใชเปนพื้นที่
เก็บผลิตภัณฑวาลว และอุปกรณ ตางๆ รวมทั้งใชเปนพื้นที่แปรรูปสินคา เชน การประกอบชิ้นสวนอุปกรณ ตางๆ
ตามคําสั่งซื้อ และคลังสินคาแหงที่ 2 ตั้งอยูที่ 38/43 หมู 4 ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม
15 ตารางเมตร ซึ่งเชากับบุคคลภายนอกที่ใหบริการคลังสินคาและไมมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ เพื่อใชเปนพื้นที่
เก็บสารเคมีอันตรายที่สั่งซื้อจากผูผลิต และรอการจัดสงใหแกลูกคา หรือนําไปใชในงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
ใหแกลูกคา(รายละเอียดสรุปสัญญาเชาคลังสินคา พิจารณาในสวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ หัวขอ 4.ทรัพยสินที่ใชในการ
ประกอบธุรกิจ ขอยอย 4.3.4 สัญญาเชาอาคารคลังสินคา)
บริษัทฯ จัดสงสินคาจากคลังสินคาใหแกลูกคา (คาจัดสงรวมอยูในราคาสินคาแลว) โดยใชรถบรรทุกขนาด
ตางๆ ที่บริษัทฯ ไดวาจางผูประกอบการขนสงจากภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัทฯ ซึ่งผานการคัดเลือก
และขึ้นทะเบียนผูขาย (AVL) กับบริษัทฯ จํานวน 12 ราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดทําประกันภัยสินคาที่เก็บในคลังสินคา
เพื่อคุมครองอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการเก็บสินคาหรือการปฏิบัติงานโดยคุมครองภัยตางๆ เชน ไฟไหม ฟาผา
แผนดินไหว ลมพายุ น้ําทวม รวมถึงอุบัติเหตุตางๆ ที่เกิดขึ้นในคลังสินคาที่สงผลใหทรัพยสินเสียหาย ซึ่งปจจุบัน
การประกันภัยครอบคลุมมูลคาทรัพยสินในสํานักงานใหญและสินคาในคลังสินคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25581 รวมทั้ง
บริษัทฯ มีการทําประกันภัยสินคาที่ขนสงในประเทศสําหรับคําสั่งซื้อที่มีมูลคาสูง เพื่อคุมครองความเสียหาย หรือ
ความสูญเสียของสินคาจากอุบัติเหตุ การยกขนสินคาขึ้นไปยังพาหนะที่ใชขนสง และคุมครองตลอดระยะเวลาที่สินคา
นั้นอยูบนพาหนะที่ใชขนสง โดยมีบริษัทฯ เปนผูรับผลประโยชนแตเพียงผูเดียว และตั้งแตป 2555 - ปจจุบัน บริษัทฯ
ยังไมมีประวัติการเคลมประกันภัยสินคาที่เกิดจากเหตุการณใดๆ
กระบวนการรับสินคาเขาเก็บในคลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา


กระบวนการขั้นตอนการรับสินคาจากผูผลิตสินคา
1. เมื่อพนักงานคลังสินคาไดรับใบสั่งซื้อจากแผนกจัดซื้อ จะจัดเตรียมบารโคดสินคา สถานที่จัดวางสินคา
2. เมื่อมีการสงสินคามาที่คลังสินคา พนักงานคลังสินคาจะตรวจรับสินคาตามรายละเอียดที่ไดรับแจงจากแผนก
จัดซื้อ ติดบารโคดที่สินคา จัดทําใบแจงรับสินคา
3. พนักงานคลังสินคาซึ่งทําหนาที่จัดเก็บสินคา จะตรวจสอบประเภท สภาพสินคา จํานวน และบารโคดกับใบแจง
รับสินคาวาถูกตองครบถวนตรงกัน จากนั้นนําสินคาเขาเก็บในคลังสินคา จัดเรียงสินคาที่รับเขากอนไวดานนอก
และสินคาที่รับเขาทีหลังจัดเรียงไวดานใน เพื่อความสะดวกในการเบิกจายตอไป และบันทึกสต็อคสินคา พรอม
ทั้งสงรายละเอียดใหแกแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก แผนกจัดซื้อ และแผนกบัญชี

1

บริษัทกําหนดทุนประกันภัยในแตละป โดยพิจารณาจากมูลคาทรัพยสินตามงบการเงินงวดลาสุดกอนที่จะมีการทําประกันภัยนัน้ ๆ
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4. ในกรณีที่ตรวจรับไมตรงตามการสั่งซื้อหรือมีสินคาชํารุด เสียหาย พนักงานคลังสินคาจะแจงขอมูลมาที่แผนก
จัดซื้อเพื่อใหตรวจสอบ และดําเนินการแจงผูผลิต และ/หรือ บริษัทที่รับประกันภัยสินคาตอไป


กระบวนการและขั้นตอนการเบิกสินคาเพื่อจัดสงใหแกลูกคา
1. พนักงานจัดสง บันทึกรายการจัดของ (Picking List) สงมอบใหแกพนักงานคลังสินคา เพื่อเตรียมสินคาสงมอบ
ใหแกลูกคา รวมทั้งทําหนาที่ตรวจสอบรายชื่อลูกคา ปริมาณสินคา สถานที่สงมอบ เพื่อวางแผนเสนทางการ
จัดสงสินคา ติดตอประสานงานกับฝายการเงินเพื่อรับเอกสารที่ใชในการจัดสงสินคา
2. พนักงานจัดสง จัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา เพื่อบันทึกรายการในแตละเสนทางการจัดสงใหเรียบรอยภายใน
เวลา 9.00 น. ของทุกวันทําการ เพื่อใหฝายขายมีขอมูลประสานงานกับลูกคาในการแจงชวงเวลาโดยประมาณ
ที่สินคาจะสงถึง
3. ในกรณี การขนสงสินคาเรงดวน หรือการจองเวลาจัดสงสินคาลวงหนา พนักงานจัดสงจะรับใบแจงการจัดสง
สินคาจากพนักงานขาย และทําหนาที่ประสานงานกับผูใหบริการขนสงตามรายชื่อที่บริษัทฯ ไดอนุมัติไว โดย
แจงผูใหบริการขนสงถึงกําหนดเวลาในการเขารับสินคา ณ คลังสินคา กําหนดเวลาในการสงมอบ และเสนทางใน
การสงมอบสินคาใหลูกคา และจัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา
4. พนักงานจัดสง สงเอกสารที่ใชในการจัดสงสินคา รวมทั้งใบควบคุมการขนสงสินคาใหพนักงานขับรถ/พนักงาน
สงของ โดยพนักงานขับรถ/พนักงานสงของตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ จํานวนสินคากับรายละเอียดเอกสาร
ที่ใชในการจัดสง และเซ็นชื่อผูรับสินคาในสําเนาสวนของคลังสินคา จากนั้นนําสินคาออกจากพื้นที่เตรียมจายขึ้น
รถตามเสนทางที่ไดวางแผนไว และจัดสงสินคาตามเสนทาง ชี้แจงและทบทวนรายการสินคาที่สงมอบกับเอกสาร
ที่ ใ ช ในการจั ด ส งกั บ ลู ก ค า และให ลู ก ค า เซ็ น ชื่ อ ผู รั บ สิ น ค า ในเอกสารที่ ใช ใ นการจั ด ส ง จากนั้ น นํ า เอกสาร
ประกอบดวยเอกสาร อาทิ ตนฉบับใบวางบิล สําเนาใบกํากับภาษี กลับคืนจากลูกคาและนําสงใหพนักงานจัดสง
เพื่อทําหนาที่รวบรวมเอกสารใหหนวยงานการเงินติดตามการชําระเงินตามระเบียบปฏิบัติทางการเงินและบัญชี
ตอไป
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑที่จําหนาย
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาที่จัดจําหนาย เพื่อใหลูกคามั่นใจในคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินคา วาเปนไปตามขอกําหนดที่ลูกคาไดตกลงไวกับบริษัทฯ โดยสินคาที่บริษัทฯ 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

3

4

5

Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภัย โดย Underwriters’ Laboratories Inc. (UL) ซึ่งเปนองคกรอิสระที่
ไมแสวงหาผลกําไรในประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผูดําเนินการทดสอบผลิตภัณฑ จัดทํามาตรฐานดานความปลอดภัย และให
การรับรองความปลอดภัยของสินคา
Factory Mutual (FM) หน ว ยงานที่ ทํ า การทดสอบอุ ป กรณ ป อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย ของกลุ ม ประกั น ภั ย ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
British Standard (BS) มาตรฐานความปลอดภัย โดยสถาบันมาตรฐานแหงประเทศสหราชอาณาจักร (The British Standard
Institution หรือ BSI)
Thai Industrial Standards (TIS) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑโดยสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของประเทศไทย
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ผลิตภายใตแบรนดของบริษัทฯ จะผลิตภายใตมาตรฐาน BS รวมทั้งระบบงานทุกระบบของบริษัทผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001: 2008
2.2.2 การตลาดและการแขงขัน
2.2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบ
สุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงใหกับงานโครงการตางๆ
ซึ่งสวนใหญเปนผูรับเหมากอสรางงานอาคารสูง หรือโรงงานตางๆ ทําใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สอดคลองกับ
พื้ น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ก อ สร า งในแต ล ะป และสั ม พั น ธ โ ดยตรงกั บ การเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมก อ สร า ง ซึ่ ง เป น
อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสอดคลองกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP) แตจะมีค วามผัน ผวนมากกวา กลาวคือ เมื่อเศรษฐกิจเริ่ม ขยายตัว การกอสราง
อสังหาริมทรัพยตางๆ จะขยายตัวไดมากและรวดเร็วกวา แตเมื่อเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพย
ตางๆ จะชะลอตัวลงเร็วกวา
แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2559 ขอมูลจากสภาพัฒนระบุวา นาจะขยายตัวไดในชวง 3.0 - 4.0% โดยปจจัย
ที่สนับสนุนเศรษฐกิจ ป 2559 ที่สําคัญ ซึ่งเปนสวนที่สรางโอกาสและกระตุนการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ คือ เรื่องการ
ใชจาย และการลงทุนภาครัฐ โดยในกรอบวงเงินของปงบประมาณ 2559 ประมาณ 3.9 แสนลานบาท ซึ่งเปนการ
เพิ่มขึ้นจากการขาดดุลในป 2558 โดยมีโครงการโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญหลายโครงการ ไดมีการอนุมัติประกวด
ราคาในป 2558 ประมาณ 6 โครงการ มูลคาประมาณ 2.5 แสนลานบาท ก็จะเริ่มลงทุนในป 2559 สวนปถัดไปก็มี
โครงการลงทุนขนาดใหญรออยูอีก 12 โครงการ วงเงินประมาณ 1.5 ลานลานบาท
สําหรับปจจัยเสี่ยงในป 2559 นั้น คงจะมาจากเศรษฐกิจโลก แมวาในภาพรวมจะปรับตัวดีขึ้น แตเศรษฐกิจจีน
อาจจะขยายตัวไดต่ํากวา 6.7% สวนความขัดแยงตางๆ ในตะวันออกกลางก็อาจจะมีความไมแนนอน สงผลใหคาเงิน
ตางๆ ในเศรษฐกิจโลกตองมีการปรับตัว รวมถึงปญหาเรื่องของภัยแลงและภาวะอากาศ
สวนภายในประเทศดัชนีที่สะทอนความเชื่อมั่นของภาคเอกชน ทั้งในสวนของภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งไดทยอยปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่องในชวงที่ผานมา อาจบงชี้วา แมสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและ
ธุรกิจในภาพรวม จะยังไมฟนกลับมาเปนปกติ แตอยางนอยกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายๆ ภาคสวน ก็นาจะขามผาน
ชวงเวลาที่กดดันที่สุดของปมาแลวในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ สถานการณลาสุดของเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2558
โดยเฉพาะรายการที่สะทอนการใชจายภายในประเทศ ก็เริ่มสะทอนภาพในเชิงบวกที่แตกตางจากในชวงหลายเดือน
กอน โดยการเรงใชจายเม็ดเงินของภาครัฐ (ตั้งแตตนปงบประมาณ) ตลอดจนการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน
พลิกกลับมาขยายตัวไดสอดคลองกันมากขึ้น และชวยลดทอนแรงฉุดจากภาคการสงออก การผลิตภาคอุตสาหกรรม
และผลผลิตภาคการเกษตรลงไปไดบางบางสวน
2.2.2.2 การแขงขัน
ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ มีสภาพการแขงขันรุนแรง
มีผูป ระกอบการรายใหญ และรายเล็ก ในตลาดจํานวนมาก มี ตราสิ น คาในตลาดจํานวนมากที่ ได รับ การยอมรับ แต
เนื่องจากตลาดมีขนาดใหญ ทําใหการจัดจําหนายสินคามีชองทางจําหนายไปสูลูกคาไดอีกมาก โดยบริษัทฯ มีจุดเดน
ที่มีสินคาหลากหลาย สินคามีชื่อเสียงในตลาด สามารถจําหนายใหลูกคาทั่วไปและลูกคากลุมผูรับเหมาไดอยางทั่วถึง
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ธุ ร กิ จ นํ า เข า และจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ว าล ว และอุ ป กรณ ร ะบบดั บ เพลิ ง มี ส ภาพการแข งขั น ระดั บ ปานกลาง
เนื่ อ งจากเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย จึ ง จํ า เป น ต อ งใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี คุ ณ ภาพดี ผ า นการรั บ รอง
มาตรฐานสากล คูแขงสําคัญของบริษัทฯ จะเปนบริษัทที่เปนกลุมตัวแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศ ซึ่งมีจํานวน
ไมมากนัก เนื่องจากตราสินคาที่ไดรับการยอมรับในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ประกอบกับนโยบายผูผลิตสินคาสวนใหญ
มีนโยบายจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว หรือมีการแตงตั้งตัวแทนจําหนายใหมีจํานวนนอยราย
เพื่อปองกันการแขงขันกันเองระหวางตัวแทนจําหนาย
สําหรับธุรกิจการใหบริการงานโครงการเพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง มีจํานวน
คูแขงขันไมมากนัก เนื่องจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงตองใชความสามารถทางดานวิศวกรรมออกแบบ คูแขง
หลัก จะเปนกลุมผูจัดจําหนายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตไดอีก เนื่องจาก
ภาครัฐมีการออกกฎหมายเพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัยใหมีความเขมงวดมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงาน
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายพระราชบัญ ญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 ทําใหตลาดมีความตองการสินคาและบริการ
เกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น
ทั้งนี้ คูแขงขันทางตรงซึ่งดําเนินธุรกิจนําเขาจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณดับเพลิงในตลาดอาคารและ
โรงงานมีจํานวน 4 - 5 ราย โดยการดําเนินธุรกิจในบางครั้งคูแขงขันอาจเปนคูคาในการซื้อสินคาจากบริษัทฯ ไดเชนกัน
หากพิจารณาสวนแบงตลาดของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงรายไดของคูแขงขันและบริษัทฯ พบวาในป 2558 บริษัทฯ และ
คูแขงขันหลักรวม 3 ราย ครองสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 80 โดยบริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 25
(การจัดอันดับอางอิงจากฐานขอมูลบิซิเนสออนไลน)
2.2.2.3 แนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ปจจุบันมีผูประกอบการรายใหญและรายเล็กในตลาดจํานวนมากตามการขยายตัวของธุรกิจ และสอดคลองกับ
การเขมงวดบังคับใชกฎหมายในเรื่องความปลอดภัยของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ที่กําหนดใหอาคารสูงตั้งแต
23 เมตรขึ้นไป หรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีเนื้อที่ตั้งแต 10,000 ตารางเมตร ตองมีระบบปองกันเพลิงไหม และการ
บังคับใหตรวจสอบระบบดับเพลิงภายในอาคารทุก 3 - 5 ป กอนตอใบอนุญาตใชอาคาร และอาคารขนาดเล็ก เริ่มบังคับ
ใชในเรื่องความปลอดภัยดังกลาวตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 เปนตนมา ดังนั้น จากการบังคับใชกฎหมายความปลอดภัย
ตางๆ ที่เขมงวดขึ้นดังที่กลาวขางตน ทําใหบริษัทฯ เห็นโอกาสในการขยายธุรกิจและการจําหนายสินคาที่มีเพิ่มขึ้น
อีกทั้งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหอุตสาหกรรมนี้ยังสามารถเติบโตไดอีกในอนาคต
2.2.2.4 ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย
กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ เปนลูกคาโครงการกอสรางอาคารสูง หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองมี
ระบบดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้งงานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในอาคารหรือ
โรงงานตางๆ ซึ่งตองใชผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
เพื่อเปนอุปกรณในระบบงานนั้นๆ โดยลูกคาของบริษัทฯ อาจเปนลูกคาทางตรงซึ่งเปนเจาของโครงการกอสราง หรือ
เปนผูรับเหมาโครงการที่ซื้อสินคาจากบริษัทฯ ไปติดตั้งในงานโครงการนั้นๆ ตลอดจนรานคาหรือผูจําหนายสินคาที่
เกี่ยวของกั บงานระบบดั บ เพลิงและระบบวิศวกรรมตางๆ ที่ ซื้อสิน คาจากบริษั ทฯ เพื่ อจําหนายตอให แกผูรับเหมา
โครงการหรือผูใชงานโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ มีความสัมพันธที่ดีกับกลุมลูกคาดังกลาวมาโดยตลอด และมีกลุมลูกคาที่
สั่งซื้อสินคาของบริษัทฯ เปนประจํา เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัยของสินคา ที่สวนใหญไดรับการรับรอง
มาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับการบริการที่ดีจากทีมงานขายที่มีความรูอยางดีเกี่ยวกับสินคานั้นๆ อยางไรก็ตาม
ในป 2557 และป 2558 บริษัทฯ ไมมีลูกคารายใดที่มีสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวม
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2.2.2.5 กลยุทธการแขงขัน
บริษัทฯ มุงเนนการจําหนายสินคาที่มีคุณภาพสูง ใหบริการลูกคาดวยสินคาที่มีคุณภาพ พรอมใหคําแนะนําดวย
วิศวกรผูเชี่ยวชาญ ทีมงานบริการหลังการขายที่รวดเร็วและเปนมืออาชีพ ดวยนโยบายการบริหารจัดการเสริมสราง
ความรู ความชํานาญในสินคา เพื่อใหลูกคาไดรับการบริการอยางรวดเร็ว และสรางความพึงพอใจสูงสุด โดยมีกลยุทธ
การแขงขัน ดังนี้
 จําหนายสินคาคุณภาพและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
เนนจําหนายสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ยอมรับทั่วโลก โดยบริษัทฯ จะคัดเลือกสินคาที่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑในระบบดับเพลิงมีความเกี่ยวของกับความปลอดภัยอยางมาก จึงจําเปนตองเลือก
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี ผานการรับรองมาตรฐานสากล เหมาะสมกับความตองการของลูกคา สินคาที่มี
ชื่อเสียงไดรับความนิยมและยอมรับอยางกวางขวางในตลาด เพื่อสรางความไววางใจ ความเชื่อมั่น และ
ความพึงพอใจใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง
 การเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคา
บริษัทฯ วางแผนจะเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในสินคาของระบบดับเพลิงมากขึ้น โดยจะทยอย
สั่งซื้อสินคา เพื่อรองรับความตองการของลูกคาใหเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มจํานวนบุคลากรให
เพียงพอตอการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ซึ่งบริษัทฯ ตองการใหมีจํานวน
วิศวกรเพียงพอที่จะสามารถรองรับงานโครงการที่มีปริมาณงานมากขึ้นและมีมูลคางานที่สูงขึ้น
 มีสินคาหลากหลาย ครบวงจร มีสต็อคสินคาเพียงพอตอความตองการและไมทําใหลูกคาตองรอ
สินคานาน
บริษั ท ฯ เป น หนึ่ งในผูให บ ริก ารแบบครบวงจร โดยเป น ผู นํ าในธุรกิจนํ าเขาและจําหน ายอุป กรณ ระบบ
ดับเพลิงที่มีสินคาหลากหลาย สินคาที่จําหนายสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งตองใชระยะเวลาในการ
สั่งซื้อและรอการขนสงเขามาในประเทศ บริษัทฯ จึงตองประมาณการยอดขาย วางแผนการสั่งซื้อสินคา
และเก็บสต็อคสินคาใหเหมาะสม เพื่อใหมีสินคาหมุนเวียนเพียงพอตอความตองการของลูกคา และสามารถ
สงมอบสินคาใหลูกคาไดอยางรวดเร็วทันที ไมเกิดความลาชา ซึ่งอาจจะทําใหเสียยอดขายและเสียโอกาสใน
การขายครั้งตอไปได ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ตองไมสต็อคสินคาไวมากเกินไป จนทําใหมีคาใชจายในการ
จัดเก็บสต็อคสินคาสูง
 จัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อกระตุนยอดขาย
บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ เชน การออกงานแสดงสินคา เพื่อใหเปนที่รูจัก
และเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง มีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑใหผูออกแบบโครงการและลูกคาเพื่อให
รูจัก และเลื อ กใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ บ ริษั ท ฯ จํ าหน า ย มี ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ผ า นสื่ อนิ ต ยสารต างๆ ที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชิญผูออกแบบโครงการไปเยี่ยมชมโรงงานของผูผลิต
ในตางประเทศที่มีชื่อเสียงในตลาดโลก เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและรับแนวความคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
กอสรางในมุมมองใหม ยกระดับมาตรฐานการกอสรางในประเทศไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งในนโยบาย CSR
และสรางความเชื่อมั่นในสินคาของบริษัทฯ ที่นําเขามาจําหนาย และพิจารณานําสินคาของบริษัทฯ ไปใชใน
โครงการตางๆ ไดอยางมั่นใจ
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 การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน
บริษั ท ฯ วางแผนขยายกิ จ การไปลงทุ น ยั งประเทศในกลุ ม อาเซี ย น เช น สาธารณรัฐแห งสหภาพพม า
ราชอาณาจักรกัมพูชา เปนตน เนื่องจากเปนประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางดานโครงสรางพื้นฐาน
งานกอสรางตางๆ ในปริมาณมาก โดยนําสินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายเขาไปจําหนายในประเทศ
ดังกลาวในลักษณะเดียวกับที่จําหนายอยูในประเทศไทย และคอยๆ ดําเนินการลงทุน และจัดหาสถานที่
ทําการและสิ่งจําเปนอื่นๆ ในลําดับถัดไป โดยตั้งเปาหมายขยายกิจการไปลงทุนในกลุมประเทศดังกลาว
ภายในป 2559 และ 2560
2.2.2.6 นโยบายการกําหนดราคา
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายสินคาจากราคาตนทุนสินคาบวกอัตรากําไร (Cost Plus Pricing) โดยการ
กําหนดราคาขายสินคาของบริษัทฯ จะตองมีความยืดหยุนและเหมาะสมตามลักษณะของแตละสินคา ชองทางการ
จําหนาย กลุมลูกคาเปาหมาย ปริมาณ และมูลคาการสั่งซื้อ รวมทั้งตองคํานึงถึงราคาตลาดของสินคานั้นๆ ซึ่ง
ใน
บางครั้งอาจใหสวนลด (discount) ตามสภาวะตลาดและการแขงขันในขณะนั้น เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันใน
ตลาดได ในขณะเดียวกันก็ตองรักษาอัตรากําไรขั้นตนที่เพียงพอรองรับตอคาใชจายในการขายและบริหาร และการ
ดําเนินงานตางๆ ได
สําหรับการกําหนดราคางานโครงการ บริษัทฯ กําหนดราคาการใหบริการจากงบประมาณของลูกคา และตนทุน
ของแตละโครงการเปนหลัก โดยการเสนอราคาจะมีความยืดหยุนเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได และ
ในขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญกับคุณภาพบริการ รวมทั้งสินคาและอุปกรณที่นํามาใชในงาน เพื่อสรางความ
นาเชื่อถือและความไววางใจจากลูกคาอยางตอเนื่อง รวมทั้งในการเสนอราคา บริษัทฯ จะตองมีอัตรากําไรขั้นตนที่
เพียงพอรองรับตอคาใชจายในการขายและบริหาร และการดําเนินงานตางๆ ได
2.2.2.7 การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษั ท ฯ จํ าหนายสิน คาในประเทศทั้ งหมด โดยที มงานขายและการตลาดของบริษั ทฯ ซึ่ งป จจุบั น มีจํานวน
62 คน แบงความรับผิดชอบดูแลการขายสินคาตามแตละประเภทของสินคา รวมทั้งงานขายโครงการ โดยทีมงานขาย
และการตลาด ทําหนาที่ติดตอ ดูแลความตองการ และนําเสนอสินคาใหแกลูกคา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูผลิต
หรือคูคาอยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึงปริมาณความตองการของลูกคาในปจจุบันและแนวโนมความตองการในอนาคต
ตลอดจนรายละเอียดของผลิตภัณฑ แนวโนมของปริมาณและราคาสินคาของผูผลิตในตลาด เพื่อประโยชนในการ
วางแผนการขาย และการกําหนดราคาสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
สินคาที่บริษัทฯ จําหนายสวนใหญไดรับคําสั่งซื้อลวงหนาจากลูกคา โดยมีระยะเวลาเพื่อเตรียมการในการจัดซื้อ
และจัดสงใหแกลูกคาตามกําหนดเวลาที่ไดตกลงกัน ซึ่งสวนใหญลูกคาจะกําหนดความตองการ มาตรฐานของสินคา
แหลงที่มาหรือผูผลิตสินคาใหแกบริษัทฯ ทราบ เพื่อใหบริษัทฯ เสนอสินคาไดตรงกับความตองการของลูกคา รวมทั้ง
เสนอราคาและเงื่อนไขการขายตางๆ ใหแกลูกคา โดยสินคาที่จัดจําหนายสวนใหญเปนสินคาที่มาจากผูผลิตที่ลูกคา
ใหความไววางใจ และเปนไปตามมาตรฐานที่ใชในงานระบบดับเพลิง และระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ลูกคา
จึงไววางใจในสินคาของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ชองทางการจําหนายสินคาของบริษัทฯ แบงออกเปน 3 ชองทาง
หลัก ไดดังนี้
1) ชองทางจําหนายผานผูรับเหมากอสรางงานระบบดับเพลิง และระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ บริษัทฯ
จําหนายสินคาใหแกผูรับเหมากอสรางงานระบบของโครงการกอสรางอาคารสูง หรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผูรับเหมา
จะจั ด หาสิ น ค า หรือ นํ า สิ น ค า ของบริษั ท ไปติ ด ตั้ งในโครงการต า งๆ ตามรายละเอี ย ด (Specification) ที่ ผู อ อกแบบ
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โครงการไดวางไว โดยสวนใหญบริษัทจําหนายสินคาผานชองทางจําหนายนี้ หรือคิดเปนรอยละ 70.95 และรอยละ
80.21 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวมในป 2557 และป 2558 ตามลําดับ
2) ชองทางจําหนายผานรานคาหรือผูจําหนายสินคาที่เกี่ยวของกับงานระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมตางๆ
บริษัทฯ อาจไมสามารถเขาถึงผูรับเหมาขนาดเล็กหรือลูกคาเจาของโครงการไดอยางทั่วถึง การจําหนายผานชองทางนี้
เปนชองทางที่ทําใหบริษัทฯ สามารถกระจายสินคาไดอยางกวางขวางมากขึ้น โดยสัดสวนการจําหนายผานชองทางนี้
คิดเปนรอยละ 19.53 และรอยละ 17.66 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวม ในป 2557 และป 2558 ตามลําดับ
นอกจากนี้ ในบางกรณีรานคาหรือผูจําหนายสินคาดังกลาวก็เปนคูคาที่มีการจําหนายสินคาบางอยางใหแกบริษัทฯ เพื่อ
นํามาติดตั้งในโครงการตามความตองการของลูกคาหรือนํามาจําหนายตอใหแกผูรับเหมาที่สั่งซื้อสินคาจากบริษัทฯ
โดยสินคาดังกลาวอาจเปนสินคาของผูผลิตอื่นที่บริษัทฯ ไมไดเปนผูจัดจําหนาย หรือเปนสินคาที่ไมมีความตองการของ
ตลาดมากนักและไมมีเก็บในสต็อคของบริษัทฯ เปนตน
3) ชองทางจําหนายใหแกผูใชงานโดยตรง (End user) เปนการจําหนายใหเจาของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม
หรือผูใชงานทั่วไปโดยตรง โดยเปนการจําหนายสินคา และ/หรือ พรอมการใหบริการในลักษณะของงานโครงการติดตั้ง
ระบบดั บ เพลิ ง ที่ บ ริษั ท ฯ มี ค วามพรอ มในด า นวิศ วกรรมและที ม งาน การออกแบบ ติ ด ตั้ ง ตรวจสอบและบริก าร
บํารุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งมีการจําหนายใหแกผูใชงานรายยอยทั่วไป แตมีจํานวนไมมากและปริมาณการสั่งซื้อ
ตอครั้งมีมูลคาไมสูงนัก โดยสัดสวนการจําหนายในชองทางนี้ คิดเปนรอยละ 11.14 และรอยละ 2.13 ของรายไดจาก
การขายและใหบริการรวมในป 2557 และป 2558 ตามลําดับ
ทั้งนี้ งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงดังกลาว บริษัทฯ เปนผูรับเหมางานโดยตรง ซึ่งสวนใหญเปนการติดตั้ง
ระบบดับเพลิงในอาคารโรงงานตางๆ ที่เปนงานรับเหมาขนาดกลางมูลคางานไมเกิน 20 ลานบาท และมีระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการประมาณ 3 - 6 เดือน อยางไรก็ตาม ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเปนผูรับเหมาชวงของผูรับเหมาหลักที่
ไดรับงานติดตั้งระบบงานดังกลาวจากเจาของโครงการ แตผูรับเหมาหลักดังกลาวไมมีความชํานาญ จึงไดวาจาง
บริษัทฯ ใหเปนผูรับเหมาชวงเพื่อดําเนินการแทน
2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
สินคาที่บริษัทฯ จําหนายสวนใหญกวารอยละ 70 สั่งซื้อจากผูผลิตหลายรายในตางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปน
ผูผลิตสินคาชั้นนําที่เกี่ยวของกับวาลวและอุปกรณในระบบดับเพลิง และระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระดับโลก โดย
บริษัทฯ มีนโยบายมุงเนนการจําหนายสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความตองการของลูกคา โดยมีขั้นตอน
การแสวงหาและคัดเลือกสินคาเพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ผานการรับรองจากหนวยงานหรือสถาบันตางๆ
ที่นาเชื่อถือ
ในการสั่ งซื้ อ สิ น ค า เพื่ อ มาจํา หน า ยให แ ก ลู ก ค า นั้ น บริษั ท ฯ มี ก ารวางแผนการสั่ งซื้ อ ล ว งหน าในปริม าณที่
เหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวโนมของตลาด ความตองการของลูกคาในแตละชวงเวลา รวมทั้งปริมาณสินคาคงคลัง
เพื่อจะไดจัดเตรียมสินคาใหเพียงพอตอการจําหนาย ลดความสูญเสียจากการเสียโอกาสเนื่องจากขาดแคลนสินคา คง
คลัง หรือไมสามารถจัดหาสินคาไดทันและเพียงพอกับความตองการของลูกคา ในขณะเดียวกันก็ตองควบคุมปริมาณ
สินคาคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสม และไมใหมีสินคาคางในคลังนานเกินไปจนเปนภาระแกบริษัทฯ
สินคาที่บริษัทฯ จําหนายมีหลากหลายมากกวา 3,000 รายการ ภายใตตราสินคาที่มีชื่อเสียงมากกวา 25 ตรา
สินคา ซึ่งในจํานวนนี้ เปนตราสินคาที่ในปจจุบันบริษัทฯ 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 ทั้งนี้ บริษัทฯ
เปนผูนําเขาและจําหนายสินคาในแตละกลุมสินคา ดังนี้
กลุมสินคา
 วาลวและอุป กรณ ระบบสุขาภิบ าลและปรับ อากาศ
ไดแก วาลวประตูน้ํา (Gate Valve), วาลวปกผีเสื้อ
(Butterfly Valve), วาล ว กั น น้ํ า ย อ นกลั บ (Check
Valve),วาล ว ระบายอากาศออกจากระบบน้ํ า (Air
Vent) เปนตน ตัวกรองฝุนผงในระบบน้ํา (Strainer)
อุปกรณระบบทอ ขอตอ อุปกรณใชวัดความดันและ
อุณหภูมิ เปนตน
 วาล ว ปรั บ ปริ ม าณ น้ํ า (Balancing Valve), วาล ว
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละปรั บ อั ต ราการไหลของน้ํ า
อัตโนมัติ(PICV)
 แผ น ก รองอาก าศ อลู มิ เนี ย ม (Aluminum Filter)
สําหรับกรองสิ่งสกปรกและฝุนละอองในอากาศ
 วาลวและอุ ป กรณ ระบบดับ เพลิง ไดแ ก อุป กรณ
ร ะ บ 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 โ น มั ติ (Automatic
Sprinkler) ชุ ด สายฉี ด ดั บ เพ ลิ ง สายดั บ เพ ลิ ง
เครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบแขวน (Fire Hose Rack)
เครื่ อ งดั บ เพ ลิ ง แบบหิ้ ว น้ํ า ยาโฟ มดั บ เพ ลิ ง
อุ ป กรณ โ ฟมดั บ เพลิ ง ระบบดั บ เพลิ ง อั ต โนมั ติ
ระบบตรวจจับควัน ระบบดับเพลิงดวยกาซ ระบบ
กลองตรวจจับควันและเปลวไฟ เปนตน



ผูผลิตสินคา
VICTAULIC
HONEYWELL
WEISS

ประเทศเจาของตราสินคา
 สหรัฐอเมริกา
 สหรัฐอเมริกา
 สหรัฐอเมริกา



OVENTROP



สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี



เบลเยี่ยม






















RESEARCH
PRODUCTS
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 บริษั ท ฯ ได พั ฒ นาตราสิ น ค าเป น ของตั วเอง จํานวน 3 ตราสิน ค า โดยเป น เจ าของแบรนด ห รือ
เครื่องหมายการคา ไดแก


เครื่องหมายการคา “VALTEC” สําหรับผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดย
การวาจางผูผลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard
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เครื่อ งหมายการค า “SPARK” สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ส ายฉี ด น้ํ า ดั บ เพลิ ง โดยการว า จ า งผู ผ ลิ ต ในประเทศ
มาเลเซีย และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard



เครื่องหมายการคา “GUARDIAN” สําหรับผลิตภัณฑเครื่องดับเพลิงบรรจุชนิดผงเคมีแหง โดยการวาจาง
ผู ผ ลิ ต ในประเทศไทย สิ น ค า ได รับ การรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม (TIS) จากสํ า นั ก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

บริษัทฯ คัดเลือกผูผลิตเพื่อวาจางผลิตสินคาสําหรับตราสินคาของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถของ
ผูผลิตและความสามารถของโรงงาน ซึ่งในแตละตราสินคา บริษัทฯ ใชผูผลิตรายเดียวที่ติดตอคาขายมาเปนเวลานาน
โดยเปนการวาจางผลิตเปนคราวๆ ไป ไมมีการทําสัญญาวาจางผลิตระยะยาว ซึ่งที่ผานมาการจําหนายสินคาใน ตรา
สินคาของบริษัทฯ เปนสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับสินคาที่นําเขาจากผูผลิตในตางประเทศ หรือมีสัดสวนประมาณรอยละ
4 - 5 ของยอดขายรวม
ทั้งนี้ ในป 2557 และป 2558 บริษัทฯ ไมมียอดสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตรายใดรายหนึ่ง เกินกวารอยละ 30 ของ
มูลคาการสั่งซื้อรวม
2.2.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี 2.2.5 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีงานโครงการที่ยังไมไดสงมอบจํานวน 26 สัญ ญา ซึ่งเปนงานติดตั้ง
ระบบดับเพลิง เชน งานติดตั้งระบบดับเพลิงโรงไฟฟา งานติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler) ระบบโฟม
ดับเพลิง และระบบปโตรเคมีคอล เปนตน มีมูลคารวมตามสัญญา เทากับ 122.18 ลานบาท และมีมูลคาของสินคา
ที่ไดรับใบสั่งซื้อและรอสงมอบในชวงป 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 31.52 ลานบาท
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3. ปจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง ดวยความตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงที่
ซับซอนและรุนแรงขึ้นของการดําเนินธุรกิจ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของบริษัทฯ
การที่ บ ริ ษั ท ฯ จะดํ า เนิ น ธุร กิ จ ให เจริญ เติ บ โตได อ ย างมั่ น คงในระยะยาวนั้ น จํ า เป น ต อ งสรางพื้ น ฐานการบริห าร
ความเสี่ยงที่ดี เพียงพอที่จะปองกันและลดผลกระทบของความเสี่ยง อันเกิดขึ้นไดจากปจจัยผันแปรตางๆ บริษัทฯ จึง
จัดทําแบบประเมินและควบคุมความเสี่ยงดวยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) โดยมีการประเมิน
ระบุปจจัยความเสี่ยง และวิเคราะหความเสี่ยงที่สําคัญ รวมถึงกําหนดมาตรการรองรับและปองกันความเสี่ยง โดยมี
ผูรับผิดชอบตามสายงานที่สังกัด อีกทั้งใชดัชนีชี้วัดความเสี่ยง เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให
การดําเนินงานของบริษั ทฯ บรรลุเป าหมายและประสบผลสําเร็จตามทิศทางที่กําหนดไว โดยมีค วามเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจและความเสี่ยงอื่นๆ ที่สําคัญ ดังนี้
3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สินคาที่บริษัทฯ จําหนายใหลูกคาสวนใหญเปนสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ ยอดสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ
ในป 2557 และป 2558 คิดเปนรอยละ 61.94 และรอยละ 68.72 ของยอดการสั่งซื้อรวม ตามลําดับ การเสนอราคาและ
การชําระเงินคาซื้อสินคาสวนใหญใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก ในขณะที่การจําหนายสินคาเกือบทั้งหมดจําหนาย
ภายในประเทศ ซึ่งในบางครั้งบริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาสินคาใหสอดคลองกับตนทุนสินคาที่เพิ่มขึ้นไดทันที ดังนั้น
บริษัทฯ จึงอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนสินคาและกําไร
ขั้นตนของบริษัทฯ ได
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดคํานึงถึงผลกระทบดังกลาว โดยไดมีการเปดวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
กับสถาบันการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว ซึ่งเปนวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดเจาหนี้การคาตางประเทศ
ในขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบัน
การเงิน ซึ่งแบงเปนวงเงินสกุลเงินบาทไทย และดอลลารสหรัฐ เทากับ 17.38 ลานบาท และ 2.66 ลานเหรียญสหรัฐ
ตามลําดับ บริษัทฯ มีนโยบายจะซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาในชวงที่คาเงินมีความผันผวนภายใตวงเงินดังกลาว
โดยบริษัทฯ เริ่มซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา ในป 2558 โดยป 2558 บริษัทฯ ซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา
จํานวน 130.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.03 ของยอดการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศดวยการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยู
ตลอดเวลา ทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวนอยมาก ดังจะเห็นไดจากผลการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในป 2556 - 2558 มีกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ (1.88) ลานบาท , 0.62
ลานบาท และ (0.55) ลานบาท ตามลําดับ
นอกจากนี้ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลทําใหตนทุนสินคาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาก บริษัทฯ จะ
ทําการปรับราคาสินคาไปตามสภาพตลาดโดยแจงใหลูกคาทราบลวงหนา และบริษัทฯ มีสต็อคสินคาจํานวนหนึ่ง ซึ่ง
สามารถรองรับงานจําหนายสินคาลวงหนา ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไมสงผลกระทบตอรายไดและ
ตนทุนของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
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3.1.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายสินคา
บริษั ทฯ เปนผูจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ที่มีสินคา
หลากหลายรายการ โดยบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งตราสินคาที่มียอดขายสูงสุด 3
อันดับแรก คิดเปนประมาณรอยละ 43.10 และรอยละ 36.66 ของยอดขายรวมในป 2557 และป 2558 ตามลําดับ
ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญ เสียการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในตราสินคาที่สําคัญ ไป อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ยอดขายของบริษัทฯ ได
การไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาเปนปจจัยสําคัญ สําหรับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการเปนตัวแทน
จําหน ายสิ น คาให กับคู คามีทั้ งลัก ษณะที่กําหนดอายุของการเป น ตัวแทนและไม มีกําหนดอายุ ของการเป น ตัวแทน
โดยสวนใหญบริษัทฯ ไมไดทําสัญญาเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการกับบริษัทเจาของตราสินคา ดังนั้น บริษัทฯ
อาจมีค วามเสี่ยงจากการเป น ตั วแทนจําหน า ยสิ น ค าในกรณี ดั งกลาว โดยหากบริษั ท ฯ ถู ก ยกเลิกการเป น ตัว แทน
จําหนายสินคาใหแกเจาของตราสินคา หรือหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญาไมวาดวยกรณีใดๆ เชน บริษัทคูคามีการ
ควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น หรือมีการเลิกกิจการคูคา เปนตน อาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได ซึ่งตั้งแตป
2547 เปนตนมา บริษัทฯ สูญเสียตราสินคาที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ 2 ตราสินคา โดย
เกิดจากการที่ผูผลิตขายกิจการ 1 ราย และเกิดจากบริษัทฯ เลือกเปลี่ยนไปจําหนายตราสินคาของบริษัทฯ เอง 1 ราย
อยางไรก็ตาม จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจ การรักษาความสัมพันธที่ดีกับบริษัทเจาของตราสินคาที่มี
มายาวนาน และบริษัทฯ มีตราสินคาที่จัดจําหนายมากกวา 25 ตราสินคา ทั้งยังใหบริการและสรางความสัมพันธที่ดีตอ
ลูกคาจนเปนที่ยอมรับ อีกทั้งมีฐานลูกคาที่กวางขวางมากกวา 1,000 ราย บริษัทฯ จึงมั่นใจวา หากบริษัทฯ สูญเสียการ
เปนตัวแทนจําหนายสินคาในตราสินคาใดสินคาหนึ่งไป บริษัทฯ ก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑตราสินคาอื่น
เขามาทดแทนเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดได เนื่องจากบริษัทฯ มีเปาหมายในการคัดสรรสินคาคุณภาพดี
และเปนสินคาที่มีเทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลา อีกทั้งบริษัทฯ ไดมีการพัฒนาตราสินคาภายใตเครื่องหมายการคา
ของบริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑเองเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวดวย
นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาตามที่ตกลง และไดรับความ
ไวว างใจจากบริษั ท เจาของตราสิ น ค า ให เป น ตั ว แทนจํา หน า ยสิ น ค า มาโดยตลอด ดั งจะเห็ น ได จ ากการที่ บ ริษั ท ฯ
มียอดขายที่เติบโตขึ้นเปนลําดับ ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีชองทางการจําหนายที่มีประสิทธิภาพ มีทีมงานขาย ที่
เขมแข็ง สินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสามารถสรางยอดขายใหเติบโตอยางตอเนื่อง บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นวา
บริษัทเจาของตราสินคาจะยังคงมอบหมายใหบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาตางๆ อยางตอเนื่องตอไปในอนาคต
3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจาของตราสินคาอาจเขามาทําตลาดเอง
กรณีที่เจาของตราสินคาจากตางประเทศมีความประสงคจะเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไมผานบริษัทฯ
ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียความเปนตัวแทนจําหนายตราสินคานั้นๆ ได และอาจตองมีการแขงขัน
กับบริษัทเจาของตราสินคาดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นวา ความเสี่ยงดังกลาวมีโอกาสเกิดขึ้นนอย เนื่องจากความไมคุมคาในการลงทุน
เขามาจําหนายสินคาเอง อีกทั้งการจําหนายสินคาวาลวและอุปกรณในระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
ตองมี ค วามหลากหลายและต องสามารถตอบสนองความพึ งพอใจของลูก ค าได อย า งครบวงจร ลูก ค าจะคํ านึ งถึ ง
ความสะดวกในการสั่งซื้อสินคาจากผูจําหนายที่มีสินคาใหครบตามที่ตองการ ซึ่งจากที่ผานมาเคยมีผูผลิตสินคาจาก
ตางประเทศบางรายใหบริษั ทในเครือเขามาดําเนินธุรกิจโดยตรงแทน แตก็ไมประสบความสําเร็จและเลือกกลับไป
จําหนายผานตัวแทนเหมือนเดิม
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3.1.4 ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินคาคงคลังของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีรายการสินคาที่จําหนายอยูมากกวา 3,000 รายการ บริษัทฯ จึงจําเปนตองควบคุมสินคาคงคลังให
เหมาะสมกับสภาพการขายในปจจุบัน โดยจะตองมีสินคาในสต็อคไวเพื่อรอการจําหนายเพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางเพียงพอและทันตอความตองการใชงาน ซึ่งหากในบางชวงที่สินคาขาดสต็อคหรือไมสามารถจัดหา
ไดทันตามความตองการของลูกคาได อาจทําใหบริษัทฯ สูญเสียยอดขายหรือโอกาสในการขายครั้งตอไปได
ใน
ขณะเดียวกัน สินคาบางรายการที่ไมไดถูกจําหนายออกไปเปนเวลานานก็อาจทําใหสินคามีสภาพเกาเก็บ สินคา ตก
รุน เปนตน ซึ่งทําใหเกิดภาระคาใชจายในการเก็บสต็อคได
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวจึงไดมีการวางแผนการสั่งซื้อสินคาใหสอดคลองกับเปาหมายการขาย
ทั้ งหนวยงานขายและหนวยงานจัดซื้อมีการวางแผนรวมกันในการสั่งซื้อสิน คาและกําหนดแผนการสั่งซื้อสิน คาไว
ลวงหนา โดยหนวยงานจัดซื้อตองจัดหาสินคาใหถูกตองและรวดเร็ว ติดตามสินคาจากผูขาย และทบทวนสถานะการ
สั่งซื้อสินคาอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหไดสินคาตรงเวลาทันตอความตองการของลูกคา
อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการสินคาคงคลังของบริษัทฯ ไดจัดสรรพื้นที่การจัดเก็บสินคาไวเปนสัดสวนของแตละ
ประเภทสินคา โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ ดูแลควบคุมการจัดเก็บและการเบิกจายอยางเปนระบบ มีการควบคุมสินคา
ดวยระบบโปรแกรมบริหารคลังสินคาที่ทันสมัย สามารถบันทึกรายละเอียดของสินคาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว สามารถ
ตรวจสอบยอดสต็อคคงคลังไดทันทีที่ตองการ จึงสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทันที ทําใหลูกคามั่นใจ
ในการใหบริการที่ถูกตอง แมนยํา นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการตรวจนับสินคา โดยใชระบบหมุนเวียน การตรวจนับ
ทุกเดือน เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการจายสินคาผิดพลาด และสรางความมั่นใจไดวาสินคาคงคลังของบริษัทฯ ถูกตอง
แมนยํา
3.1.5 ความเสี่ยงจากอัตรากําลังคนและความสามารถของบุคลากรไมเพียงพอตอความตองการทาง
ธุรกิจ
บริษั ท ฯ มี ก ารทบทวนโครงสรา งองค ก รและวิเคราะห แ ผนความต อ งการอั ต รากํ าลั งคน และดํ าเนิ น การตาม
กระบวนการ สรรหา โดยคั ด เลื อ กและเพิ่ ม ช อ งทางการสรรหาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรให
สอดคลองกับการเติบโตของธุรกิจ มีการประชุมปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร เพื่อพิจารณาผูสืบทอดตําแหนงงาน
รวมถึงกระตุนใหพนักงานที่มีความสามารถเล็งเห็นเปาหมายและการเติบโตในอนาคตที่ชัดเจน และเรงพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
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4.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ตาราง 4.1 รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ ที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ลานบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

1. เครื่องมือและอุปกรณ

0.45

เปนเจาของ

ไมมี

2. เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน

6.73

เปนเจาของ

ไมมี

3. ยานพาหนะ

8.47

เปนเจาของ

ไมมี

4. สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต

0.57

เปนเจาของ

ไมมี

-

เปนเจาของ

ไมมี

ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน

5. อุปกรณระหวางติดตั้ง
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 ทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ โดยทําสัญญาเชากับบุคคลที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้
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ตาราง 4.2 สัญญาเชาพื้นที่อาคารของบริษัทฯ
ลําดับ

คูสัญญา

สถานที่เชา
เลขที่

1.

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 19/7-8

2.

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 19/17
19/17
19/18-19
19/18-19
19/20-22
19/20-22
19/20-22
19/20-22
19/20-22

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ชั้น

1- 4

ถนน / แขวง / เขต / จังหวัด

ระยะเวลาการเชา
อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 2 ป 9 เดือน
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
3
อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8
3 ป
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
4
อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
3
อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
4
อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
1
อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
ชั้นลอย อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
2
อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
3
อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
4
อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.

พื้นที่ (ตร.ม.)

1 ม.ค. 2557

30 ก.ย. 2559

244

1 ม.ค. 2557

31 ธ.ค. 2559

55
55
59
117
36
27
22
209
67
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ลําดับ

สถานที่เชา

คูสัญญา
เลขที่

3.

นายเจน ชาญณรงค

ชั้น

ถนน / แขวง / เขต / จังหวัด

19/6

1

19/6

2

19/6

3

อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
อารซีเอ บล็อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.

ระยะเวลาการเชา

พื้นที่ (ตร.ม.)

อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

3 ป

15 ธ.ค. 57

14 ธ.ค. 60

65
65
65

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
1.

2.

คูสัญญา

สถานที่เชา

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคา
เลขที่ 503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กทม.
บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จํากัด โกดังสินคา
เลขที่ 38/43 หมู 4 ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี

ระยะเวลาการเชา
อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

พื้นที่ (ตร.ม.)

3 ป*

1 ม.ค. 57

31 ธ.ค. 59

1,760

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
สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

หนา 29

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

4.3.3 สัญญารับจางบริการงานดานสนับสนุน
ตาราง 4.4 รายละเอียดสัญญารับจางบริการงานดานสนับสนุน
สัญญา
1. สัญญารับจางบริการกับ
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด *
2. สัญญารับจางบริการกับ
บริษัท ชิลแมทช จํากัด *

รายละเอียดบริการ
(1) การบริการงานธุรการ ประกอบดวย คาใชจายสาธารณู ปโภค 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

ระยะเวลาสัญญา
1 ป**
(1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58)
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

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

หนา 30

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

4.3.4 สัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน
บริษัทฯ ไดทําประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน รวมถึงประกันภัยสําหรับเงิน สําหรับสต็อคสินคาและทรัพยสินทุกชนิด รวมทุนประกัน 90.62 ลานบาท ซึ่งครอบคลุม
มูลคาทรัพยสินตามบัญชีของทรัพยสนิ ที่ทําประกันภัยดังกลาว รายละเอียดสรุปไดดังนี้
ตาราง 4.5 (1) รายละเอียดสัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน (บริษัทผูรับประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด)
ประเภท
กรมธรรม
1. กรมธรรมประกัน
ความเสี่ยงภัย
ทรัพยสิน

ทุนประกัน
ระยะเวลาประกันภัย
ผูเอาประกันภัย
(ลานบาท)
86.49 1 ธ.ค. 2557 - 17 ก.ย. 2558 บริษัท ไฟรวิคเตอร
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 1. สต็ อคสิ นค าทุ กชนิ ด บรรจุ ภั ณฑ ต างๆ ที่ เป นของผู
จํากัด (มหาชน)
เอาประกั น ภั ย และ/หรื อ อยู ภ ายใต ก ารดู แ ลรั ก ษา
ควบคุมของผูเอาประกันภัย
0.70
2. สิ่ งตกแต ง ติ ด ตั้ ง ตรึ ง ตรา ทุ ก ชนิ ด เฟอร นิ เจอร
อุ ปกรณ เครื่ อ งใช สํ านั กงานต างๆ รวมเครื่ อ ง
คอมพิ วเตอร และทรัพย สิ นทุ กชนิ ดที่ เป นของผู เอา
ประกันภัย รวมถึงระบบปรับอากาศ
3. สิ่งตกแตง ติดตั้ง ตรึงตราทุกชนิด เฟอรนิเจอร อุปกรณ
2.62
เครื่องใชสํานักงานตางๆ รวมเครื่องคอมพิวเตอร และ
ทรัพย สิ นทุ กชนิ ดที่ เป นของผู เอาประกั นภั ย รวมถึ ง
ระบบดับเพลิง FM200
4. สิ่งตกแตง ติดตั้ง ตรึงตราทุกชนิด เฟอรนิเจอร อุปกรณ
เครื่องใชสํานักงานตางๆ รวมเครื่องคอมพิวเตอร และ
ทรัพยสินทุกชนิดที่เปนของผูเอาประกันภัย
0.48
บริษัทประกัน

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย

หนา 31

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

ตาราง 4.5 (1) รายละเอียดสัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน (บริษัทผูรับประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด) (ตอ)
ประเภท
กรมธรรม
2. กรมธรรม
ประกันภัย
สําหรับเงิน (ตอ)

ทุนประกัน
ระยะเวลาประกันภัย
ผูเอาประกันภัย
(ลานบาท)
0.30 1 ธ.ค. 2557 - 17 ก.ย. 2558 บริษัท ไฟรวิคเตอร
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 1.ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย
จํากัด (มหาชน)
2. ความสูญ เสียของเงินภายในตูนิรภัยหรือหองนิรภัย รวมอยูในขอ1
นอกเวลาทํางาน
3. ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย รวมอยูในขอ1
ขณะขนสงเงินไปและกลับจากสถานที่เอาประกันภัย
กับธนาคารพาณิชยภายในกรุงเทพฯ
0.03
4. ความเสียหายตอตูนิรภัยหรือหองนิรภัย ตัวอาคาร
ของสถานที่และทรัพยสินอื่นๆ
บริษัทประกัน

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย

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

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

หนา 32

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

เพื่อผลประโยชน สูงสุดในการปองกันความสูญ เสีย 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
บริษัทประกัน
กรมธรรม
3. กรมธรรมประกัน บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด
ความเสี่ยงภัย (มหาชน)
ทรัพยสิน
(All Risk)

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ทุนประกัน
ระยะเวลาประกันภัย
ผูเอาประกันภัย
(ลานบาท)
15.10 18 ก.ย.2558 – 18 ก.ย.2559 บริษัท ไฟรวิคเตอร
- สิ่งปลูกสราง (ไมรวมรากฐาน) รวมสวนปรับปรุงตอเติม
จํากัด (มหาชน)
รั้ว ประตู ระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน ระบบปรับอากาศ
ระบบประปา ระบบไฟฟา เฟอรนิเจอร สิ่งตกแตง ตรึงตรา
อุ ปกรณ เครื่ องใช สํ านั กงาน ระบบ/เครื่ องคอมพิ วเตอร
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ต างๆ เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ที่
เกี่ยวของทุกชนิด รถโฟลคลิฟท รวมถึงทรัพยสินทุกชนิด
ที่เปนของบริษัทฯ และ/หรือ อยูภายใตการดูแลรักษาของ
บริษัทฯ ในฐานะผูรักษาทรัพย
100.05
- สต็อคสินคา
ขยายความคุมครองถึงการโจรกรรม (จร.3) วงเงิน : ไมเกิน
5 ลานบาท
การโจรกรรม (จร.2) วงเงิน : เต็มทุนประกัน
ประกันเงิน (ปง.2) วงเงิน : ไมเกิน 1 ลานบาทตอครั้ง และ
ตลอดระยะเวลาประกัน
รวมถึงความรับผิดตอบุคคลภายนอกในวงเงิน : ไมเกิน 10
ลานบาทตอครั้ง และตลอดระยะเวลาประกัน
ทรัพยสินที่เอาประกันภัย

หนา 33

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

4.4 เครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการที่สําคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของกันเปนเจาของเครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการ 4 รายการ ดังนี้
ตาราง 4.6 รายละเอียดเครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการที่สําคัญของบริษัทฯ
ลําดับที่

รูปเครื่องหมายการคา/บริการ

เจาของกรรมสิทธิ์ 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 ตองมีคุณ สมบัติและประสบการณ ที่เหมาะสมในการบริห ารกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น ๆ ซึ่งทําหน าที่ติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
อยางใกลชิด เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว
สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

หนา 34

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

5. ขอพิพาททางกฎหมาย
-ไมมี-

สวนที่ 1 (5) ขอพิพาททางกฎหมาย

หนา 35

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
6.1 ขอมูลทั่วไป
ก. บริษัท
บริษัท

:

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 19/20-22 อารซีเอ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ประเภทธุรกิจ

:

ประกอบธุ ร กิ จ นํ า เข า และจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ว าล ว และอุ ป กรณ ร ะบบ
ดั บ เพลิ ง วาล ว และอุ ป กรณ ร ะบบสุ ข าภิ บ าลและปรั บ อากาศ รวมทั้ ง
ใหบริการติดตั้งระบบดับเพลิงงานโครงการ

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107557000217

โทรศัพท

:

02-203-0868

โทรสาร

:

02-203-1504

เว็บไซต

:

www.firevictor.co.th

บริษัท

:

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท

:

02-009-9000

โทรสาร

:

02-009-9991

บริษัท

:

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี

ข. บุคคลอางอิงอื่นๆ
1. นายทะเบียนหลักทรัพย

2. ผูสอบบัญชี

ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท

:

02-645-0080

โทรสาร

:

02-645-0020

สวนที่ 1 (6) ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

หนา 36

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

3. ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท

:

บริษัท วายู แอนด พารทเนอรส จํากัด

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 9/8 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท

:

02-714-2799

โทรสาร

:

02-714-2798

บริษัท

:

บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 1550 ชั้น 10 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม

4. ที่ปรึกษาทางการเงิน

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท

:

02-652-7858

โทรสาร

:

02-652-7867

6.2 ขอมูลสําคัญอื่น
-ไมมี-

สวนที่ 1 (6) ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

หนา 37

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 (6) ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

หนา 38

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

หนา 39

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

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 มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
7.2 โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
ลําดับ

รายชื่อผูถือหุน

จํานวน (หุน)

% ของจํานวนหุนทั้งหมด

1

นายวิรัฐ

สุขชัย

86,392,790

24.68

2

นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน

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

สวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถ ือหุน
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บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

สรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ลําดับ

รายชื่อผูถือหุน

ณ วันที่
27 มกราคม 2558

31 ธันวาคม 2558

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

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

เอี่ยมสกุลรัตน

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 เงื่อนไขและขอกําหนดในสัญญาตางๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู รวมทั้งขอจํากัดทางกฎหมาย ความ
จําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุน เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปน
ครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนั้นได โดยจะตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป

สวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถ ือหุน
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บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

ขอมูลการจายเงินปนผล

ป 2558

ป 2557

ป 2556

-

-

-

0.10

0.15

15.23

-

-

-

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

0.13

0.25

9.41

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)

76.92

60.00

161.85

ราคาพาร (บาท/หุน)

0.50

0.50

10.0

350,000,000

350,000,000

6,500,000

เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)
เงินปนผลประจําป (บาท/หุน)
หุนปนผล (บาท/หุน)

จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุน)

หมายเหตุ - ผูถือหุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 47 ทวิแหงประมวลรัษฎากร

สวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถ ือหุน

หนา 43

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

8. โครงสรางการจัดการ
แผนผังโครงสรางการจัดการภายในบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)
(Organization Chart)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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โครงสรางการจัดการภายในของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ปจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 7 คน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 2 คน และกรรมการที่
ไมไดเปนผูบริหาร 5 คน โดยในจํานวนนี้ เปนกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้
ลําดับ
1. นายถกล

ชื่อ-สกุล
นันธิราภากร

2.

นายวิรัฐ

สุขชัย

ตําแหนง
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

3.

นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน

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
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงสรางคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน และไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 คน และมีกรรมการที่ไมไดเปน
กรรมการบริหารอยางนอย 1 คน และมีกรรมการที่เปนผูบริหารไมเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อ ง การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให เสนอขายหุ น ที่ อ อกใหม (และที่ มี ก ารแก ไขเพิ่ ม เติ ม )
ครบถวนทุกประการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายภาคภูมิ วองไพฑูรย นายวิรัฐ สุขชัย นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการสองในสี่
คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3
โดย
อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบ งออกใหเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก
สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไป
นั้น อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
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ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษั ท มีอํานาจ หน าที่ และความรับ ผิด ชอบในการจั ด การบริษั ท ใหเป น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตย
สุจริต และระมัดระวังผลประโยชนของบริษัทฯ โดยรวมถึงอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้
1. กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป โครงสราง
การบริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหาร หรือบุคคล
ใดๆ ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. มีอํานาจในการแตงตั้ งคณะกรรมการบริห าร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุก รรมการอื่น ตามความ
เหมาะสม รวมถึ ง การกํ า หนดขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห าร กรรมการผู จั ด การ และ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่แตงตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดนั้น ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําให
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาว สามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(ถามี) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติไวแลว
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร หรือบันทึกเปนมติคณะกรรมการบริษัทใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจน และระบุขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูรับมอบอํานาจไวอยาง
ชัดเจน
4. ประเมิ น ผลงานของฝ ายบริห ารอย างสม่ํ า เสมอ รวมทั้ ง ดู แ ลกลไกการจายค า ตอบแทนผู บ ริห ารและ
พนักงานอยางเหมาะสม
5. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมี
ระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง
6. จัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ในรอบบั ญ ชี ที่ ผ านมาได ต รงต อ ความเป น จริง ครบถ วน และถู ก ต อ ง เป น ไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รับ รอง
โดยทั่วไป โดยงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ตองตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ กอนที่จะ
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงาน
ทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี ในรายงานประจําปของบริษัทฯ
7. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบ
บริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มี
ประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลใหบริษัท
มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
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8. ดูแลใหมีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปรงใส เกี่ยวกับการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยาง
ถูกตองเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ
9. ดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจตอเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนพัฒนาพนักงาน ความตอเนื่องของผูบริหาร
(Succession Plan) รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหนงของกรรมการ และผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล
10. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
การลงทุน และการดําเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และ
ระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ ยกเวนเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
11. ดูแลผลประโยชนข องผูถือหุ น ทั้ งรายใหญ และรายยอยตามสิท ธิอยางเท าเที ย มกั น มี ค วามเสมอภาค
เทาเทียมกัน และมีการรายงานขอมูลการดําเนินงานที่สําคัญ และรายงานทางการเงินแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
อยางถูกตอง และเปนไปตามที่ขอกฎหมายกําหนด โดยกรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมี
สวนไดเสียในสัญญาหรือขอตกลงใดๆ ที่ทํากับบริษัทฯ หรือถือหุนเพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(ถามี) ทั้งนี้ สําหรับรายการที่ทํากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการทํารายการในเรื่องนั้น
12. คณะกรรมการบริษัท อาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติก าร
อยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท
หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขการมอบ
อํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้น ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและ
อนุ มัติรายการที่ ตน หรือบุค คลที่อาจมีค วามขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีค วามขั ดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) เวนแตเปนการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเปนไปตาม
เงื่อนไขการคาโดยทั่วไป หรือเปนตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สรุปไดดังนี้
ชื่อ – สกุล

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ป 2558
ป 2557
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร

1. นายวิรัฐ

สุขชัย

5/5

12/12

5/5

12/12

2. นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน

5/5

12/12

5/5

12/12

3. นางวลีรัตน

เชื้อบุญชัย

5/5

12/12

5/5

12/12

4. นายภาคภูมิ

วองไพฑูรย

5/5

5. นายถกล

นันธิราภากร

5/5
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ชื่อ – สกุล

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ป 2558
ป 2557
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
บริษัท
ตรวจสอบ
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 ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555

8.2 คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการชุ ด ย อ ยของบริษั ท ฯ ประกอบด ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริห าร และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือ
รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดยอยดังกลาวมีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ ดังตอไปนี้
คณะกรรมการชุดยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังตอไปนี้
8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด มีจํานวน 3 คน โดยมี
อยางนอย 1 คน ที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้
ชื่อ – สกุล
1. นายถกล
นันธิราภากร
2. นายโสตถิธร
มัลลิกะมาส
3. นางสาววรนุช
สุไพบูลยพิพัฒน

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายถกล นันธิราภากร เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความ
น า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น โดยนายถกล นั น ธิ ร าภากร จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก จาก Col. Of BAd./
Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, U.S.A. ป จ จุ บั น ดํ า รงตํ า แหน ง Adjunct Professor
มหาวิ ท ยาลัย หอการค า ไทย และผ านการอบรมหลัก สูต ร Director Accreditation Program (DAP) รุน ที่ 42 ป
2548 แลว ซึ่งมี นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ว าระการดํ ารงตํ า แหน งคราวละ 3 ป นั บ ตั้ งแต วั น ที่ ไ ด รับ แต งตั้ ง กรรมการ
ตรวจสอบซึ่ งพ น จากตํ าแหน งตามวาระอาจไดรับ การแตงตั้ งให ก ลับ มาดํ ารงตํา แหน งใหม ได กรณี ที่ ตํ าแหน ง
กรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถวน เปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งตนแทน
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ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่
รับ ผิ ดชอบเกี่ยวกั บการตรวจสอบภายใน ตลอดจน พิ จารณาขอบเขตการปฏิ บั ติงาน แผนการตรวจสอบ
ประจํ า ป และงบประมาณ รวมทั้ ง บุ ค ลากรว า เหมาะสม สอดคล อ งกั บ ขอบเขตการปฏิ บั ติ ง าน และ
เพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานให บ ริษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรัพ ย แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด
ตอบริษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่
- รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้ ง นี้ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายดั ง กล า ว คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ
คณะกรรมการบริษั ท โดยตรง และกรรมการบริษั ทยังคงมี ค วามรับ ผิด ชอบในการดํ าเนิ น งานของบริษั ท ฯ
ตอบุคคลภายนอก
8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้
ซึ่งอาจมี ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
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- รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผูบริหาร ไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยฯ
9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ไดแก การเชิญ กรรมการ พนักงาน หรือ
ลูกจางของบริษัทฯ มารวมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถามี) หรือจางที่ปรึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนบุคคลภายนอกเปนครั้งคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ การขอใหพนักงานของ
บริษัทฯ สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องตางๆ
เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี การมอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของ
บริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนกระทําการใดๆ ภายในขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชนใน
การตรวจสอบ รวมถึงการดําเนินการตางๆ ที่กลาวแลว ในสวนที่เกี่ยวของกับบริษัทเทาที่ไดรับมอบหมายหรือ
รองขอจากบริษัท และเทาที่อํานาจหนาที่จะเปดชองใหดําเนินการได
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ไม มี ฝ า ยตรวจสอบภายใน จึ ง ได ว า จ า งบริ ษั ท อั ล ทิ ม า แอดไวเซอรี จํ า กั ด ซึ่ ง เป น
บุคคลภายนอกและไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัทฯ เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทําหนาที่
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษั ทฯ เพื่ อใหมั่น ใจวาบริษั ทฯ มีระบบการควบคุม ภายในที่ เพี ยงพอ
เหมาะสม
8.2.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผูบริหาร
หรือ พนักงานระดับสูงของบริษัทฯ ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ และงาน
บริหารของบริษัทฯ และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการ
ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
คณะกรรมการบริหาร มีจํานวนกรรมการ 3 คน ดังนี้
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

1. นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายวิรัฐ

สุขชัย

กรรมการบริหาร

3. นางวลีรัตน

เชื้อบุญชัย

กรรมการบริหาร

โดยมี นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ

หนา 50

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง กรรมการบริหาร
ซึ่ ง พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระอาจได รั บ การแต ง ตั้ ง ให ก ลั บ มาดํ า รงตํ า แหน ง ใหม ไ ด และในกรณี ที่ ตํ า แหน ง
กรรมการบริหารวางลง ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเขาเปนกรรมการบริหาร
แทน
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริห าร มี อํ า นาจ หน า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบในการบริห ารงานในเรื่อ งเกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด
คําสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มี
หนาที่กลั่นกรองและกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหาร
ตางๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอ
ใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบ
และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่สําคัญดังตอไปนี้
1. นําเสนอนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ การขยาย
กิ จการ การกํ าหนดแผนการเงิน โครงสรา งองค ก รและการบริห ารงาน ตลอดจนพิ จ ารณาและกลั่น กรอง
ขอเสนอของฝายบริหาร เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย
แผนงาน เป า หมายที่ กํ า หนดไว และงบประมาณที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหนาที่ตองรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เปนประจํา
3. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
4. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ แตละรายการภายใน
วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท และภายในวงเงินรวมไมเกิน 30 ลานบาท และกรณีที่ตองใชทรัพยสินของบริษัทฯ
เปนหลักประกัน ตองนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั
5. พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปเปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท
ตอป และอนุมัติคาใชจายที่เพิ่มจากงบประมาณประจําปไมเกิน 5 ลานบาท และเมื่อมีการอนุมัติรายการ
ดังกลาวแลว ใหแจงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบตอไป
6. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําปเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป
7. กํ า หนดนโยบายการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล คั ด เลื อ ก และแต งตั้ งบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมให ดํ า รง
ตําแหนงบริหารในระดับผูจัดการทั่วไปขึ้นไป ยกเวนตําแหนงกรรมการผูจัดการ รวมทั้งการโยกยาย เลิกจาง
กําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัส และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม สําหรับพนักงานบริหาร
ดังกลาว
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8. มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยูภายใต
การควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอํ า นาจเพื่ อ ให บุ ค คลดั งกล า ว มี อํ า นาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่
เห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
อื่ น ใดกั บ บริษั ท ฯ หรือบริษั ท ย อย และ/หรือ บริษั ท ที่ เกี่ ย วข อ ง คณะกรรมการบริห ารไม มี อํ านาจอนุ มั ติ
การดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุม ผู
ถือหุน (แลวแตกรณี ) เพื่ออนุมัติตอไป ยกเวน เปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไข
การคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
8.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจํานวนกรรมการ 13 คน ดังนี้
1. นายวิรัฐ

ชื่อ – สกุล
สุขชัย

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางวลีรัตน

เชื้อบุญชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง เปนการดํารงตําแหนงของผูบริหารจากสายงานตางๆ ซึ่งหากมีกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงลาออกระหวางดํารงตําแหนง ใหประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แตงตั้งบุคคลใหมเขาดํารงตําแหนง
แทน และนําเรื่องการแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้ง
ถัดไป
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทตางๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ
ชื่อเสียงของกิจการ เปนตน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ
2. กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใตแนวทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
4. กําหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได
5. กําหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความ
เสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งที่ตองดําเนินการปรับ ปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายและกลยุทธที่กําหนด
8. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเปน
9. สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเสี่ยงในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จําเปน ใหสอดคลอง
กับขอบเขตความรับผิดชอบ
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปไดดังนี้
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

การเขาประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ป 2558

ป 2557

1.

นายวิรัฐ

สุขชัย

7/7

9/12

2.

นางวลีรัตน

เชื้อบุญชัย

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 / การประชุมทั้งหมด (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

ธีระอัมรานนท

4/7

10/12

หมายเหตุ : กรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากการดํารงตําแหนงของผูบริหาร
จากสายงานตางๆ หากมีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกระหวางดํารงตําแหนง คณะกรรมการบริษัทจะ
แตงตั้งบุคคลใหมเขาดํารงตําแหนงแทน

8.3 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง
บริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ
โดยใหผู ถือหุน ใหญ และ/หรือ ตัวแทนผูถือหุ นรายใหญ ข องแตละกลุม ผูท รงคุณ วุฒิ ตามสายงานที่ เกี่ยวของ
กรรมการ กรรมการอิ สระของบริษั ท ฯ รวมกัน เสนอรายชื่อบุค คลที่ มีคุ ณ วุฒิ ประสบการณ ศัก ยภาพ โดยจะ
พิ จารณาให ค วามสําคัญ ตอผู มีทั ก ษะ ประสบการณ ที่ มีค วามจํ าเป น ตอการประกอบธุรกิจ ของบริษั ท ฯ โดยจะ
พิจารณาจากคุณสมบัติดังตอไปนี้
8.3.1 คณะกรรมการบริษัท
1. กรรมการต องเป น บุ ค คลที่ มี ค วามรูค วามสามารถและประสบการณ ที่ จะเป น ประโยชน ตอการ
ดําเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศ
ความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษทั อยางเต็มที่
2. กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึง
การขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน
ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด โดยจะตองเปนบุคคล
ที่มีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย
3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอื่น เวนแต
จะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
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4. กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่บริษัททําขึ้นไมวา
โดยตรง หรือโดยออม หรือถือหุน หุนกู เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
การเลือกและแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท และกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. ให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เลื อ กตั้ งคณะกรรมการ ประกอบด ว ยกรรมการอย างน อ ย 5 คน ให เป น
ผูรับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ และมีอํานาจหนาที่ดําเนินการภายในขอบเขตของ
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติที่ประชุมใหญผูถือหุน อีกทั้งมีอํานาจกระทําการ
ใดๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ หรือที่เกี่ยวของกับการดังกลาว ทั้งนี้กรรมการจะเปน
ผูถือหุนของบริษัทฯ หรือไมก็ได
2. กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และ
กรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมาย
กําหนด
3. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปน ผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
เท าจํานวนกรรมการที่ จ ะพึ งมีห รือจะพึ งเลือ กตั้ งในครั้งนั้น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ งได รับ การ
เลือกตั้งในลําดับถั ดลงมา มีคะแนนเสียงเท ากัน เกิน จํานวนกรรมการที่ จะพึ งมีห รือจะพึ ง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน
หนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่ จะต อ งออกจากตํ า แหน งในป แ รก และป ที่ ส องภายหลั งจดทะเบี ย นบริษั ท นั้ น ให
จับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตําแหนงกรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัดทราบดวยก็ได
6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ
บริษั ท อาจเลื อ กบุ ค คลซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ และไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามกฎหมายวา ด ว ยบริษั ท
มหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย เขาเปน กรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน
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บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทน จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่
ตนแทน
มติของคณะกรรมการบริษัท ตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
7. ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริษัทที่พนจากตําแหนงยังคงอยู
รักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตอไปเพียงเทาที่จําเปน จนกวากรรมการ
ชุดใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริษั ทพ น จากตําแหนงตามคําสั่งศาล คณะกรรมการบริษั ท ที่พ น จาก
ตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม ภายใน 1 เดือน
นับแตวัน พนจากตําแหนง โดยสงหนั งสือนัดประชุม ไปยังผูถือหุ น ไมนอยกวา 14 วัน กอนวัน
ประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุมดวย
โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน
8. ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถอื โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9. บริษั ท ฯ เป ด โอกาสให ผู ถื อหุ น รายยอยเสนอรายชื่ อบุ ค คลที่ มี คุณ สมบั ติ ต ามกฎหมายวาด วย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กําหนด เพื่อเขารับการคัดเลือกเปน
กรรมการบริษัท โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวัน
ประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเขามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได
กําหนดสัดสวนของการถือหุนขั้นต่ําสําหรับผูถือหุนที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการลวงหนา โดยตอง
ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
8.3.2 กรรมการอิสระ
บริษัทฯ กําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัท ใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น (แล ว แต ก รณี ) เป น ผู แ ต ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระ เข า ร ว มใน
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และ
มีกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของ
ผู ที่ จ ะมาทํ า หน า ที่ เ ป น กรรมการอิ ส ระ พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต อ งห า มของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ
และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณ
การทํ างาน และความเหมาะสมอื่ น ๆ ประกอบกั น เพื่ อนํ าเสนอต อที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื่ อพิ จารณาแต งตั้ งเป น
กรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการ
บริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่
เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
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1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษั ท รว ม ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรือ ผู มี อํ า นาจควบคุ ม ของบริษั ท ฯ ทั้ งนี้ ให นั บ รวมหุ น ที่ ถื อ โดยผู ที่
เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ
หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
2 ปกอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ
ของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุ มของบริษัทฯ และไมเป นผูถือหุนที่ มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับ
แตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย อ ย หรื อ ไม เป น หุ น ส ว นที่ มี นั ย ในห างหุ น ส ว น หรือ เป น กรรมการที่ มี ส ว นรว มบริห ารงาน ลู ก จ า ง
พนัก งาน ที่ ป รึก ษาที่ รับ เงิน เดือนประจํา หรือถือหุ น เกิน รอยละ 1 ของจํานวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
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ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย
จะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ
56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ
8.3.3 กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน
เพื่อทําหนาที่ในการเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแตละรายตองเปนกรรมการอิสระ และ
ตองไมเป น กรรมการที่ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท ให ตัดสินใจในการดําเนิ น กิจการของบริษั ท ฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
และไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน โดย
กรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวย
คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่
ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
8.3.4 กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผูบริหาร
หรือ พนักงานระดับสูงของบริษัทฯ ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ และงาน
บริหารของบริษัทฯ และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการ
ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
8.3.5 ผูบริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาผูบริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะตองไดรับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริษั ท เป น ผูพิ จารณาคัดเลือกและแตงตั้งบุค คลเขาดํารงตําแหน งกรรมการผูจัดการ ซึ่ ง
กรรมการผูจัดการไดรับมอบหมายใหเปนผูแตงตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของ
บริษัทฯ บรรจุเขาเปนพนักงานในระดับตางๆ
ทั้งนี้ การแตงตั้งหัวหนา หรือผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน
8.4 ผูบริหาร
ปจจุบัน คณะผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 6 คน ประกอบดวย
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1. นายวิรัฐ
สุขชัย
นางวลีรัตน
เชื้อบุญชัย
2.
3.

นายรัตนพันธ
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ผูอํานวยการสายงานขาย

หนา 58

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
4. นายประชา
พรอมพรชัย
นางวริน
5.
ธีระอัมรานนท
กาญจน
6. นายสุชาติ
สุวัฒโนดม

ตําแหนง
ผูอํานวยการสายงานขายโครงการ
ผูอํานวยการสายงานบริหารทั่วไป
ผูอํานวยการสายงานขายปโตรเคมีคอล

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
รวมถึงเรื่องหรือกิจการตางๆ ดังตอไปนี้
1. กํากับดูแลการบริหารงาน การดําเนินงานทั่วไป และการอนุมัติเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
และ/หรือ บริห ารงานประจําวัน ของบริษั ท ฯ เพื่ อ ประโยชนข องบริษั ท ฯ และเป น ไปตามวัตถุ ป ระสงค
ขอบังคับ กฎระเบียบ คําสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ภายใต
กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอบเขตอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําป ตลอดจนโครงสราง
การบริหารงานและอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบ
3. ดํา เนิ น การหรือ บริห ารจั ด การให เป น ไปตามนโยบาย กลยุ ท ธ เป า หมาย แผนการดํ าเนิ น ธุร กิ จ และ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัท
เปนประจําทุกไตรมาส
5. ดูแลใหบุคลากรในฝายงานตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการ
พัฒนาองคกรและบุคลากรอยางตอเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณที่ดีขององคกร
6. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนตําแหนง พักงาน เลิกจาง กําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนอื่นๆ
รวมทั้ งบํ าเหน็ จรางวัล การปรับ เงิน เดื อ นค าจา ง ค าตอบแทน และเงิน โบนั ส ของพนั ก งานบริษั ท ฯ
อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวที่เกี่ยวกับพนักงานในระดับผูบริหาร จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารกอนการดําเนินการ
7. มีอํานาจในการออก แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คําสั่ง ระเบียบ บันทึก และขอบังคับที่เกี่ยวกับ
การทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ
วินัยในการทํางานภายในองคกร
8. มีอํานาจอนุมัติการลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินที่กําหนดจากคณะกรรมการบริษัท ไดแก การอนุมัติสั่งซื้อ
ทรัพยสินถาวรในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท อนุมัติการเขาทําสัญ ญาจาง/เชา/เชาซื้อ ทรัพยสินถาวรใน
วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท เปนตน
9. มีอํานาจอนุมัติการจายเงินตามสัญ ญา หรือขอตกลง (ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ หรือตามที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ) ทั้งนี้ โดยไมจํากัดวงเงิน
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10. มีอํานาจอนุมัติการจัดหา การเขาทําสัญญา และการดําเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติ ทั้งนี้ โดยไมจํากัดวงเงิน
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
12. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบ
อํานาจชวงนั้นดวย
ทั้ งนี้ อํา นาจกรรมการผู จัด การ ตลอดจนการมอบอํ า นาจแก บุ ค คลอื่น ที่ ก รรมการผู จัด การเห็ น สมควร
จะไมรวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจที่ ทําใหกรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ
สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีความขัดแยง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวขอกําหนด) มีสวนไดเสีย
หรือผลประโยชนในลักษณะอื่น ใด ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัท
ที่เกี่ยวของ ซึ่งกรรมการผูจัดการไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่
ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและ
เงื่อ นไขทางการค าปกติซึ่งเปน ไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น และ/หรือ ตลาดหลักทรัพ ยแห ง
ประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
8.5 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ไดมีมติแตงตั้งนางสาวปวรวรรณ
สายพันธุ เปนเลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้
1. ดูแลและใหคําแนะนําเบื้องตนแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทจะตองทราบ
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุม
ผูถือหุนของบริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกลาว
3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก
3.1 ทะเบียนกรรมการ
3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจําป
ของบริษัทฯ
3.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน
4. การเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบริหารที่มี
หนาที่รายงานการมีสวนไดเสียของตน และผูที่เกี่ยวของใหบริษัททราบ)
5. ดําเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ทั้งนี้ นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ ไดผานการอบรมในหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่
50/2013 ป 2556 และหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุนที่ 25/2013 ป 2556 แลว
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บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ดาน เชน อายุ คุณวุฒิ
ดานการศึกษา ความรูดานภาษาตางประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ความสามารถ
ในการเปนผูประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมถึงการประชาสัมพันธและดูแลภาพพจนขององคกรตอ
บุ ค คลภายนอก เป น ต น ในกรณี ที่ เลขานุ ก ารบริ ษั ท พ น จากตํ า แหน ง หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ให
คณะกรรมการบริษัท แตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหมภายในเกาสิบ (90) วัน นับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิม
พนจากตํ าแหนง หรือไมอาจปฏิบัติห นาที่ และใหคณะกรรมการบริษั ทมีอํานาจมอบหมายใหก รรมการคนใด
คนหนึ่งปฏิบัติห นาที่ แทนในชวงเวลาดังกลาว ตามพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
(รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
8.6 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
8.6.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(ก) กรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ดังนี้
ตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทน (บาท/ครั้ง)
15,000
10,000
15,000
10,000

หมายเหตุ : เงื่อนไขการจายคาตอบแทนกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษั ท ที่มี สิท ธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ได แก กรรมการที่ ไม ไดเป น
พนักงานของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
2. เนื่องจากกรรมการหลายทานไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดตางๆ
หลายตํ า แหน ง ด ว ยกั น ด ว ยเหตุ นี้ จึ ง กํ า หนดให ไ ม มี ค า ตอบแทนสํ า หรั บ คณ ะ
กรรมการบริห าร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management Committee)
3. คณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุมบําเหน็จโบนัสหรือผลประโยชนตอบแทนใน
ลัก ษณะอื่น ๆตามขอบังคับหรือตามที่ ที่ ป ระชุม ผูถือหุ นจะพิ จ ารณาซึ่ งอาจกําหนดเป น
จํานวนแนนอนหรือวางเปน หลักเกณฑ แ ละจะกําหนดไวเปนคราวๆไป หรือจะใหมีผ ล
ตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ไดและนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ
ตางๆตามระเบียบของบริษัทโดยจะตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจาง
ของบริษั ท ซึ่ งได รับ เลื อ กตั้ งเป น กรรมการในอั น ที่ จ ะได รับ ค า ตอบแทนกรรมการและ
ผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท นอกจากนี้การจายคาตอบแทน
กรรมการดังกลาวนั้ น จะต อ งไม ขัด หรือ แยงกั บ การดํ ารงคุ ณ สมบั ติ ของกรรมการอิส ระ
ตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะกําหนด
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4. ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาวา เห็นควรจะใหมีการจายผลตอบแทนประจําป ให
กรรมการเมื่อใด รวมทั้งใหพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขการจายผลตอบแทนประจําป
อาทิเชน การจายผลตอบแทนประจําป ใหจายใหกรรมการทุกคนที่ยังคงดํารงตําแหนงอยู
กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่งเขาดํารงตําแหนงและยังไมครบป การจายผลตอบแทนประจําป
อาจจะจายตามสัดสวนของระยะเวลาของการดํารงตําแหนงของกรรมการคนนั้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 อนุมัติการจายโบนัส
กรรมการประจําป 2558 ใหแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย เปนอัตรารอยละ 15 ของกําไรสุทธิ
สวนที่เกินกวากําไรสุทธิสูงสุดในอดีตที่ผานมา แตเนื่องจากในป 2558 มียอดกําไรสุทธิลดลง บริษัทฯ จึงงดจายโบนัส
กรรมการประจําปนี้
ในป 2557 และ ป 2558 บริษัทฯ จายคาตอบแทนเบี้ยประชุมใหแกกรรมการ ดังนี้
คาตอบแทนเบี้ยประชุม (บาท)
รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

1. นายถกล

นันธิราภากร

2. นายวิรัฐ

สุขชัย

ประธานกรรมการ** /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

3. นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน

4. นางวลีรัตน

ป 2558
ป 2557
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริษัท*
ตรวจสอบ
50,000
60,000
60,000
70,000
-

-

-

-

กรรมการ

40,000

-

60,000

-

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

220,000

140,000

325,000

170,000

รวม

หมายเหตุ : * ณ 9 เมษายน 2558 บริษั ทฯ ไดจายโบนัสประจําป 2557 ให แก ก รรมการบริษั ท ทุ ก ท าน ท านละ 216,447 บาท รวม
1,515,129 บาท
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 มีมติแตงตั้ง นายถกล นันธิราภากร เขาดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการ แทน นายภาคภูมิ วองไพฑูรย ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เปนตนไป ทั้งนี้ นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
ยังคงดํารงตําแหนง กรรมการบริษัท

(ข) ผูบริหาร
ในป 2557 และ ป 2558 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร ดังนี้
คาตอบแทน
เงิ น เดื อ น โบนั ส และค า ตอบแทนอื่ น ๆ ได แ ก เงิ น
สมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ EJIP และผลประโยชนหลังออกจากงาน

ป 2558
จํานวน คาตอบแทน
(ราย)
(บาท)

2

7,377,484

ป 2557
จํานวน คาตอบแทน
(ราย)
(บาท)

2

8,576,614

8.6.2 คาตอบแทนอื่น
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-ไมมี8.7 บุคลากร
8.7.1 จํานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร)
จํานวนทั้งสิ้น 103 คน และ 112 คน ตามลําดับ โดยสามารถแบงตามสายงานไดดังนี้
สายงาน
สายงานขายงานโครงการ

จํานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557
32
23

สายงานขายวาลวระบบปรับอากาศและอุปกรณดับเพลิง

27

สายงานขาย Petrochemical

3

ฝายบัญชีและการเงิน

16

13

ฝาย ICT

4

6

แผนกจัดซื้อ

6

7

แผนกคลังสินคาและจัดสง

11

10

แผนกบริหารระบบคุณภาพ

4

6

แผนกทรัพยากรบุคคล

2

6

แผนกธุรการสํานักงาน

7

6

112

103

รวม

26

8.7.2 คาตอบแทนพนักงาน
พนักงานของบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และคาตอบแทนที่
ไมใชตัวเงิน คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป คาลวงเวลา คานายหนา เงินรางวัลจูงใจ และ
สวัสดิการอื่นในรูปแบบที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงินที่สําคัญ ไดแก กองทุนเงินสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งบริหารโดยบริษัท
จัด การกองทุ น รับ อนุ ญ าต โดยปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดของพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น สํ ารองเลี้ ย งชี พ พ.ศ.2542
โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหพนักงาน
ใชสิทธิในการเลือก หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของ
แตละบุคคล โดยกําหนดใหเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนไดปละ 2 ครั้ง การจัดทําประกันชีวิตและ
ประกันสุขภาพกลุมใหกับผูบริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชนพนักงานแตละคนจะแตกตางกันไปตาม
ตําแหนง และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน จัดโครงการสะสมหุน (EJIP) สําหรับพนักงาน เพื่อใหโอกาส
พนักงานเปน เจาของบริษั ท รวมกัน และถือเป น สวนหนึ่งของเงินออม เพื่ อสรางความมั่น คงทางการเงิน ให กับ
พนักงานในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหคาตอบแทนแกพนักงานในรูปแบบการใหทุนการศึกษาพนักงานทั้ง
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนคาใชจายการฝกอบรม สัมมนาตางๆ ทั้งการฝกอบรมสัมมนา
ภายในองคกร และภายนอกองคกรอยางเหมาะสม
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ในป 2558 บริษัทฯ ใหผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และคาตอบแทนที่
ไมใชตัวเงินรวม 58.76 ลานบาท โดยในป 2557 มีผลตอบแทนรวมเทากับ 47.34 ลานบาท
8.7.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
-ไมม-ี
8.7.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ อย า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อ เสริ ม สร า งศั ก ยภาพ ความรู
ความสามารถ อันจะสามารถสรางผลงาน ความแข็งแกรงใหกับองคกร และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับกับการ
แขงขันทางธุรกิจ โดยใหโอกาสแกพนักงานในการพัฒนาตนเองและใชศักยภาพที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้ง
สงเสริม ให พ นั ก งานได มีโอกาสในการเรีย นรู การฝ ก อบรม เพื่ อเพิ่ ม พู น ความรู ความสามารถ ศัก ยภาพ และ
ประสบการณใหสอดคลองกับทิศทางการเติบโตขององคการ โดยจัดใหมีการอบรมประจําปทั้งภายในและภายนอก
เพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแตละระดับ นอกจากนี้ บริษัทยังไดใหความสําคัญกับการ
ติ ด ตามและวั ด ผลในด า นความรูที่ ไ ด รับ และความสามารถในการนํ า ความรูนั้ น มาประยุ ก ต ใช ในการทํ า งาน
ตลอดจนการถายทอดองคความรูที่มีใหกับทีมงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9. 1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะเปนบริษัทชั้นนํา สรางความนาเชื่อถือใหกับผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียตอการ
ดําเนินธุรกิจ เพิ่มมูลคาขององคกรและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ ดวยการบริหารจัดการธุรกิจดวย
ความเปนธรรม สุจริต โปรงใส ตามหลักการกํากับดูแลกิจการอันเปนสากล และเปนคุณคาพื้นฐานขององคกรชั้น
นํ า ดั งนั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง ได กํ า หนดนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ เพื่ อ เป น กรอบในการปฏิ บั ติ งานด า นต า งๆ
ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ทุมเทและรับผิดชอบ
อย า งเต็ ม ความสามารถ เพื่ อ ประโยชน สู ง สุ ด ของบริ ษั ท ฯ และยึ ด มั่ น คู มื อ หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การและ
จรรยาบรรณธุรกิ จ ของบริษั ท ฯ เป น แนวทางด ว ยความเข าใจ เชื่ อมั่ น และศรัท ธา โดยถื อ เป น กิ จ วัต รจนเป น
วัฒนธรรมที่ดีขององคกร
2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญ รวมกับผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย และ
แผนงานที่สําคัญ ของบริษัท รวมทั้งการจัดโครงสรางการบริหารงานที่สอดคลองและสัมพันธกันอยางเปนธรรม
ระหวางคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูถือหุน และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการ และการดําเนินธุรกิจ
ที่มีความเหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร จะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม และเปนตัวอยางในการปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริต ยุตธิ รรม โปรงใส ตรวจสอบได ตามแนวปฏิบัติดานจริยธรรมของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเปนธรรมโดยปฏิบัติตอผูมีสวนได
เสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน พรอมทั้งดูแลสอดสอง ควบคุมและปองกันการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
5. การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถือเปนดัชนีชี้วัดที่สําคัญในการประเมินผลการ
บริหารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
9.2 หลักการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ยึดเปน
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. มี ค วามสํ า นึ ก รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยขี ด ความสามารถ และประสิ ท ธิ ภ าพที่ เพี ย งพอ
(Responsibility)
2. ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเทาเทียมกันดวยความเปนธรรม (Equitable Treatment)
3. มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง และของผูอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของตน
สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได (Accountability)
4. มีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรในระยะยาว (Creation of Long Term Value)
5. มีความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูที่เกี่ยวของ
(Transparency)
6. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Ethics)
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หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย
และในฐานะเจาของบริษัทฯ เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบง
ผลกําไรจากบริษัทฯ สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิใน
การแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้ง
หรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัท เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริม และ
อํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1. การจัดประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวัน สิ้น
รอบปบัญชีของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม หากมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองพิจารณาวาระพิเศษในเรื่องที่ อาจ
กระทบกระเทื อ น หรื อ เกี่ ย วข อ งกั บ ผลประโยชน ข องผู ถื อ หุ น ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งได รั บ การอนุ มั ติ จ ากผู ถื อ หุ น
คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนไดเปนกรณีไป โดยในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ขึ้น เมื่อวันศุกรที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอง ธาราเทพ อาคารธารา
เทพ ชั้น 1 โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โดยมีผูเขารวมประชุมรวม 75 คน แบงเปนผูถือหุนที่มาดวยตนเอง 44 คน และผานการมอบฉันทะ 31 คน โดย
มีจํานวนหุนที่ถือรวมกันไดทั้งหมด 247,552,587 หุน คิดเปนรอยละ 70.7293 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทฯ
ซึ่งในการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการ
ประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklist) ที่จัดทําขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เพื่อใหการจัดงานมีมาตรฐาน
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้
1.1 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวม
ประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม ขอมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ พรอมความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ ที่
ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม
1.2 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ทางไปรษณีย
ใหผูถือหุน รับทราบลวงหนากอนวัน ประชุม ไมนอยกวา 7 วัน ตามที่กฎหมายกําหนด (พรบ.แกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2551 มาตรา 1175) พรอมทั้ง เผยแพร
ขอมูลหนังสือเชิญประชุมประจําป 2558 บนเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบที่เปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พรอมทั้งไดแจงขาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ วาบริษัทฯ ไดเผยแพรเอกสาร
การประชุ ม ตามที่ ก ล า วมาข า งต น บนเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ฯ ทั้ ง ในรู ป แบบที่ เป น ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนวันประชุมเปนเวลา ไมนอยกวา 30 วัน เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูล
ไดสะดวก รวดเร็ว และไดมีเวลาในการศึกษาพิจารณาขอมูลเปนการลวงหนา เพื่อนํามาใชตัดสินใจใน
การลงมติ นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได ป ระกาศคํ า บอกกล า วเชิ ญ ประชุ ม ผู ถื อ หุ น โดยลงโฆษณา
หนังสือพิมพขาวหุน กอนวันประชุม ไมนอยกวา 7 วัน เปนระยะเวลาติดตอกัน 3 วัน เพื่อใหผูถือหุนได
รับทราบคําบอกกลาวและเตรียมตัวมารวมประชุม
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1.3 ก อ นวัน ประชุ ม บริษั ท ฯ เป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น สามารถส งความเห็ น ข อ เสนอแนะ ข อ ซั ก ถามได
ลวงหนากอนวันประชุม โดยจะกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุน
ทราบพรอมกั บ การนํ า สงหนั งสือ เชิ ญ ประชุ ม ผู ถื อ หุ น รวมทั้ งจะเผยแพรห ลั ก เกณฑ ก ารส งคํ าถาม
ลวงหนาดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย
1.4 ในกรณี ที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่
บริษัทฯ ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน
เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน
2. การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน
2.1 บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ และ
ใชสถานที่จัดประชุมที่สะดวกตอการเดินทางมาเขารวมประชุม โดยเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียน
กอนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และแมจะพนเวลาลงทะเบียนแลว ก็ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ประสงคจะ
เขารวมประชุม สามารถลงทะเบียนไดโดยไมเสียสิทธิ และมีการจัดเจาหนาที่ตอนรับและใหขอมูลใน
การตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม และมีการจัดเตรียมของวางและเครื่องดื่มไวรับรอง
ผูถือหุนอยางพอเพียง
2.2 นําระบบบารโคดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผูถือหุนในแบบฟอรมลงทะเบียน มาใชในการลงทะเบียนและการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อความถูกตอง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง
2.3 บริษัทฯ ไดจัดทําใบลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการ
ลงและนับคะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนํามารวมกับคะแนนเสียงที่ไดลงไวในหนังสือ
มอบฉันทะ เพื่อรวมคะแนนและประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม
2.4 บริษัทฯ ไมกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการกําจัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ผูถือหุน
ทุกคนยอมมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นตางๆ ไดอยางอิสระ
2.5 เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง รวมทั้งผูบริหารระดับสูง ตลอดจน
ผู ส อบบั ญ ชี และที่ ป รึก ษากฎหมายอิ สระ โดยก อ นเริ่ม ประชุ ม ประธานที่ ป ระชุ ม ได เชิ ญ นางสาว
ปวรวรรณ สายพันธุ เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการประชุมทั้งหมด อาทิ
การเปดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่จะตองลงมติใน
แตละวาระตามขอบังคับของบริษัท
2.6 บริษัทฯ จะระบุการมีสวนไดเสียของกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผูถือหุน หาก
กรรมการทานใดมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุม และ/หรือ
เลขานุการบริษัท จะแจงใหผูเขารวมประชุมทราบกอนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีสวนไดเสีย
นั้นจะไมเขารวมประชุมในวาระนั้นๆ
2.7 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปรงใส
ในการดําเนินการ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
2.8 สนับสนุนใหผูเขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตน โดยการซักถาม
แสดงความคิ ด เห็ น ให ข อ เสนอแนะและออกเสี ย งร ว มกั น ตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งที่ สํ า คั ญ ต า งๆ ที่ อ าจมี
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ผลกระทบตอบริษัทฯ ในที่ประชุมผูถือหุน เชน การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเปนกรรมการอิสระ การอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การ
ลดทุนหรือเพิ่มทุน การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับบริษัท บริคณหสนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ
เปนตน
3. การดําเนินการหลังวันประชุมผูถือหุน
3.1 บริษัทฯ ไดเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชุม
สามั ญ ผู ถื อ หุ น โดยแจ ง เป น จดหมายข า วไปยั ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ผ า นระบบ Electronic Listed
Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลั ก ทรัพ ย ฯ และเป ด เผยไวในเว็ บ ไซต ข อง
บริษัทฯ (www.firevictor.co.th) ดวย
3.2 บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุม
สามัญผูถือหุน ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และเผยแพรบันทึกรายละเอียดการประชุมอยาง
ครบถวนเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบดวย บันทึกรายงานการประชุม และขอ
ซักถามของผูถือหุน ทุกคนในแตละวาระอย างละเอียด ใหผูถือหุนรับทราบบนเว็บไซตของบริษัทฯ
(www.firevictor.co.th)
บริษัทฯ ไดรับคะแนน 84.75 คะแนน จากการประเมินคุณ ภาพการจัดประชุม สามัญ ผูถือหุ นในโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklists) ประจําป 2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุน
ไทย และจะนําขอเสนอแนะและความคิดเห็นที่ไดรับจากผูถือหุนในการประเมินคุณ ภาพการจัดประชุมสามัญ
ผูถอื หุน มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนอยางตอเนื่องตอไป
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ
หรือรายยอย ผูถือหุนที่เปนผูบริหาร หรือไมเปนผูบริหาร ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตอผูถือหุน
อยางเทาเทียมกัน ดังนี้
1. การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน
1.1 บริษัทฯ แจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพยฯ
และเผยแพร ผ า นทางเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ฯ (www.firevictor.co.th) อย า งน อ ย 28 วั น ก อ นวั น ประชุ ม
ผูถือหุน
1.2 กอนการดําเนินการประชุมแตละครั้ง เลขานุการบริษัท จะชี้แจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ที่ใชใน
การประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของ
ผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระ
2. การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย
2.1 บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน
ใหชัดเจนเปนการลวงหนา เพื่อแสดงถึงความเปนธรรม และความโปรงใสในการพิจารณาเพิ่มหรือไมเพิ่ม
วาระที่ผูถือหุนสวนนอยไดเสนอมา
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คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือ หลายคน ซึ่งถือหุน
และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และ
เปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอย
กวา 12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิทําหนังสือเสนอเรื่อง
ที่จะขอให ค ณะกรรมการบรรจุเป นวาระการประชุม ผูถือหุ น ดังกลาวขางตน ได การเสนอวาระในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนนั้น ผูถือหุนจะตองระบุวัตถุประสงค และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พรอมขอมูลที่
เปนประโยชนประกอบการพิจารณา
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนําเรื่องเขาบรรจุเปนวาระการประชุม ในกรณีดังตอไปนี้
- เรื่อ งที่ เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริษั ท ฯ โดยข อ เท็ จ จริ งมิ ไ ด แ สดงถึ งเหตุ อั น ควรสงสั ย
เกี่ยวกับความไมปกติในเรื่องดังกลาว
- เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได
- เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมผูถือหุน และบริษัทฯ
ไดดําเนินการกําหนดเปนวาระการประชุมทุกครั้ง
- เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎ
และระเบียบตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัทฯ
- เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือกรณีที่บริษัทฯ ตองการขอมูลเพิ่มเติมแลว
ไมสามารถติดตอกับผูถือหุนที่เสนอเรื่องได
- เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และไดรับมติ
สนับสนุนดวยเสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริงยังไมได
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
- ตลอดจนเรื่องที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว และเรื่องที่ซ้ํากับเรื่องที่ไดเสนอมากอนแลว เปนตน รวมทั้ง
ในกรณีที่ผูถือหุนไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยบริษัทฯ จะดําเนินการแจงเรื่องดังกลาวให
ผูถือหุนทราบผานชองทางการเผยแพรขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ
ข อ เสนอที่ จ ะได รับ การบรรจุ เป น วาระการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น กรรมการอิ ส ระ จะเป น ผู พิ จ ารณา
กลั่นกรอง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและสรุปใหความเห็นเพื่อบรรจุเปนวาระการ
ประชุม โดยใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด
2.2 กําหนดวิธีการใหผูถือหุ น สวนนอยเสนอชื่อบุ คคลให เขารับ การพิ จารณาเพื่ อดํารงตําแหนงกรรมการ
ลวงหนา 3 - 4 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการให
ความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู ถื อ หุ น ที่ จ ะเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม ดั ง กล า วข า งต น เป น ไปตามที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษั ท และเปน การถือหุ นอยางตอเนื่ องนับ จากวัน ที่ ถือหุ น จนถึงวัน ที่เสนอวาระการประชุม ดังกลาว

สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ

หนา 69

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อใหเขารับการพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติ
ครบถ วนตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจํากั ด พระราชบั ญ ญั ติห ลั ก ทรัพ ย แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย
ตลอดจนระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่
บริษัทฯ กําหนด ไดแก มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชน
และเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะธุรกิ จ ของบริษั ท ฯ มี ป ระวัติ การทํ างานที่ ดี มี ค วามเป น อิส ระ ปฏิ บั ติ ห น า ที่
กรรมการดวยความซื่อสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ
เปนตน
รายชื่ อบุ ค คลใดที่ จะไดรับ การเสนอชื่อคั ดเลือ กเป น กรรมการบริษั ท นั้ น กรรมการอิสระ จะพิ จารณา
กลั่นกรองและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกที่ประชุมผูถือหุน
หรือไม โดยใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการถือเปนที่สุด
2.3 เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน
2.4 บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดย
ไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพื่อใหผูถือหุน
ไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ รวมทั้งไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของ
ผูถือหุนที่มาสาย เปนตน
3. การปองกันการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายใน
ใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ(Abusive Self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดย
บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายใน
แสวงหาประโยชน สว นตนเป น คํ าสั่ งที่ เป น ลายลัก ษณ อัก ษร และได แ จงให ทุ ก คนในองคก รถื อปฏิ บั ติ รวมทั้ ง
กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับ และ/
หรือ ข อ มู ล ภายใน และ/หรื อ เข า ทํ า นิ ติ ก รรมอื่ น ใดโดยใช ค วามลั บ และ/หรือ ข อ มู ล ภายในของบริษั ท ฯ อั น
กอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่
อยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคล
ที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม(เชน Nominee ผานกองทุนสวนบุคคล) ภายใน 1 เดือนกอน
มีการเปดเผยงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจําป 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 บริ ษั ท ฯ ได ใ ห ข อ มู ล แก ก รรมการ และผู บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ หน า ที่ ที่ ต อ งรายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และ
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาที่รายงานการ
ถือครองหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเปนของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการหรือผูบริห ารในบริษัทฯ รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตองแจง
ใหบริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรา 59 แหงพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพรตอสาธารณะ
ตอไป
4. การมีสวนไดเสียของกรรมการ
1. บริษัทฯ ไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนวทางการจัดการเรื่อง
การมี สวนไดเสียอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวาง
บริษั ท ฯ กับ ผูมี สวนได เสีย หรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเมื่ อเกิด กรณี ดังกลาว ผู มีสวนไดเสียในเรื่องนั้ น
จะตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ
กรรมการจะตองรายงานการมีสวนไดเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวในรายงาน
การประชุมดวย
2. บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางเพื่อมิใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ เขารวม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษั ท ฯ ได ให ค วามสํ า คั ญ ต อ สิ ท ธิข องผู มี ส ว นได เสี ย ทุ ก กลุ ม ไม ว า จะเป น ผู มี ส วนได เสี ย ภายใน ได แ ก
ผูถือหุน ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม เปนตน โดยบริษัทฯ ตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุม จะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่ อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากนี้ ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปนี้
ผูถือหุน

: บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม
และพยายามที่จะพัฒนากิจการใหเจริญเติบโตกาวหนา มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสราง
ผลตอบแทนที่ เหมาะสมใหกับการลงทุนของผูถือหุ นและผูลงทุนอยางตอเนื่ องและ
ยั่ ง ยื น บริ ษั ท ฯ ยึ ด หลั ก การปฏิ บั ติ ต อ ผู ถื อ หุ น อย า งเท า เที ย มกั น โดยกํ า หนดให
กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริต ตลอดจน
ตัดสิน ใจดําเนินการใดๆ ดวยความโปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเปน ธรรมตอ
ผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม รวมทั้งบริษัทฯ
จะนําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลปนะกอบการ ฐานะขอมูลทางการเงิน
การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ําเสมอ และครบถวนตามความจริง โดยจะแจงให
ผู ถื อ หุ น ทุ ก รายทราบถึ งแนวโน ม ในอนาคตของบริษั ท ฯ ทั้ งด า นบวกและด านลบ
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ลูกคา

:

คู ค า และ/หรือ
เจาหนี้

:

คูแขง

:

เจาหนี้

:

พนักงาน

:

ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนไปได มีขอมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอยางเพียงพอ
และไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอื่น โดยใชขอมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไมได
เปดเผยตอสาธารณชน หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับองคกร
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความพึ ง พอใจของลู ก ค า เป น สํ า คั ญ จึ งได นํ า มาตรฐาน ISO
9001:2008 เขามาใชในองคกร โดยไดกําหนดนโยบายคุณภาพไววา เราจะสรางความ
ประทับใจให ลูกคา ดวยบริการที่รวดเร็ว เนน สิน คาคุณ ภาพ พรอมพั ฒ นาบุค ลากร
ดวยการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง
บริษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะสรา งความสั ม พั น ธ ที่ ดี ท างธุ รกิ จ กั บ คู ค า และ/หรือ เจา หนี้
ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย การปฏิบัติตอ
คู ค า และ/หรื อ เจ า หนี้ อ ย า งเสมอภาค โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน สู ง สุ ด ของบริ ษั ท ฯ
หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงปฏิบัติตามพันธ
สัญญาอยางเครงครัด เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน โดยจะไมดําเนินการที่ทุจริตใน
การคากับคูคา และ/หรือ เจาหนี้ กรณีที่มีขอมูลวามีการดําเนินการที่ไมสุจริตเกิดขึ้น
ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้ เพื่อรวมกันแกปญหาอยางรวดเร็ว
และยุติธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆที่ทีตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้อยางเครงครัด
กรณี ที่ไมสามารถปฏิบัติต ามได ตองรีบแจงใหคูคา และ/หรือ เจาหนี้ทราบเพื่อหา
แนวทางแกไข
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของกติกา
การแขงขันที่ยุติธรรม ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการ
ที่ ไ ม สุ จ ริต หรือ ไม เหมาะสม โดยจะปฏิ บั ติ ภ ายใต ก รอบกติ ก าของการแข งขั น ที่ ดี
ไม พ ยายามทํ า ลายชื่ อ เสี ย งของคู แ ข ง ทางการค า ด ว ยการกล า วหาในทางร า ย
โดยปราศจากความจริง ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขง
ทางการคาดวยวิธีฉอฉล
บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง และเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด โปรงใส
รายงานฐานะทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ แก เจ า หนี้ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย ถู ก ต อ ง และ
ตรงเวลาอยางสม่ําเสมอ และในกรณีที่จะไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข จะรีบแจงและ
เจรจากับเจาหนี้เปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันมิใหเกิด
ความเสียหาย
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัท ซึ่งจะมีสวน
ชวยสงเสริมและผลักดันใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมี น โยบายที่ จ ะดู แ ลพนั ก งานให มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น โดยมี ส ภาพการจางงาน
ที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพ
การทํ างานที่ ป ลอดภั ย และถู ก สุข อนามัย โดยจะให มี การปฏิ บั ติต ามกฎหมาย และ
ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด จัดใหมีสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานดวย
ความสุภ าพ และใหค วามเคารพตอความเปน ปจเจกชน และศัก ดิ์ศรีของความเป น
มนุ ษ ย ให ผ ลตอบแทนที่ เป น ธรรมต อ พนั ก งาน การพิ จ ารณาการแต งตั้ ง และการ
โยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึง
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ความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเปนเกณฑ ใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ หลีกเลี่ยง
การกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงาน
ของพนักงาน หรือคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงาน
มี สิ ท ธิ ในการรอ งเรี ย นกรณี ที่ ไ ม ไ ด รั บ ความเป น ธรรมตามระบบและกระบวนการ
ที่กําหนด รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและ
เสมอภาค
ภาครัฐ
: บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสรางและพัฒ นาความเจริญ กาวหนาของประเทศ
โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎระเบี ยบที่เกี่ยวของและ
เปนไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป
ชุมชน สังคม และ : บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม โดยการสร า งจิ ต สํ า นึ ก ในเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม และ
สิ่งแวดลอ มใหเกิดขึ้น ในหมูพ นัก งานทุกระดับ อยางตอเนื่ อง คืน กํ าไรสวนหนึ่ งเพื่ อ
กิ จ กรรมที่ จ ะมี ส ว นสรางสรรค สั งคม สิ่ งแวดล อ ม และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย และกฎระเบี ย บที่ อ อกโดยหน ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ล ให ค วามสํ า คั ญ กั บ
กิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม
มุงสรางสรรค และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การเป ด เผยข อ มู ล สํ า คั ญ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ บริษั ท ฯ ทั้ ง ข อ มู ล
ทางการเงิน และขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูล
ไดงาย มีค วามเท าเที ย มกั นและน าเชื่ อถือ โดยบริษั ท ฯ ไดเผยแพรข อมูลสารสนเทศของบริษั ท ฯ ต อผูถื อหุ น
นักลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
บนเว็บไซตของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
(แบบ 56-2)
คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช
นโยบายบัญ ชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพี ยงพอใน
งบการเงิน ซึ่ งในการนี้ค ณะกรรมการตรวจสอบจะเป น ผูสอบทานคุณ ภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ
ควบคุ ม ภายใน รวมถึ งการเป ด เผยข อ มู ล สํ าคั ญ อย า งเพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน และรายงาน
ใหคณะกรรมการบริษัททราบ
ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทฯ ยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรม
ในเรื่องดังกลาวยังมีไมมากนัก แตไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการ เปน ผูทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน
ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ
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1. การเปดเผยขอมูล
1.1 บริษัทฯ ดูแลใหการเปดเผยขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ใหมี
ความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ โปรงใส ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของ
ผูลงทุน ทั้งการรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่
สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และ
ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ
1.2 บริษัทฯ จัดใหมีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหาร
ความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาว รวมทั้งกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล (ถามี) ในรายงาน
ประจําป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ
1.3 คณะกรรมการบริษัท มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน โดย
ไดแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษัทฯ
1.4 บริษั ท ฯ จัด ทํ า คํ า อธิ บ ายและการวิเคราะห ข องฝ ายจั ด การ (Management Discussion and Analysis
หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละไตรมาสไดดียิ่งขึ้น
นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน
1.5 บริษัทฯ เปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ
1.6 บริษัทฯ เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของ
การประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา และความเห็นจากการทํา
หนาที่ รวมถึงการฝก อบรมและพั ฒ นาความรูดานวิช าชี พ อยางตอเนื่ อ งของคณะกรรมการบริษั ท ใน
รายงานประจําปของบริษัทฯ
1.7 บริษัทฯ เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท ที่สะทอนถึง
ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ซึ่งรวมถึง
จํานวนเงิน คาตอบแทนที่ก รรมการแตละทานไดรับ จากการเปน กรรมการของบริษัท ยอยดวย (ถามี )
ในรายงานประจําปของบริษัทฯ
2. ขอมูลขั้นต่ําที่เปดเผยบน website ของบริษัทฯ
นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนด และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่เปน
ป จ จุ บั น ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษผ า นช อ งทางอื่ น อย า งสม่ํ า เสมอด ว ย เช น เว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท
(www.firevictor.co.th) ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร
งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งฉบับปจจุบันและของปกอนหนา
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

แบบ 56-1 และรายงานประจําป ที่สามารถใหดาวนโหลดได
ขอมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนําเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือสื่อตางๆ
โครงสรางการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม
โครงสรางกลุมบริษัท รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทรวมคา และ Special Purpose
Enterprises/ Vehicles (SPEs/SPVs) (ถามี)
กลุมผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมที่ถือหุนตั้งแตรอ ยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
การถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญผูบริหารระดับสูง
หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน
ขอบังคับบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถามี)
นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
นโยบายดานบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงดานตางๆ
กฎบัตร หรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่อง
ที่ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กฎบัตร หรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ
จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท
ขอมูลติดตอหนวยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ เชน ชื่อบุคคลที่สามารถให
ขอมูลได หมายเลขโทรศัพท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในฐานะเปนตัวแทนของผูถือหุน ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผน
กลยุทธ และงบประมาณใหฝายจัดการดําเนินงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ และควบคุมดูแลการ
ดําเนินงานของฝายจัดการใหเปนไปตามนโยบายที่ไดมอบหมายไว ดวยความยุติธรรม โปรงใส สอดคลองกับ
กฎหมาย ขอบังคับและนโยบายตางๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไดรับการ
แตงตั้งจากผูถือหุนดวยกระบวนการที่โปรงใส ทุกทานจึงตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณที่
สามารถเอื้อประโยชนใหแกบริษัทฯ มีความทุมเท ใหเวลาอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน
มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลใหมีระบบงานที่ใหความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ให
ดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และตองเปนอิสระจากฝายจัดการของบริษัทฯ โดย
จัดใหมีระบบแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการที่ชัดเจน
1. คณะกรรมการบริษัท
1.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษั ท ประกอบด ว ย กรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลายทั้ งในด า นทั ก ษะ
ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญ ในการ
กําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล
ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว ตลอดจนดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม
ภายใตจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไป
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ

หนา 75

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

ตามเป า หมายและแนวทางที่ ไ ด กํ า หนดไว และก อ ให เกิ ด ประโยชน สู งสุ ด ต อ บริษั ท ฯ และผู ถื อ หุ น
ซึ่งโครงสรางกรรมการตองมีกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณ
ในธุรกิจซื้อมาขายไปเกี่ยวกับสินคาดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอยางนอยอีก 1 คน
ที่มีป ระสบการณ ดานบัญ ชีและการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการเปดเผยนโยบายในการ
กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว รวมถึงจํานวนปของการดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทฯ ของกรรมการแตละคนในรายงานประจําป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ
1.2 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวนกรรมการเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยบุคคล
ที่มีความรู ประสบการณ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตอง
มีจํานวนกรรมการรวมกันไมนอยกวา 5 คน ตามกฎหมาย และไมเกินกวา 9 คน และมีกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารอยางนอยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อใหมีการถวงดุลระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กับกรรมการที่เปนผูบริหาร โดยปจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 7
คน ประกอบดวย กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 5 คน (ในจํานวนนี้เปนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 3 คน) และกรรมการที่เปนผูบริหาร 2 คน ประกอบดวย กรรมการผูจัดการ 1 คน และผูชวย
กรรมการผูจัดการ 1 คน
1.3 โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ มีสัดสวนของกรรมการอิสระ 3 คน จากจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 7
คน ซึ่งเปนจํานวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ กรรมการอิสระดังกลาว
สามารถให ค วามเห็ น เกี่ยวกับ การทํ างานของฝายจัด การได อยางอิสระ ทํ าให เกิด การถ วงดุ ลในการ
ออกเสี ย งในการพิ จ ารณาเรื่ อ งต า งๆ ตลอดจนสอบทานการบริห ารงานของฝ า ยบริห าร เพื่ อ ให เกิ ด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 คน ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
ดวย ซึ่งจํานวนกรรมการอิสระและจํานวนกรรมการตรวจสอบของบริษั ท ฯ เปน ไปตามหลัก เกณฑ ที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว ใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหมีจํานวนกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน รวมทั้งกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวของทุกประการ
1.4 คณะกรรมการบริษัท เปนตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มิใชตัวแทนของผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง
1.5 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายใหมีจํานวนกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการอิสระใหเปนไปตามสัดสวน
อยางยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ
1.6 การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัท และขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมี
ความโปรงใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการใหดําเนินการผานกระบวนการกํากับดูแลกิจการ และ
การพิ จารณาจะตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณ การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมี
รายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
ตามขอบั งคับของบริษั ท กําหนดไววาในการประชุมสามัญ ประจําป ทุก ครั้ง กรรมการจะตองออกจาก
ตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ให
ออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนง
นานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
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1.7 กรรมการมี วาระการดํ ารงตํ าแหน งตามที่ กํ าหนดไวในข อบั งคับ บริษั ท กรรมการที่ พ น จากตํ าแหน ง
อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง สําหรับคุณ สมบัติในการดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัท กําหนดเปนนโยบายวา สําหรับผูที่ไดดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระตอเนื่องมาแลวเปนระยะเวลา 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกัน คณะกรรมการบริษัท จะทบทวน
ความเปนอิสระที่แทจริงของกรรมการอิสระผูนั้น เปนประจําทุกๆ ป
1.8 คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแบงอํานาจและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
และการบริห ารงานประจํ า วั น ออกจากกั น อย างชั ด เจน โดยประธานกรรมการบริษั ท และกรรมการ
ผูจัดการ ถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ ไมได
เป น บุ ค คลเดี ย วกั น เพื่ อ ให เกิ ด ความชั ด เจนในด า นความรั บ ผิ ด ชอบระหว า งการกํ า หนดนโยบาย
การกํ ากั บ ดู แ ลและการบริห ารงานประจํา ทั้ งนี้ บริษั ท ฯ ได แ บ งแยกบทบาทหน าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบ
ระหวางคณะกรรมการบริษั ท กับผู บริห ารอยางชัด เจน และมีการถวงดุลอํานาจการดําเนิ น งาน โดย
คณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับ
นโยบาย ขณะที่ผูบริหาร ทําหนาที่บริหารงานของบริษัทฯ ในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและคําแนะนําใน
การดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางกรรมการผูจัดการอยางสม่ําเสมอ ในขณะที่กรรมการผูจัดการ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
1.9 คณะกรรมการบริษัท กําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น ไมเกิน
5 บริษัทจดทะเบี ยน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการที่ดํารงตําแหนงหลายบริษั ท
อยางรอบคอบ และเพื่อใหมั่นใจวากรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทฯ ไดอยาง
เพียงพอ
1.10 คณะกรรมการบริษั ท กําหนดนโยบายการดํารงตํ าแหน งกรรมการในบริษั ท อื่ น ของกรรมการบริษั ท
ตามระเบี ย บข อ บั งคั บ ของบริษั ท ฯ ที่ วา กรรมการบริษั ท จะประกอบกิ จ การ หรือ เข า เป น หุ น ส วนใน
หางหุนสวนสามัญ หรือหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัทฯ ไมได เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุม
บริษัท ในกรณีที่ผูบริหารของบริษัทจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น ตองไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารกอน ยกเวน การดํารงตําแหนงกรรมการในองคกรการกุศลที่ไมแสวงหากําไร ทั้งนี้
การดํารงตําแหนงตองไมขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และตองไมใชตําแหนงงานในบริษัทฯ ไปอางอิง เพื่อสงเสริมธุรกิจภายนอก
1.11 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัท
ที่เหมาะสม มีหนาที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทําหนาที่
ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะตองทราบ และปฏิบัติหนาที่
ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
บริษั ท โดยได เป ดเผยคุณ สมบั ติและประสบการณ ของเลขานุ การบริษั ท ในรายงานประจําป และบน
เว็บไซตของบริษัทฯ
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1.12 คณะกรรมการบริษัท ไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรู
อยางตอเนื่อง ทั้งดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท
2. คณะกรรมการชุดยอย
2.1 บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือ
รับทราบ
2.2 คณะกรรมการชุดยอย มีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยแตละ
คณะ โดยประธานกรรมการบริษัท ไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยใดๆ เพื่อใหการ
ทําหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3.1 หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ทําหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เชน วิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป การ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษั ท มี ห น าที่ รับ ผิ ด ชอบตองบการเงิน ของบริษั ท ฯ โดยได ม อบหมายให
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการ
เงินอยางมีคุณภาพ และถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลที่
สําคัญ ของบริษัทฯ อยางโปรงใสและเพียงพอ โดยมีฝายบัญ ชี และ/หรือ ผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน
และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ทุก
ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการ
เงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําป
ของบริษัทฯ
(รายละเอียดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เปดเผยไวในสวนที่ 2 การ
จัดการและการกํากับดูแลกิจการ / 8. โครงสรางการจัดการ / 8.1 คณะกรรมการบริษัท)
3.2 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร และให
ความเห็นชอบนโยบายดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
โดยบริษั ทฯ มีการสื่อสารให ทุก คนในองคก รไดเขาใจถึงนโยบายการกํากับ ดูแ ลกิจการที่ ดีให ถูก ตอง
ตรงกัน เพื่อสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษั ท ยึ ด มั่ น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ถู ก ต อ งและเป น ธรรม โดยมี น โยบายที่ จ ะกํ า หนด
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหนํามาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานทุกคน เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และ
เปนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณในการที่จะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย คํานึงถึงสังคม และสิ่งแวดลอม โดยผานการอบรม และการสื่อสารภายใน
องคกรในรูปแบบตางๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทางปฏิบัติงาน
ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กําหนดไวในดานตางๆ โดย
บริษัทฯ ไดมีการประกาศและแจงใหทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว
อยางจริงจัง
3.4 ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณาการ
ทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน มีแนวทางที่ชัดเจน และเปนไปเพื่อผลประโยชนของ
บริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยกําหนดนโยบายที่ไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาว แสวงหาผลประโยชนสวนตัวที่ขัดแยงกับผลประโยชนของ
บริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
หรือมีสวนไดเสีย หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ หรือ
การเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว โดยบุคคลดังกลาวไมมีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรม
ดังกลาว
คณะกรรมการตรวจสอบ จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มี
ความขั ด แยงทางผลประโยชน ซึ่ งได มี ก ารพิ จ ารณาความเหมาะสมอย างรอบคอบ รวมทั้ งบริษั ท ฯ
ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ในเรื่องการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ กับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงดานผลประโยชน ใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ
และการเปด เผยขอมู ลของรายการที่ อาจมี ค วามขัด แยงของผลประโยชน ให ถูก ต อ งครบถ วน โดยจะ
เป ด เผยการทํ ารายการไว ในงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ มู ลประจํา ป (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําป
3.5 ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และ
ระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจ
ตอฝายจัดการในการชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสิน
ไม ให รั่วไหล สู ญ หายหรือ จากการทุ จ ริต ประพฤติ มิ ช อบ ช ว ยให รายงานทางการเงิน มี ค วามถู ก ต อ ง
น าเชื่ อถื อ ช วยให บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และระเบี ย บข อบั งคั บ ที่ เกี่ ยวข อง และชว ยคุม ครอง
เงินลงทุนของผูถือหุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน
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และผูบริหารในเรื่องตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของ
บริษั ท ฯ ใหเกิ ด ประโยชน และมี การแบงแยกหนาที่ผู ป ฏิ บัติงาน ผูติดตามควบคุ ม และประเมิน ผล
ออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม
และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมทั้งไดจัดทําและทบทวน
ระบบการควบคุม ทั้งดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย
และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดวาจางบุคคลภายนอกที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนผูรับผิดชอบในการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยให บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด เปน ผูตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในของบริษั ท ทํ าหน าที่ ตรวจสอบเพื่ อให มั่น ใจวาบริษั ท ฯ มี ระบบการควบคุ ม ภายในที่ เพี ยงพอ
เหมาะสม และเพื่อใหผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุล
ไดอยางเต็มที่ ผูตรวจสอบภายใน จะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลอย า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อ ให ค วามมั่ น ใจว า ระบบที่ ว างไวส ามารถดํ า เนิ น ไปได อ ย างมี
ประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สําคัญ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
3.6 นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษั ท ได กําหนดนโยบายด านการบริห ารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให
ครอบคลุมทั้งองคกร และใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งรายงานใหคณะกรรมการบริษัท
ทราบเปนประจําทุกไตรมาส และจะจัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการ
ความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ และในทุกๆ ระยะเวลา
ที่พบวา ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา
และรายการผิดปกติทั้งหลาย
3.7 คณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ
3.8 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีแนวทางดําเนินการที่ชัดเจนกับผูที่ประสงคจะแจงเบาะแส หรือผูมีสวนได
เสียผานทางเว็บไซตบริษัท หรือ รายงานตรงตอบริษัทฯ โดยใหแจงเบาะแสผานกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อสั่งการใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการที่บริษัทกําหนดไว
และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริษั ท ฯ จัดให มี กําหนดการประชุม และวาระการประชุม คณะกรรมการเป น การลวงหน า และแจงให
กรรมการแตละคนทราบกําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได
4.2 บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการอยางนอยปละ 4 ครั้ง (ในทุก ๆ 3 เดือน) โดยกําหนด
วัน ประชุม ไวลวงหน าตลอดทั้งป และอาจมี การประชุม อีก 1 ครั้ง ในหนึ่ งเดือนกอนวัน ประชุมสามั ญ
ผู ถื อ หุ น ประจํา ป รวมทั้ งอาจมี ป ระชุ ม วาระพิ เศษเพิ่ ม ตามความจํ าเป น อย างไรก็ ต าม เพื่ อ ให เกิ ด
ความคลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในแตละเดือนจึงจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
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ซึ่ งทํ าหน าที่ ตัด สิ น ใจตามอํ านาจหน าที่ ที่ ไดรับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท โดยทุ ก ครั้งที่ มี
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห ารจะนํ า เรื่ อ งที่ ผ า นการพิ จ ารณามาแจ ง ให
คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อใหสามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยาง
ตอเนื่องและทันการณ
4.3 ในการจัดประชุม คณะกรรมการบริษั ท ประธานกรรมการบริษั ทและกรรมการผูจัด การ จะเปน ผูดูแ ล
ใหความเห็นชอบ และรวมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม โดยไดเปดโอกาสให
กรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ เขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย
และถือเปนความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวน
การประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป
4.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทําหนาที่จัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษา
กอนลวงหนา เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ จะแจงการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง เลขานุก ารบริษั ท ไดเขารวมการประชุม ดวย โดยเปน
ผู บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม และจั ด ส ง ให ป ระธานกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รอง
ความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสาร
เกี่ย วกั บ การประชุม ตา งๆ เพื่ อสะดวกในการสื บ ค น อ างอิง โดยปกติ คณะกรรมการบริษั ท จะเข ารวม
การประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเวนแตมีเหตุจําเปนซึ่งจะแจงเปนการลวงหนากอนการประชุม
4.5 ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนประธานที่ป ระชุม มี ห นาที่ดูแล และจัดสรรเวลาแตละวาระให
อย า งเพี ย งพอ ซึ่ ง กรรมการทุ ก คนสามารถแสดงความคิ ด เห็ น อย า งเป น อิ ส ระในประเด็ น ที่ สํ า คั ญ
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน และผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม
ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่ง
มี เสี ย งหนึ่ ง เสี ย ง โดยกรรมการที่ มี ส ว นได เสี ย จะไม เข า ร ว มประชุ ม และ/หรื อ ไม ใช สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่อ งนั้ น ถ า คะแนนเสี ย งเท า กั น ประธานในที่ ป ระชุ ม จะออกเสี ย งเพิ่ ม ขึ้ น อี ก หนึ่ งเสี ย ง
เปนเสียงชี้ขาด
กรรมการทุ ก คนมี สิท ธิ ที่ จ ะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุ ม และเอกสารสํ า คั ญ อื่น ๆ และหาก
กรรมการอิส ระหรือกรรมการตรวจสอบมี ข อสงสั ย ใดๆ กรรมการอื่น ๆ และฝ ายบริห ารของบริษั ท ฯ
ตองดําเนินการตอบขอสงสัยดังกลาวอยางรวดเร็ว และครบถวนเทาที่จะเปนไปได
ในกรณีที่กรรมการไมเห็นดวยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอคัดคาน
ไวในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการบริษัทได
4.6 คณะกรรมการบริ ษั ท สนั บ สนุ น ให ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง หรื อ ฝ า ยบริ ห ารที่ เกี่ ย วข อ ง เข า ร ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทตามความจําเปนและเห็นสมควร และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอมูลที่
เปนประโยชนเพิ่ มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของ อีกทั้ง จะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนําไป
ปฏิ บั ติ ได อยางมี ป ระสิท ธิ ภ าพ รวมทั้ งเพื่ อประกอบการพิ จารณาตัด สิน ใจของคณะกรรมการบริษั ท
ตลอดจนเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท มีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงและสําหรับใชประกอบการพิจารณา
แผนการสืบทอดงานในอนาคต
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4.7 คณะกรรมการบริษัท สามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการ
บริษั ท หรือ ผู บ ริห ารอื่ น ที่ ไ ด รับ มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ กํ า หนด และในกรณี ที่ จํ า เป น
คณะกรรมการบริษัท อาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปน
คาใชจายของบริษัทฯ
4.8 คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร สามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม
โดยไมมีกรรมการที่เปน ผูบริห าร หรือฝายบริหารของบริษัทฯ เขารวมการประชุม เพื่อเปดโอกาสให
อภิปรายปญหาตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยูในความสนใจ โดยแจงใหกรรมการ
ผู จั ด การทราบถึ ง ผลการประชุ ม รวมทั้ ง รายงานผลการประชุ ม ให ป ระธานกรรมการบริ ห าร และ
คณะกรรมการบริษัททราบดวย ในการประชุมใหประธานกรรมการบริษัทเปนประธานของการประชุม
หากประธานกรรมการบริษัท ไมสามารถเขารวมการประชุมได ใหที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งทาน
เพื่อทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน และใหเลขานุการบริษัทเปนเลขานุการของการประชุมของ
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
5. คาตอบแทน
5.1 คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาที่ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก
กรรมการแตละคน คณะกรรมการบริษั ท มี ก ารกําหนดนโยบายและหลัก เกณฑ ก ารจายค าตอบแทน
กรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกป โดยพิจารณาตามหลักเกณฑของความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้ งอยูในระดับที่เหมาะสม เปรียบเที ยบไดกับระดับที่ป ฏิบัติอยูใน
อุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกลเคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่
ตองการ พรอมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับเพิ่มขึ้น สําหรับกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ใหรับตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย เชน กรรมการตรวจสอบ เปนตน
5.2 ค า ตอบแทนของกรรมการผู จั ด การและผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ควรเป น ไปตามหลั ก การและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกําหนด และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดย
ระดับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยูในระดับที่เหมาะสม และสอดคลองกับ
ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะ
ไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งตอง
เป น อั ต ราที่ แ ข งขั น ได กั บ กลุม ธุร กิจ เดี ยวกั น เพื่ อดู แ ลรัก ษาผู บ ริห ารที่ มี คุ ณ ภาพ ทั้ งนี้ ต อ งคํ านึ งถึ ง
ผลประโยชนที่บริษัทและผูถือหุนไดรับดวย
5.3 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมด เปนผูประเมินผลกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป เพื่อนําไปใชใน
การพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลงกันลวงหนากับ
กรรมการผูจัดการตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว และการพัฒนาผูบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเปน
ผูพิ จารณาให ค วามเห็ น ชอบผลประเมิ น ข างต น และประธานกรรมการเป น ผู แ จงผลการพิ จารณาให
กรรมการผูจัดการทราบ
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6. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
6.1 คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของ
ในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท แกกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท
เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
6.2 ทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ใหแกกรรมการใหม
6.3 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการผูจัดการรายงานเพื่อทราบเปนประจําถึงแผนการพัฒนา และ
สืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผูจัดการ และผูบริห ารระดับสูง มีก ารเตรียมใหพรอมเปนแผนที่ตอเนื่ องถึง
ผูสืบทอดงานในกรณีที่ตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
6.4 คณะกรรมการจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนาผูบริหารโดยใหกรรมการผูจัดการรายงานเปนประจําทุกป
ถึงสิ่งที่ไดทําไปในระหวางป และพิจารณาควบคูกันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน
7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
7.1 บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (Self Assessment) เปน
ประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุง
แกไขตอไป
7.2 บริษัทฯ ไดเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไวในรายงาน
ประจําป ดังนี้
1. กระบวนการประเมินตนเอง
1.1 คณะกรรมการรายคณะ
- คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อใหเกิดความถูกตอง
ครบถวน และเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานกํากับดูแล กําหนด
- เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปและวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะหจากการประเมินใหคณะกรรมการบริษัท
- เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะหและความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทํา
แผนเพื่อดําเนินการปรับปรุง
1.2 กรรมการรายบุคคล
- คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อใหเกิดความถูกตอง
ครบถวน และเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานกํากับดูแล กําหนด
- กรรมการรายบุคคล เปนผูประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ
กรรมการ ความเปนอิสระ โครงสรางการบริหาร การพัฒนาความรู และความเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการองคกร
- เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปผลและวิเคราะหผลการประเมินรายงานคณะกรรมการบริษัท
เพื่อจัดทําแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล
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2. หลักเกณฑการประเมินตนเอง
2.1 คณะกรรมการรายคณะ
- โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความหลากหลายของกรรมการ
สัดสวนของกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ
- บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย การใชเวลาที่เพียงพอ
ตอการพิจารณาเรื่องที่สําคัญ รายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ระบบการควบคุม
ภายใน การจัดการความเสี่ยง
- การประชุมคณะกรรมการ ประกอบดวย กําหนดการประชุมลวงหนาทั้งป คุณภาพเอกสาร
ความเพียงพอของขอมูลตอการตัดสินใจของกรรมการ
- การทําหนาที่ของคณะกรรมการ ประกอบดวย ประสิทธิภาพในการเขารวมประชุม ความ
เปนอิสระในการตัดสินใจลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ การกําหนดกรอบเวลา
ในการประชุม
- ความสัมพั น ธกับฝายจัดการ ประกอบดวย การเปดโอกาสใหมีการปรึกษาหารือรวมกัน
การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแกไขปญหา
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร ประกอบดวย ความเขาใจในบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ มีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ และ
สภาวะแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ แผนสืบทอดตําแหนงงาน
2.2 กรรมการรายบุคคล
- โครงสร า งและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการ ประกอบด ว ย ความหลากหลายของ
คณะกรรมการ ความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ ประกอบดวย การเขารวมประชุม การแสดงความเห็นในการ
ประชุม การศึกษาขอมูลการประชุมลวงหนา
- บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความเปนอิสระของ
กรรมการในการแสดงความเห็น ความเพียงพอในการเขารวมกิจกรรมของบริษัทฯ ระบบ
การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง การเปดเผยขอมูล
3. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2558
3.1 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
คิดเปน รอยละ 80.40
อยูในระดับ ดี
หัวขอประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทําหนาที่ของคณะกรรมการ
ความสัมพันธกับฝายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร

คิดเปนรอยละ
73.63
76.79
85.32
83.67
85.00
77.98

ขอคิดเห็น/ขอสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง พบวา
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-

-

การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อมาเปนกรรมการบริษัทใหเปนไปอยาง
โปรงใส ยุติธรรม จะสนับนุนใหกระบวนการทํางานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
การพิ จ ารณาและทบทวนนโยบายคาตอบแทนกรรมการ ควรมี ค วามเหมาะสม มี อิสระ
เพียงพอ และมั่นใจวาทุกกระบวนการในการดําเนินงานมีความโปรงใส ตรวจสอบได
การกํา หนดแผนการสืบ ทอดงานในตําแหน งผูบริห ารระดับสู งของบริษั ทฯ ยังเป น ปจจัย
สําคัญที่ตองติดตามอยางใกลชิด

3.2 ผลการประเมินตนเองของกรรมการเปนรายบุคคล
คิดเปน รอยละ 81.79
หัวขอประเมิน
1.
2.
3.

โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อยูในระดับ ดี
คิดเปนรอยละ
82.14
83.93
79.29

ขอคิดเห็น/ขอสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบวา
- กรรมการ ควรมี ก ารควบคุ ม และติ ด ตามการดํ า เนิ น การของฝ า ยจั ด การให เป น ไปอย า ง
เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมไปถึงควรมีการพัฒนาและเรียนรูเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหนาที่อยู
ตลอดเวลา
3.3 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย
3.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
(ก) รายคณะ
คิดเปน รอยละ 83.40
อยูในระดับ ดี
หัวขอประเมิน
คิดเปนรอยละ
1. โครงสร า งและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วาม
80.95
เหมาะสม ทําใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการใหคณะกรรมการ
84.72
ปฏิบัติหนาที่ในการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
84.52
ไดใหความสําคัญ ใชเวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตาม
ในเรื่องตางๆ อยางเพียงพอ
ขอคิดเห็น/ขอสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบวา
- กรรมการมีความเห็นตรงกันวา บริษัทฯ ควรกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
ชุดยอยแตละทานจะไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ ใหมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น
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(ข) รายบุคคล
คิดเปน รอยละ 85.83

อยูในระดับ ดี
หัวขอประเมิน

1.
2.
3.

โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คิดเปนรอยละ
91.67
79.17
86.67

ขอคิดเห็น/ขอสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบวา
- กรรมการ ควรมี ก ารควบคุ ม และติ ด ตามการดํ า เนิ น การของฝ า ยจั ด การให เป น ไปอย า ง
เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมไปถึง กรรมการแตละบุคคล ควรมีการพัฒนาและเรียนรูเพื่อเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติหนาที่อยูตลอดเวลา
3.3.2 คณะกรรมการบริหาร
(ก) รายคณะ
คิดเปน รอยละ 82.65

อยูในระดับ ดี

หัวขอประเมิน
คิดเปนรอยละ
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร มีความเหมาะสม
69.05
ทําใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุม คณะกรรมการบริห ารได ดําเนิ น การให ค ณะกรรมการ
88.89
ปฏิบัติหนาที่ในการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ไดให
90.00
ความสําคัญ ใชเวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่อง
ตางๆ อยางเพียงพอ
ขอคิดเห็น/ขอสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบวา
- คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการในด านความรู ประสบการณ และความเหมาะสมกั บ การปฏิ บั ติ
หนาที่ตามขอบเขตอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบที่กําหนดไว มีผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริห าร ให ค วามสํ าคัญ ในการพิ จารณา ทบทวนและปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
กลยุ ท ธ เป า หมาย แผนการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตลอดจนงบประมาณประจํ า ป ข องบริ ษั ท ฯ
เปนอยางดียิ่ง
(ข) รายบุคคล
คิดเปน รอยละ 83.06
1.
2.
3.

หัวขอประเมิน
โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
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ขอคิดเห็น/ขอสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบวา
- บทบาท หนาที่ของกรรมการบริหาร สามารถชวยสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ
บริษัทไดอยางเพียงพอ
3.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ก) รายคณะ
คิดเปน รอยละ 76.75
อยูในระดับ คอนขางดี
หัวขอประเมิน
คิดเปนรอยละ
1. โครงสรา งและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง มี
74.76
ความเหมาะสม ทําใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ได ดํ า เนิ น การให
77.50
คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ในการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความ
78.00
เสี่ยง ไดใหความสําคัญ ใชเวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติ
ตามในเรื่องตางๆ อยางเพียงพอ
ขอคิดเห็น/ขอสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบวา
- การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามขอบเขตอํ า นาจ หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบที่ กํ า หนดไว อ ย า ง
สม่ําเสมอ สามารถชวยสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัทใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
(ข) รายบุคคล
คิดเปน รอยละ 76.08

อยูในระดับ คอนขางดี
หัวขอประเมิน

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คิดเปนรอยละ
70.83
78.75
78.67

ขอคิดเห็น/ขอสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบวา
- กรรมการ ควรตองใหความสําคัญตอการพัฒนาและเรียนรูในดานตางๆ ที่อาจจะเปนความ
เสี่ยงอันจะสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดเวลา รวมไปถึง ควรมีเวลาและทุมเทใน
การปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่ และเปนไปตามขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ที่ไดกําหนดไว
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8. การกํากับดูแลงานการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตาม การลงทุนในอนาคต บริษัทฯ
มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่น ที่มีความเกี่ยวของ หรือเอื้อประโยชนกับธุรกิ จหลักของบริษัทฯ โดยเปน ธุรกิจที่มี
ศักยภาพและสามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทในระยะยาว โดยหากเปนการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯ จะ
ควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหารงาน เสมือนเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัทฯ ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวม
เปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุนหรือเปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ สําหรับการลงทุนในบริษัทรวม
บริษัทฯ ไมมีนโยบายเขาไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้ การจะสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม และขึ้นกับขอตกลงรวมกัน โดยบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมในการ
บริหารกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ ซึ่งทําหนาที่ติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษทั รวม
อยางใกลชิดเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว
9. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายใน
ใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดย
บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายใน
แสวงหาประโยชน สว นตนเป น คํ าสั่งที่ เป น ลายลัก ษณ อัก ษร และได แ จงให ทุ ก คนในองคก รถื อปฏิ บั ติ รวมทั้ ง
กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับ และ/
หรือขอมูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อันกอใหเกิด
ความเสียหายตอบริษั ทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริห ารและพนักงานที่อยูใน
หนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลที่
เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ไม
วาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผานกองทุนสวนบุคคล) ภายใน 1 เดือน กอนมีการ
เปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป และหลังการเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ
บริษัทฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช
หรือนําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิ จารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การ
ตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวย
เหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได ใ ห ข อ มู ล แก ก รรมการ และผู บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ หน า ที่ ที่ ต อ งรายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และ
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีห นาที่รายงานการ
ถือครองหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเปนของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการหรือผูบริหารในบริษัทฯ รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตองแจงให
บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรา 59 แหงพระราชบัญ ญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพรตอสาธารณะ
ตอไป
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10. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ในป 2557 และป 2558 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : บาท
ป 2558
ป 2557*
คาสอบบัญชี
คาบริการอื่น
คาบริการรวม

1,000,000
1,000,000

1,053,020
1,053,020

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2558
ของบริษัทฯ เปนจํานวนเงินรวม 1,000,000 บาท
หมายเหตุ : * ค า ตอบแทนผู ส อบบั ญ ชี ประจํ า ป 2557 ที่ แ สดงไว ไ ด ร วมถึ ง ค า เดิ น ทาง ค า เบี้ ย เลี้ ย ง
คาลวงเวลา และคาใชจายอื่นๆ ซึ่ งประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายในการสงหนังสือยืนยันยอด คาสง
เอกสาร เปนตน
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม
นโยบายภาพรวม
บริษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ งความสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ความรับ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม (Corporate Social Responsibility :
CSR) อันเปนองคประกอบที่สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนาของธุรกิจอยางยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีกระบวนการที่
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง และไดนําเอาวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ และเปาหมายของบริษัทฯ มารวมพิจารณาใน
การกําหนดความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
10.1 การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
ตลอดเวลาของการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ บริษั ท ฯ ยึ ด มั่ น แนวทางการบริ ห ารงานตามหลั ก คุ ณ ธรรม จริย ธรรม
สรางความนาเชื่อถือในการบริหารจัดการดวยยึดหลักการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกับองคกรทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน
ลูกคา คูคา เจาหนี้และคูแขงทางธุรกิจดวยความเปนธรรม บริษัทฯ สงเสริมการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม เพื่อ
กระตุนใหเกิดนวัตกรรม สงเสริมการพัฒนาสินคาและบริการใหดีขึ้น อันเปนการเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจทุกขั้นตอน (Business
Chain) ดู แ ลผลกระทบจากการกระทํ าของบริษั ท ฯ ที่ มี ต อสั งคมและสิ่งแวดลอ ม ผลกระทบต อกิ จการอื่ น จาก
กระบวนการจัด หาและจัด ซื้ อ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ หลี ก เลี่ย งหรือ ลดผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพต อ สิท ธิใน
ทรัพยสินและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม
1. ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในลักษณะที่สอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับของการแขงขัน ตลอดจนใหความ
รวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐ
2. กําหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการปองกันการเขาไปเกี่ยวของหรือสมรูรวมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวาง
การแขงขัน
3. สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแขงขันและการแขงขันที่เปน
ธรรม
4. สนั บ สนุ น การตอต านการผู กขาดและการทุ ม ตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะต างๆ ที่ สงเสริมการ
แขงขันที่เปนธรรม
5. ใสใจตอบริบททางสังคมที่อยูแวดลอมบริษัทฯ และไมฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม
เชน ความยากจนเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางไมเปนธรรม
สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซคุณคา
1. กําหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอมไวในนโยบายและขอปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจาย
สินคา
2. สนับสนุนใหบริษัทอื่นที่เกี่ยวของยอมรับและปรับใชนโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไมกอใหเกิดการ
แขงขันที่ไมเปนธรรม
3. มีสวนรวมอยางเขมแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมของบริษัทที่ตนเขาไปเกี่ยวของ
4. สงเสริมการปฏิ บัติตอกันอยางเป นธรรมทั่วทั้งหวงโซคุณ คาทุกครั้งที่เปนไปได ทั้งในดานตน ทุนและ
ผลตอบแทนในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม กลาวคือ เพิ่มพูนความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงคดานความรับผิดชอบตอสังคมของทุกกิจการในหวงโซคุณคา ไดแก การดําเนินการจัดซื้อ
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อยางเหมาะสม เชน การสรางหลักประกันใหเกิดราคาที่เปนธรรมดวยเวลาสงมอบที่เพียงพอและสัญญา
การคาที่มั่นคง เปนตน
สงเสริมการเคารพสิทธิในทรัพยสิน
1. ปฏิบัติการตรวจสอบอยางเหมาะสม เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดรับอนุญาตอยางถูกกฎหมายในการใชและ
ใหสิทธิใชสอยทรัพยสินตางๆ
2. ไมเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมใดๆอันเปนการละเมิดทรัพยสิน ไดแก การใชตําแหนงทางการตลาดที่
เหนือกวาในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
3. ชําระคาการใชหรือไดมาซึ่งทรัพยสินอยางเปนธรรม
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสีย และเปดโอกาสใหแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําความผิดกฎหมายหรือ
จรรยาบรรณผานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการดําเนินการหลังจากมี
ผูแจงเบาะแส โดยใหมีการตรวจสอบขอมูลและมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียตางๆ เพื่อประโยชนในการสรางมาตรฐาน
ดานพฤติกรรมการปฏิบัติงานของของบุคคลดังกลาวใหอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตยสุจริต โดยมีการกําหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้งองคกร รวมถึง
การติดตามผลการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
10.2 การตอตานการทุจริต
การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใชอํานาจที่ไดมาหรือการใชทรัพยสินที่มีอยูในทางมิชอบเพื่อประโยชน
สวนตนหรือกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของผูอื่น การทุจริตอาจเกิดไดหลายลักษณะ อาทิ การติดสินบน
เจาพนักงานดวยการชักชวนการเสนอ การให หรือการรับสินบน ทั้งที่เปนเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน
ทับซอน การฉอฉล การฟอกเงิน การยักยอก การปกปดขอเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การคา
ภายใตแรงอิทธิพล การทุจริตดังกลาวมิไดหมายความถึงเพียงความสัมพันธระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐ
เทานั้น แตยังครอบคลุมถึงธุรกรรมระหวางบุคคลหรือกิจการในระหวางภาคเอกชนดวยกันเองดวย
บริษัทฯ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต การฉอโกง การหาผลประโยชนสวนตัวจากบริษัทฯ จึงไดกําหนด
นโยบายตอตานการทุจริต และแนวปฏิบัติในการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อปองกันการทุจริต และเปนแนวทางให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองถือปฏิบัติ และหลีกเลี่ยงการกระทําอันมิชอบ โดยใหมีการสอบทานการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการ
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดทางกฎหมาย โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้
1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต โดยตองไมเขาไป
เกี่ยวของกับเรื่องการทุจริต ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ตลอดจนไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็น
การกระทําที่เขาขายการทุจริตที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
2. ไมกระทําหรือสนับสนุนการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมทั้งควบคุมใหการบริจาค การใหของขวัญ ทาง
ธุรกิจ และการสนับสนุนกิจการตางๆ มีความโปรงใส และไมมีเจตนาเพื่อโนมนาวใหเจาหนาที่ภาครัฐ
หรือเอกชนดําเนินการไมเหมาะสม
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3. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และ
มีประสิทธิผล เพื่อปองกันการประพฤติมิชอบตางๆ
4. เสริมสรางใหพนักงาน คูสัญญา และคูคา ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และการตอตานการทุจริต
5. ใหความรูดานการตอตานการทุจริตแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อสงเสริมความซื่อสัตยสุจริต
และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรมเรื่องการตอตานการทุจริต
ใหแกพนักงานใหม ภายใน 90 วัน นับจากวันเขาทํางาน
6. ตระหนักถึงความสําคัญ ในการเผยแพรใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหน าที่
ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย
ตอตานการทุจริต
7. จั ด ให มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี เกี่ ย วกั บ การรั บ การให ข องขวั ญ ทรั พ ย สิ น และ/หรื อ ประโยชน อื่ น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อมิใหเกิดชองทางทุจริต หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเกี่ยวของอื่น ตลอดจนเพื่อให
กระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยใหห ลีกเลี่ยงการรับของขวัญ
และ/หรือ ของกํานัล ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยจากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอื่น ซึ่งอาจ
ไดประโยชนจากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนการหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผูที่
เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอื่น ซึ่งอาจไดประโยชนจากการปฏิบัติงานของพนักงานของ
บริษัทฯ
8. จัดใหมีชองทางการสื่อสารสําหรับแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจง หรือรายงาน
เหตุการณทุจริต หรือเหตุการณที่นาสงสัยวาจะมีการทุจริตไดในชองตามที่กําหนดในประกาศของบริษัทฯ
โดยมีการกําหนดรายละเอียดความผิด สถานะความผิด และมาตรการลงโทษ รวมทั้งอาจไดรับโทษตาม
กฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
9. ใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยใชมาตรการ
คุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต
10.3 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัทฯ ที่จะมีสวนชวยสงเสริมและผลักดัน
ใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยมีสภาพการจางงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพการ
ทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
2. จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน
3. ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
4. ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน
5. การพิจารณาการแตงตั้งและการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม
โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเปนเกณฑ
6. ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ
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7. หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน
หรือคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน
8. พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด
9. รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค
พนั ก งานทุ ก คนในบริษั ท ฯ จะมีค านิ ย มรว มกัน และมีแ นวทางปฏิ บั ติเพื่ อเป น แนวทางในการปฏิ บัติงาน
สูเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งบริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานในองคกรเพื่อความมั่นคงในการดํารงชีพของพนักงาน
อั น จะก อ ให เกิ ด ประสิ ท ธิภ าพในหน า ที่ ก ารงาน ให พ นั ก งานในองค ก รมี ชี วิ ต ในการทํ างานที่ ดี ขึ้ น มี สุ ข ภาพดี
มีความสุข ภายใตรูปแบบการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ตลอดจนถึง
พนักงานทุกคนในองคกร เพื่อใหพนักงานมีความรูสึกมีสวนรวมอยางเต็มที่ ซึ่งพนักงานจะเปนผูมีสวนสําคัญ
ในการขั บ เคลื่ อ นธุรกิ จ ให มี ค วามเติบ โตและมั่ น คงอยา งในป จ จุบั น โดยบริษั ท ฯ มี ก ารดู แลพนั ก งานนอกจาก
เงินเดือนที่พนักงานไดรับแลว บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีสวัสดิการและผลประโยชนอื่นในรูปแบบตางๆ อยางเปนธรรม
และเหมาะสมใหแกพนักงานอีกดวย โดยสวัสดิการตางๆ ที่บริษัทฯ จัดใหนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานที่สามารถแขงขันได
กับบริษัทเอกชนชั้นนําในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และบริษัทฯ อยูในสถานภาพที่สามารถจะจายได
ดานผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษัทฯ ใหผลตอบแทนและสวัสดิการกับพนักงานทุกคน ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป โดยมีการ
ปรับเงินเดือน และใหโบนัสประจําปทุกปตามผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชการกําหนดตัวชี้วัด
(KPI) เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงาน และมีคาลวงเวลา เงินรางวัล ประกันชีวิต ประกัน
อุบัติเหตุ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมตามอัตราที่กรมแรงงานกําหนดขึ้น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เครื่องแบบพนักงาน เงินชวยเหลืองานฌาปนกิจศพ งานทองเที่ยวประจําป ปละ 1 ครั้ง เพื่อใหพนักงานไดพักผอน
และเป น การสรางความสัม พั น ธอัน ดีระหวางพนั กงาน อีก ทั้ งบริษั ท ฯ ยังมี ให สวัสดิก ารอื่น ๆ ที่ น อกเหนื อจาก
ขอกําหนดตามกฎหมาย เชน ตรวจสุขภาพพนัก งานประจําป โปรแกรมสนทนาภาษาอังกฤษ การเขารับการ
รักษาพยาบาล(ที่ไมใชเกิดจากอุบัติเหตุ) สวัสดิการตางๆ เหลานี้เปนสิ่งจูงใจใหพนักงาน อุทิศตนตองานอยาง
มืออาชีพ ทุมเทการทํางานดวยความรู ความสามารถดวยความตั้งใจ และทํางานใหเกิดผลงานที่ดีที่สุด นอกจากนี้
ยังตองมีจริยธรรม มีระเบียบวินัย เพื่อมุงใหพนักงานบริษัทฯ ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ และตองรับผิดชอบใน
ตัวเอง
ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัทฯ มีความหวงใยในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน มุงมั่นและจะดําเนินการ
ในทุกทางเพื่อใหมีการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพควบคูไปกับการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการจัดทํา “คูมือความปลอดภัย” เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย มีการจัดอบรมและฝกซอมพื้นฐานการดับเพลิงเบื้องตน ตลอดจน
มีการวางแผน กําหนดผูรับผิดชอบหนาที่อยางชัดเจน เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ประจําทุกป
ดานพัฒนาบุคลากร
มีการจัดอบรมความรูเฉพาะดานในงาน มี การเชิญ วิทยากรจากโรงงานผูผลิตมาบรรยาย มีก ารสงอบรม
ภายนอกและอบรมภายในบริษัทฯ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการสรางความสัมพันธกับ
พนักงานทั้งหมดในบริษัทฯ รวมถึงการสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง เชน โครงการ
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วิวัฒนาการเรียนรูอานหนังสือชิงรางวัลทองเที่ยวตางประเทศ ดวยความตระหนักถึงความสําคัญอยางยิ่งของการ
อานหนังสือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน มีแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้น และเปนการสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีพใหเปนไปอยางกวางขวางในหมูพนักงานทุกระดับ
10.4 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
วิสัยทัศนของบริษัทฯ คือ “เปนผูผลิต และจําหนายอุปกรณ ระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิงครบวงจร
เพื่อสรางความสะดวกสบายและความปลอดภัยใหแกผูบริโภค” การบริการลูกคาดวยสินคาคุณภาพ การบริการที่
รวดเร็ว ตรงตอเวลา ถูก ต อง และคุม คา ถือเป นเครื่องมือ ในการสรางความแตกตางและความสามารถในการ
แข งขั น ช ว ยผู ก ใจลู ก ค า ได ในระยะยาวและเพิ่ ม คุ ณ ค าให กั บ บริ ษั ท ฯ อี ก ทั้ งบริษั ท ฯ ยั งคํ า นึ ง ถึ งต น ทุ น และ
ความคุมคาในการลงทุน เพื่อสรางความพึงพอใจใหลูกคาภายใตปรัชญา Balanced Scorecard
บริษัทฯ มีการทํา CSR กับลูกคาผานการดําเนินการของพนักงาน และกิจกรรมในแผนกตางๆ ซึ่งบริษัทฯ
ได เล็ งเห็ น ถึงความสําคัญ ของผลิตภั ณ ฑ ที่ไดคุ ณ ภาพ เพื่ อสรางความสะดวกสบายและความปลอดภั ยใหแ ก
ผูบริโภค จึงทําใหผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนายมีคุณภาพ และไดรับรองมาตรฐานสากล พิจารณาคัดเลือกแหลง
ผลิตภัณฑและวัตถุดิบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กระบวนการจัดซื้อจัดหามีความโปรงใสตรวจสอบได มีขอมูล
ผลิตภัณฑที่ครบถวนถูกตอง สามารถตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑและมาตรฐานการรับรองได มีการจัดเก็บ
รัก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ ต ามมาตรฐานเพื่ อพรอมสงมอบให กั บ ลูก ค า มี การขายและการตลาดที่ ไม เอารั ดเอาเปรีย บ
ผูบริโภค มีบริการหลังการขาย มีการติดตอกับลูกคาอยางตอเนื่องหลังจากสงมอบสินคาแลว และมีกระบวนการ
รับคํารองเรียนจากลูกคาผานชองทางโทรศัพท ผานพนักงานของบริษัทฯ หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส โดยมี
ฝายการตลาดเปนผูรับผิดชอบคํารองเรียน เพื่อทบทวน ตรวจสอบ และแกไข พรอมทั้งหามาตรการเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดขึ้นซ้ําจากสาเหตุเดียวกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีก ารรับ ประกัน สินคาเพื่อใหผูบริโภคมั่นใจในผลิตภัณ ฑ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัด หา
ผลิตภัณฑใหมเพื่อตอบสนองดานความสะดวกสบายและความปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถชวยลดตนทุนใหกับ
ผูบริโภคเพื่อใหผูบริโภคไดประโยชนมากที่สุด บริษัทฯ ไดเห็นความสําคัญของลูกคา และตอบสนองความตองการ
อยางรวดเร็ว บริษัทฯ จึงมีขั้นตอนกระบวนปฏิบัติงานตามโครงสรางบริษัทที่กําหนดไว เพื่อใหกระบวนการทํางาน
ดําเนินไปอยางราบรื่นตามเปาหมายจนไดรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตามนโยบายคุณภาพที่วา “เราจะ
สรางความประทับใจใหลูกคา ดวยบริการที่รวดเร็ว เนนสินคาคุณภาพ พรอมพัฒนาบุคลากร ดวยการปรับปรุง
กระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง”
10.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยมี ส ว นรว มรับ ผิ ด ชอบต อ ชุ ม ชน สั งคม โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัยและสิ่งแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม และ
คํ า นึ งถึ งผลกระทบที่ มี ต อทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดลอ ม ไม วา จะเป น ด านเศรษฐกิ จ บริษั ท ฯ จํา หน า ย
ผลิตภัณฑและบริการเพื่อสนองความตองการของสังคม มีความรับผิดชอบตอสังคม ภายใตกรอบกฎหมายและ
จริยธรรม เพื่อไปปฏิบัติรวมกับกลยุทธทางการตลาด เชน วางตําแหนงตราผลิตภัณฑ ทําใหผลิตภัณฑเปนที่รูจัก
ของลูกคา เนนจรรยาบรรณ กฎเกณฑและระเบียบวินัยในบริษัทฯ เพื่อใหลูกคาเกิดความรูสึกดีตอบริษัทฯ และ
ภักดีในตราสินคา เพื่อสงผลใหรายไดของบริษัทฯ สูงขึ้นและยั่งยืน
การสรางจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง คืนกําไรสวนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ ดําเนินธุรกิจโดย
ใหมีผลกระทบตอความเสียหายของสังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชนนอยที่สุด การปฏิบัติและ
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ใหความรวมมือหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดย
หนวยงานกํากับดูแ ล การใหค วามสําคัญ กับกิจกรรมของชุม ชนและสั งคม โดยมุงเน น ใหเกิด การพั ฒ นาสั งคม
ชุมชน สิ่งแวดลอม มุงสรางสรรค และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการตางๆ ซึ่งถือเปน
หนาที่ของพนักงานทุกคนพึงใสใจและปฏิบัติอยางตอเนื่อง เชน เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา รวมถึง
กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสวาง เครื่องคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของการใชงาน เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย และเปนการสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานอยางยั่งยืน
เพื่อประโยชนสวนรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล
10.6 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR after process)
ในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมภายนอกบริษัทฯ
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม
2558
- ทําดีเพื่อแม วันที่ 14 สิงหาคม 2558
- Safety week at BITEC วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
- TEMCA 2015 วันที่ 21-22 สิงหาคม 2558
- VICDAY SEMINAR วันที่ 18 กันยายน 2558
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษั ท มอบหมายให ค ณะกรรมการตรวจสอบเป น ผูสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และการติ ด ตามดู แ ลการดํ า เนิ น งาน เหมาะสม เพี ย งพอ ในการดู แ ลการดํ า เนิ น งานให เป น ไปตามเป า หมาย
วัตถุประสงค กฎหมาย และขอกําหนดที่สอดคลองกับแนวทางของสํานักงาน 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 และการบริห ารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบภายในและการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจํา
ทุกไตรมาส
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12. รายการระหวางกัน
12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2558
บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังนี้
ตาราง 12.1 รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2558
ลักษณะรายการ

ความสัมพันธ

มูลคารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (บาท)
สัดสวนการถือหุน
โดยตรง/ออม
ชิลแมทช
นายเจน นายรัตนพันธ นางสาวอุไรรัตน
ทั้งหมด (รอยละ) หาญเอ็นยิเนียริ่ง คิว ทู เอส

นโยบาย
การคิดราคา

1.1 รายการกับผูถ ือหุนรวมกันกับบริษัท และกรรมการรวมกัน
ซื้อ ทรัพยสิน

รับ ภาระผูกพันเรื่อง
ผลประโยชนพนักงาน

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

จาย คาเชาอาคาร
สํานักงานและคลังสินคา

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน

10.02
1.15
1.72
9.43
9.71

1,736,000.00

ราคาตลาดเทียบเทา
กับราคาที่ทํากับบุคคล
ภายนอก

1,379,465.00

5,211,480.00

ราคาตลาดเทียบเทา
กับราคาที่ทํากับบุคคล
ภายนอก
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ลักษณะรายการ

ความสัมพันธ

มูลคารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (บาท)
สัดสวนการถือหุน
โดยตรง/ออม
ชิลแมทช
นายเจน นายรัตนพันธ นางสาวอุไรรัตน
ทั้งหมด (รอยละ) หาญเอ็นยิเนียริ่ง คิว ทู เอส

นโยบาย
การคิดราคา

1.1 รายการกับผูถ ือหุนรวมกันกับบริษัท และกรรมการรวมกัน (ตอ)
ขาย สินคา-ถังดับเพลิง

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
นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
นายภาคภูมิ วอง
ไพฑูรย
นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย
นายวิรัฐ สุขชัย
นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

10.02
1.15
1.72
1.41

7,700.00

ราคาตลาดเทียบเทา
กับราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก

รับ คาบริการสวนกลาง

4,334,400.00

ราคาตลาดเทียบเทา
กับราคาที่ทํากับบุคคล
ภายนอก

ขาย สินคา-ถังดับเพลิง

6,950.00

ราคาตลาดเทียบเทา
กับราคาที่ทํากับบุคคล
ภายนอก
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ลักษณะรายการ

ความสัมพันธ

มูลคารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (บาท)
สัดสวนการถือหุน
โดยตรง/ออม
ชิลแมทช
นายเจน นายรัตนพันธ นางสาวอุไรรัตน
ทั้งหมด (รอยละ) หาญเอ็นยิเนียริ่ง คิว ทู เอส

นโยบายการคิด
ราคา

1.2 ผูถือหุนและบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ
จาย คาเชาอาคาร สนง.
และคลังสินคา

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

10.02

469,050.00

ราคาตลาดเทียบเทา
กับราคาที่ทํากับบุคคล
ภายนอก

1.3 ผูถือหุน
ขาย รถยนต

ผูจัดการฝายขาย
ผูจัดการจัดซื้อ
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1.91

531,775.70

353,271.03

ราคาตลาดเทียบเทา
กับราคาที่ทํากับบุคคล
ภายนอก
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12.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
ในป 2558 บริษัทฯ มีก ารทํา รายการระหวางกัน กับบุค คลที่เกี่ยวของกัน หลายรายการที่สํา คัญ ซึ่ง การ
ทํารายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยมีการกําหนดราคาของทํารายการตางๆ ที่เปนราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงไดกับ
การทํารายการกับบุคคลภายนอกอื่น ยกเวนสินทรัพยดําเนินงานที่มีการโอนยายระหวางบริษัทในกลุม ตามการ
โอนยายพนักงานเพื่อการปรับโครงสรางการบริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งสวนใหญเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มี
อายุการใชงานมานานแลว และไดรับการ Upgrade และดูแลใหอยูในสภาพการใชงานที่ดี การโอนยายทรัพยสิน
ดัง กลา วไดกํา หนดจากมูล คา ตามบัญ ชีเ ปน สํา คัญ ซึ่ง การทํา รายการระหวา งกัน ตา งๆ ที่ผา นมาลว นมีค วาม
สมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันดังกลาวขางตนแลว มีความเห็นวามีความจําเปน
และสมเหตุสมผล ตลอดจนเปนประโยชนตอบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดของแตละรายการไดในตาราง 12.1)
12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ไดมีมติกําหนดนโยบายและ
ขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัท กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต อาทิ ผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม บุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เปนตน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลั ก ทรั พ ย ข อ บั ง คั บ ประกาศคํ า สั่ ง หรื อ ข อ กํ า หนดของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว รวมถึง
การปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ทั้งนี้ ผูที่อาจมีความขัดแยง ทางผลประโยชน หรือ
มีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวมหรือไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาวได
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณา และ ให
ความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ
ทั้งนี้ การทํารายการระหวางกันที่เปนรายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป และการทํา
รายการทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ใหมีหลักการดังนี้
การทํารายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป
การทํารายการที่เปนรายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ
ได
กําหนดกรอบการทํารายการดังกลาว ซึ่งไดถูกพิจารณาและใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผาน
การพิจารณาอนุมัติเปนหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแลว โดยเมื่อมีการทําธุรกรรมดังกลาวฝายจัดการของ
บริษัทฯ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมได โดยทําธุรกรรมในรายการดังกลาวจะตองมีขอตกลงทางการคา ใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคา ที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของ (Arm’s Length Basis) และ
จะตองเปนรายการทางการคาที่บริษัทฯ กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเปนรายการทางการคาซึ่งบริษัท
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ที่อยูในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักกระทําเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เปน
ธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการคา ดังตอไปนี้
1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดรับหรือใหกับบุคคลทั่วไป
2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันใหกับบุคคลทั่วไป
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงไดวาผูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกับบริษัทฯ
ใหกับบุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ เมื่อมีการทําธุรกรรมที่มีขอตกลงทางการคาที่เปน Arm’s Length Basis ใดๆ ดังกลาวขางตน
ฝายจัดการของบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ฝายจัดการพิจารณาอนุมัติแลว จะจัดทํา
รายงานสรุปการทําธุรกรรมรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
รายการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบวา มีการดําเนินการที่ไมเปนไปตามนโยบายที่
กําหนดไว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันดําเนินการเพื่อหาทางแกไขตอไป
การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป หรือการทําธุรกรรมอื่นๆ
การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป หรือการทําธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหวาง
บริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในอนาคต บริษัทฯ จะตองเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและ
ความเหมาะสมในการเขาทํารายการ ตลอดจนความเหมาะสมดานราคาและเงื่อนไขในการเขาทํารายการนั้นๆ และ
มีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความชํานาญ
ในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะใหผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น (แล ว แต ก รณี ) ซึ่ ง ผู ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวมหรือไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการ
ทํารายการระหวางกันดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
12.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ คาดวารายการระหวางกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
เช น การเช า พื้ น ที่ อ าคารเพื่ อ ใช เ ป น ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งาน การเช า คลั ง สิ น ค า การเช า รถยนต การซื้ อ ขายสิ น ค า
การใหบริการบริหารงานดานสนับสนุน จะยังคงมีอยูตอไป แตสําหรับการค้ําประกันวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
โดยกรรมการ และ/หรือ ทรัพยสินของกรรมการ อาจจะไดรับการผอนปรนเงื่อนไขการค้ําประกันดังกลาว ภายหลัง
จากที่หลักทรัพยของบริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอไอ แลว ซึ่งหากบริษัทฯ ไมปลดการ
ค้ําประกันดังกลาวได กรรมการของบริษัทฯ จะยังคงค้ําประกันใหบริษัทฯ ตอไปโดยไมคิดคาตอบแทนใดๆ
โดยรายการระหวางกันที่ยังคงมีตอไป หรืออาจเกิดขึ้นใหมในอนาคตจะมีการกําหนดนโยบายการคิดราคาระหวาง
กันอยางชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน รวมทั้ง
คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสําคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทานและให
ความเห็นตอรายการระหวางกันที่เปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเปนรายไตรมาส
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ทั้ งนี้ รายการระหวางกัน ที่ อ าจเกิด ขึ้น ในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษั ทต อ งปฏิ บั ติใ ห เป น ไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํา
รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ
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สวนที่ 3
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

สวนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

หนา 103

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

หนา 104

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
งบการเงิน
ก) ผูสอบบัญชีของบริษัท
ป

ชื่อผูสอบบัญชี

ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

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 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ได
แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินที่ตรวจสอบ และมีความเห็นวางบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลั ก การบัญ ชีที่รับรองทั่ ว ไป อย า งไรก็ต าม ผูสอบบัญ ชีข อใหสังเกตุห มายเหตุป ระกอบงบการเงิน โดย
ในระหวางป 2556 บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชี เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติเพื่อจัดทําและนําเสนอ งบ
การเงินนี้ และไดมีการปรับยอนหลังผลกระทบของการใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว โดยผูสอบบัญชีไมไดแสดง
ความเห็นอยางมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
งบการเงินสําหรับป 2557 ตรวจสอบโดย นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4917 แหงบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ได
แสดงความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับ
สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินสําหรับป 2558 ตรวจสอบโดย นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 4917 แหงบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ได
แสดงความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับ
สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ

หนา 105

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

ค) ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับป 2556 - 2558

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
อุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ ื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนีส้ ินระยะสัน้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ

ป 2558
(ตรวจสอบ)
ลานบาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2557
(ตรวจสอบ)
ลานบาท
%

ป 2556
(ตรวจสอบ)
ลานบาท
%

28.18
256.68
116.90
13.04
114.32
6.49
535.61

4.95
45.11
20.54
2.29
20.09
1.14
94.13

25.66
270.16
129.86
17.63
101.52
2.98
547.81

4.48
47.20
22.69
3.08
17.74
0.52
95.71

2.53
28.27
130.18
6.21
102.16
1.53
270.88

1.28
16.22
6.72
3.45
5.73
33.40
569.01

0.22
2.85
1.18
0.61
1.01
5.87
100.00

12.81
5.48
1.48
4.79
24.56
572.37

2.24
0.96
0.26
0.84
4.29
100.00

7.54
0.19
2.76
0.01
10.50
281.38

2.68
0.07
0.98
0.00
3.73
100.00

88.57
2.78
0.09
10.26
101.70

15.57
0.49
0.01
1.80
17.87

88.20
5.84
0.39
6.30
100.73

15.41
1.02
0.07
1.10
17.60

10.00
80.19
7.29
3.15
100.63

3.55
28.50
2.59
1.12
35.76

9.84
5.67
15.51
117.21

1.73
1.00
2.73
20.60

6.40
4.71
11.11
111.84

1.12
0.82
1.94
19.54

5.04
5.04
105.67

1.79
1.79
37.55

-

0.90
10.05
46.26
2.21
36.31
0.54
96.27

หนา 106

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
สวนของผูถอื หุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถ ือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน

ป 2558
(ตรวจสอบ)
ลานบาท
%
175.00
175.00
218.31
11.84
46.65
451.80
569.01

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2557
(ตรวจสอบ)
ลานบาท
%

30.76
38.36

175.00
175.00
218.31

2.08
8.20
79.40
100.00

9.53
57.69
460.53
572.37

ป 2556
(ตรวจสอบ)
ลานบาท
%

30.57
38.14

65.00
65.00
5.10

23.10
1.81

1.67
10.08
80.46
100.00

6.50
99.11
175.71
281.38

2.31
35.22
62.45
100.00

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับป 2556 – 2558

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2558
ป 2557
ป 2556
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(สอบทาน)
ลานบาท
%
ลานบาท
%
ลานบาท
%

รายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น*
รายไดรวม

567.54
15.41
582.95

97.36
2.64
100.00

572.04
11.39
583.43

98.05
1.95
100.00

518.61
2.65
521.26

99.49
0.51
100.00

ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวม

425.79
34.39
66.16
0.00
56.61
10.41
46.20
(2.43)
43.77

73.04
5.90
11.35
0.00
9.95
1.83
8.12
(0.42)
7.51

422.05
28.66
55.12
0.43
77.17
16.56
60.61
0.00
60.61

72.34
4.91
9.45
0.07
13.23
2.84
10.39
0.00
10.39

369.86
27.47
46.83
0.68
76.42
15.26
61.16
0.00
61.16

70.95
5.27
8.98
0.13
14.66
2.93
11.73
0.00
11.73

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (หุน)
มูลคาหุนละ (บาท)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน หลังเปลี่ยนแปลงมูลคา
ที่ตราไวเปนหุนละ 0.50 บาท เทากันทุกงวด
เพื่อการเปรียบเทียบ

0.13
350,000,000
0.50

0.25
243,260,274
0.50

9.41
6,500,000
10.00

-

-

0.47

หมายเหตุ * รายไดอื่น ประกอบดวย กําไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกิดขึ้นจริง ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายหุนหรือหนวยลงทุน
รายไดจากการชดเชยประกันภัยสินคาและทรัพยสิน และรายไดการใหบริการงานดานสนับสนุน (เริ่มตั้งแตป 2557) เปนตน

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ

หนา 107

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับป 2556 – 2558
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิรบั (จาย)จากกิจกรรม
ดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายการตัดจาย
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ(กลับรายการ)
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
(กําไร)ขาดทุนทีย่ ังไมเกิดจากการปรับมูลคาของเงินลงทุน
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชนพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สนิ ดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
งานระหวางทํา
มูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ ื่น
ประมาณการหนีส้ ินระยะสัน้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จายชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบีย้
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว
ซื้ออุปกรณ
เงินรับจากการจําหนายอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมตี ัวตน
สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2558
ป 2557
ป 2556
ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

56.61

77.17

76.42

4.32
0.95
0.67
(2.64)
0.19
2.49
0.75
(0.59)
0.00
62.75

2.73
0.39
(1.40)
(0.49)
0.40
(0.74)
2.77
(0.08)
0.43
81.18

1.80
0.78
3.90
(0.45)
1.31
(0.08)
2.90
(0.06)
0.68
87.20

12.00
4.59
(13.47)
(3.47)
(1.28)
(0.94)

(0.07)
(11.43)
2.04
(1.95)
(4.78)

(10.78)
0.19
(4.48)
(4.42)
0.80
0.01

0.14
(0.30)
3.96
(0.34)
0.96
64.60
0.59
(14.84)
50.35

7.61
0.39
3.15
(1.41)
4.71
79.44
0.07
(16.72)
62.79

7.48
(0.92)
(0.69)
74.39
0.06
(18.32)
56.13

12.76
(6.89)
0.89
(2.08)

(240.70)
(7.96)
0.14
(5.43)

(55.00)
27.00
(4.00)
0.36
(0.04)
หนา 108

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินรับจากเงินกูยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
จายชําระเงินกูยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินรับจากเงินกูยมื ระยะสัน้ จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวของกัน
จายชําระเงินกูยมื ระยะสัน้ จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวของกัน
จายดอกเบีย้
เงินปนผลจาย
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2558
ป 2557
ป 2556
ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

4.68

(253.95)

(31.68)

(52.50)
(52.50)
2.53
25.66
28.19

50.00
(60.00)
(0.44)
(99.00)
323.73
214.29
23.13
2.53
25.66

18.96
(21.71)
13.00
(13.00)
(0.68)
(27.63)
(31.06)
(6.61)
9.14
2.53

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญสําหรับป 2556 - 2558
อัตราสวน
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราสวนกําไรอืน่ (%)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถอื หุน (%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ

ป 2558

ป 2557

ป 2556

5.27
3.95
0.50
5.72
62.94
4.69
76.76
6.68
53.89
85.86

5.44
4.23
0.62
5.31
67.80
4.98
72.29
6.81
52.86
87.32

2.69
1.60
0.57
4.14
86.96
4.29
83.92
6.01
59.90
111.05

24.98
7.26
2.64
122.21
7.51
9.60

26.22
11.50
1.95
95.45
10.39
19.05

28.68
14.22
0.51
76.09
11.73
38.48

7.67
325.53
1.02

14.20
621.03
1.37

23.37
980.20
1.99
หนา 109
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อัตราสวน
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถ ือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%)

ป 2558

ป 2557

ป 2556

0.26
N/A
N/A
76.92

0.24
182.57
1.33
60.00

0.60
116.03
2.23
161.85

1.29
0.13
350,000

1.32
0.25
350,000

27.03
9.41
6,500

-

-

1.35
0.47
130,000

อัตราสวนอื่นๆ
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กําไรตอหุนขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (พันหุน)
อัตราสวนอื่นๆ หลังเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวเปนหุนละ 0.50 บาท
เทากันทุกงวดเพื่อการเปรียบเทียบ
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กําไรสุทธิขั้นพื้นฐานตอหุน (บาท)
จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (พันหุน)

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ
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14. คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A)
ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา
บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลวและ
อุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษา ออกแบบ
และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญของบริษัทฯ รายไดจากการขายสินคา และรายได
จากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง จึงเปนรายไดหลักของบริษัทฯ ซึ่งรายไดดังกลาวจะสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการกอสรางเปนหลัก
การวิเคราะหกําไรขาดทุน
การวิเคราะหรายได
ผลการดําเนินงานของ ป 2558 มีรายไดรวม จํานวน 582.95 ลานบาท ลดลง 0.48 ลานบาท ซึ่งมีมูลคา
ใกลเคียงกับป 2557 โดยรายไดเกือบทั้งหมดเปนรายไดจากการขายและบริการ ประกอบดวย รายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง รอยละ 74.08 รายไดจากการขายอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รอยละ 7.13
และรายไดจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง รอยละ 16.15 ของรายไดจากการขายและบริการ
โครงสรางรายได
รายไดจากการขายและบริการของบริษัทฯ สวนใหญประมาณ รอยละ 90.23 เกี่ยวของกับสินคาระบบ
ดับเพลิง สวนที่เหลือเปนการขายสินคาระบบระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได

ป 2558
ลานบาท

ป 2557

ป 2556

รอยละ ลานบาท รอยละ

ลานบาท

รอยละ

1. ขายสินคาระบบดับเพลิง
2. ขายสินคาระบบสุขาภิบาลและ
ปรับอากาศ
3. งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

431.83
41.58

74.08
7.13

475.15
34.40

81.44
5.90

451.66
34.27

86.65
6.57

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

รายไดอื่นๆ

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 จากภาวะเศรษฐกิจและภาวการณ กอสรางโดยรวมของประเทศซบเซาลงอยางมาก และมี
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ที่ติดลบ บริษัทฯ สามารถทํารายไดและบริการไมแตกตางจากป
2557 เนื่องจากบริษัทฯ ไดนําเสนอสินคาภายใตตราสินคาใหมเพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคาเพิ่มขึ้น
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การวิเคราะหตนทุนและคาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
ป 2558 บริษัทฯ มีตนทุนขายและบริการ จํานวน 425.79 ลานบาท หรือ รอยละ 75.02 ของรายไดจาก
การขายและบริการ สําหรับตนทุนขายและบริการที่สําคัญ คือ ตนทุนคาสินคา คิดเปนรอยละ 60 - 65 ของตนทุน
ขายและบริการรวม สําหรับตนทุนสวนที่เหลือ เปนตนทุนบริการ และคาแรงในการติดตั้งอุปกรณ 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
บริหารที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจาก
1. คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสรางเงินเดือนพนักงาน และมีการเพิ่มอัตรา
พนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ รวมคาใชจายที่เพิ่มขึ้น เปนเงิน 10.21 ลานบาท
2. คาเสื่อมราคา เพิ่มขึ้น 1.40 ลานบาท จากการเปลี่ยนระบบ ERP เพื่อปรับปรุงขอมูลใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
3. ขาดทุนจากการปรับราคากองทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริง 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
เนื่องจากตนทุนขายและบริการที่เพิ่มขึ้น และคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น จึงทําใหมีกําไรสุทธิลดลงเมื่อ
เทียบกับปกอน
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การวิเคราะหฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2558 มีจํานวน 569.01 ลานบาท ลดลงจากป 2557 จํานวน 3.36
ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.59 สินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินลงทุนชั่วคราว จํานวน 256.68
ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.11 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ซึ่งมีจํานวน 116.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.54
และสินคาคงเหลือ จํานวน 114.32 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.09 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทฯ ณ สิ้นป 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
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นสุทธิ ณ สิ้นป 2558 มียอดจํานวน 116.90 ลานบาท คิดเปน รอยละ 20.54
ของสินทรัพยรวม ซึ่งมียอดลดลง จาก ณ สิ้นป 2557 จํานวน 12.96 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ สามารถ
บริหารจัดการเก็บเงินลูกหนี้ไดดีขึ้น โดยระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในป 2558 เทากับ 63 วัน ซึ่งลดลงจาก
ป 2557 จํานวน 5 วัน ทําใหลูกหนี้คางเกินกําหนดชําระลดลง และบริษัทฯ มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2.93
ลานบาท ตามนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คือ ใหครอบคลุมลูกหนี้ที่มีอายุคางชําระมากกวา 12 เดือน
ทั้งจํานวน
31 ธ.ค. 2558
ลานบาท

ลูกหนี้การคา
ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน
มากกวา 3 ถึง 6 เดือน
มากกวา 6 ถึง 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น – สุทธิ

31 ธ.ค. 2557

รอยละ

31 ธ.ค. 2556

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

75.31

64.42

94.75

72.96

87.34

67.09

33.60
0.53
2.21

28.74
0.45
1.89

30.03
1.35
0.76

23.12
1.04
0.59

39.09
1.7
1.29

29.96
1.31
0.99

1.74

1.49

0.65

0.50

0.96

0.74

113.39

97.00

127.54

98.21

130.38

100.15

2.93

2.50

1.97

1.52

1.58

1.21

110.47

94.49

125.57

96.70

128.8

98.94

6.44

5.51

4.29

3.30

1.38

1.06

116.90

100.00

129.86

100.00

130.18

100.00
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สินคาคงเหลือ
บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2558 จํานวน(สุทธิหลังหักคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง) 114.31 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 20.09 ของสินทรัพยรวม สินคาคงเหลือประกอบดวย สินคาสําเร็จรูป และสินคาระหวางทาง
ซึ่งสวนใหญเปนสินคาสําเร็จรูปที่บริษัทฯ สั่งซื้อมาเพื่อขายใหกับผูรับเหมา บริษัทคูคาอุปกรณดับเพลิง หรือ
ผูใชงานทั่วไป
ทั้งนี้ สินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2556 2557 และ 2558 มีจํานวนไมแตกตางกันมากนัก เนื่องจากมีการ
บริหารสินคาคงเหลืออยางเปนระบบ โดยจะมีการวางแผนสั่งซื้อและเก็บสต็อคเพียงบางสวน หากเปนสินคาที่มี
ลัก ษณะเฉพาะตั วหรือ สิน ค า ที่ มี มู ล ค าสู ง บริษั ท ฯ จะไม สต็ อคสิ น ค าไวล วงหน า โดยจะสั่ งซื้ อ สิ น ค าดั งกลา ว
เมื่ อมีค วามตองการจากลูก ค า หรือใชสําหรับงานโครงการที่ บ ริษั ท ฯ ไดออกแบบเฉพาะให แ กลูก ค ารายนั้ น ๆ
เทานั้น เชน ถังบรรจุโฟมดับเพลิง เปนตน สําหรับป 2558 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือ เพิ่มขึ้น 12.79 ลานบาท จาก
ป 2557 เนื่องจากมีการสั่งซื้อสินคาเพิ่มขึ้นในชวงไตรมาส 4 เพื่อรอการสงมอบในชวงตนป 2559
บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือ โดยพิจารณาสินคาคงเหลือที่เขาเงื่อนไข 3 ขอ คือ
1) สินคาที่มีอายุตั้งแต 2 ปขึ้นไป
2) มีการหมุนเวียนตอปนอยกวา รอยละ 20 ของสินคาคงเหลือตอเนื่องกัน 2 ป
3) มีการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือตามขอ 2) และนับตอเนื่องไปหลังวันสิ้นงวดจนถึงวันที่ผู
ตรวจสอบบัญชีเขาตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน (ประมาณ 20 วัน หลังวันสิ้นงวด)
ยังนอยกวา รอยละ 20 ของสินคาคงเหลือ
ซึ่ง ณ สิ้นป 2556 – 2558 บริษัทฯ ตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลงประมาณรอยละ 5 – 7 ของมูลคา
สินคาคงเหลือสุทธิ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระยะเวลาหมุนเวียนสินคาเฉลี่ยเทากับ 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

6.61

5.78

5.93

5.85

7.33

7.17

114.31

100.00

101.52

100.00

102.16

100.00

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง
สินคาคงเหลือ - สุทธิ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ สิ้นป 2556 – 2558 จํานวน 1.53 ลานบาท 2.98 ลานบาท และ
6.49 ล านบาท ตามลําดั บ เพิ่ ม ขึ้ น จํา นวน 1.45 ลานบาท และ 3.51 ลานบาท หรือ เพิ่ ม ขึ้ น รอยละ 94.77
และ รอยละ 117.79 ตามลําดับ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น สวนใหญประกอบดวย เงินมัดจําคาซื้อสินคาจากทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ คาใชจายลวงหนา ภาษีซื้อที่ยังไมถึงกําหนด และเงินทดรองจาย เปนตน
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อุปกรณ
อุป กรณ ของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2556 – 2558 มีจํานวน 7.54 ลานบาท 12.81 ลานบาท และ 16.22
ล า นบาท ตามลํ า ดั บ คิ ด เป น ร อ ยละ 2.68 ร อ ยละ 2.24 และร อ ยละ 2.85 ของสิ น ทรั พ ย ร วม ตามลำดั บ
ประกอบดวย เครื่องมือและอุปกรณ เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต
เป น ต น โดยบริษั ท ฯ ไม มี ที่ ดิ น และอาคารสํานั ก งานเป น ของบริษั ท ฯ เอง แต ได เช าพื้ น ที่ อ าคารจากบริษั ท
ที่เกี่ยวของกันเพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ
อุปกรณของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จํานวน 5.27 ลานบาทและ 3.41 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 69.89 และ
รอยละ 26.62 ตามลําดับ เนื่องจากการซื้อยานพาหนะและเครื่องตกแตงสํานักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายในการตัดคาเสื่อมราคาอุปกรณ 5 ป และยานพาหนะ 7 ป
สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯ ณ สิ้นป 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 มีการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น จํานวน 0.04 ลานบาท 5.43
ลานบาท และ 2.08 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ สินทรัพยไมมีตัวตนที่เพิ่มขึ้น ในป 2557 และป 2558 บริษัทฯ
มีการเปลี่ยนโปรแกรมระบบ ERP ใหม เพื่อรองรับการทํางานของฝายบัญชี และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ฐานขอมูล เพื่ อใหไดรายงานที่ถูก ตองและรวดเร็ว ไดแก โปรแกรมคอมพิ วเตอร SAP ซึ่งตัดจําหนายโดยวิธี
เสนตรง 10 ป
หนี้สิน
หนี้สินของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2556 - 2558 มีจํานวน 105.67 ลานบาท 111.84 ลานบาท และ 117.21
ลานบาท ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้น 6.17 ลานบาท และ 5.37 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้น รอยละ 5.84 และ รอยละ 4.80
ตามลําดับ หนี้สินที่สําคัญของบริษัทฯ ประกอบดวย เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ณ สิ้นป 2556 - 2558 บริษัทฯ มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 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
การคาและเจาหนี้อื่น ประกอบดวย เจาหนี้การคา ซึ่งมีเงื่อนไขการชําระเงินประมาณ 60 วัน คาใชจายคางจาย
และเจาหนี้อื่นๆ ดังนี้
31 ธ.ค. 2558
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
- คาใชจายคางจาย
- เจาหนี้อื่น
รวม

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2556

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

69.67

78.66

67.61

76.66

66.08

82.40

15.92
2.98
88.57

17.97
3.37
100.00

18.98
1.61
88.20

21.52
1.83
100.00

12.81
1.30
80.19

15.98
1.62
100.00
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หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ณ สิ้นป 2556 - 2558 มีจํานวน 3.15 ลานบาท 6.30 ลานบาท และ 10.26 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
2.98 รอยละ 5.63 และรอยละ 8.75 ของหนี้ สิน รวม ตามลําดั บ ประกอบด วย เจาหนี้ เงิน มั ดจํ าในการขาย
ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง และภาษีมูลคาเพิ่มรอนําสง เปนตน หนี้สินหมุนเวียนอื่นที่มียอดเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลัก
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้เงินมัดจําในการขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการเรียกเก็บเงินมัดจําจากลูกคา
เพิ่มมากขึ้นตามจํานวนการสั่งซื้อที่มากขึ้น
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2556 – 2558 มีจํานวน 5.04 ลานบาท 6.40
ล า นบาท และ 9.84 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ โดยบริ ษั ท ฯ ได เริ่ ม ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่ อ ง
ผลประโยชนพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวัน ที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนมา ซึ่งภายใตนโยบายบัญ ชีใหม
บริษัทฯ มีภาระผูกพันสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามขอบังคับการทํางานของ
บริษัทฯ และตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน ซึ่งเดิมบริษัทฯ รับรูภาระผูกพันเมื่อเกิดรายการ และคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน
พนักงานหลังออกจากงานของพนักงาน โดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณไวโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2556 - 2558 จํานวน 175.71 ลานบาท 460.53 ลานบาท และ
จํานวน 451.80 ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2556 จํานวน 33.54 ลานบาท
เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 61.16 ลานบาท และมีการจายเงินปนผล จํานวน 27.63 ลานบาท สําหรับ
สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2557 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2556 จํานวน 284.82 ลานบาท หรือเนื่องจากบริษัทฯ มี
กําไรสุทธิ จํานวน 60.61 ลานบาท มีการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 110.00 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุน
สามัญ 213.21 ลานบาท สุทธิดวยการจายปนผล จํานวน 99.00 ลานบาท สําหรับสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2558
ลดลงจาก ณ สิ้นป 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 46.20 ลานบาท และมีการจายเงินปนผล 52.50 ลานบาท
และมีรายการปรับปรุงขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน
พนักงานสุทธิ 2.43 ลานบาท
การวิเคราะหงบกระแสเงินสด
หนวย : ลานบาท

ป 2558

ป 2557

ป 2556

50.34

62.79

56.13

4.68

(253.95)

(31.68)

(52.50)

214.29

(31.06)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

2.52

23.13

(6.61)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

25.66

2.53

9.14

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

28.18

25.66

2.53

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

สวนที่ 3 (14) การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

หนา 116

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน ป 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรม
ดําเนินงาน จํานวน 50.34 ลานบาท ลดลง 12.45 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 โดยมีกําไรจากการดําเนินงาน
กอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 62.75 ลานบาท สินทรัพยและหนี้สินจากการดําเนินงาน
เปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ลดลงจํานวน 12.00 ลานบาท สินคาคงเหลือ เพิ่มขึ้น
13.47 ลานบาท
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนไดมา จํานวน 4.68 ลานบาท เปนรายการขายเงินลงทุนชั่วคราว
12.76 ลานบาท และจําหน ายรถยนต 0.89 ลานบาท และเงินสดจายเพื่ อซื้ออุป กรณ 6.89 ลานบาท และซื้ อ
สินทรัพยไมมีตัวตนอีก 2.08 ลานบาท
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เปนการจายเงินปนผล 52.50 ลานบาท
บริษัทฯ มีเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 28.18 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 2.52 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2557
อัตราสวนสภาพคลอง
วงจรเงินสดของบริษัทฯ ในป 2556 - 2558 เปนดังนี้
ป 2558

ป 2557

ป 2556

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

63

68

87

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

77

73

84

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)

54

53

60

วงจรเงินสด (วัน)

86

88

111

ในป 2556 – 2558 บริษัทฯ มีวงจรเงินสดเทากับ 111 วัน 88 วัน และ 86 วัน ตามลําดับ วงจรเงินสด
ลดลงอยางตอเนื่องแสดงให เห็น ถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น และโดยวงจรเงินสดของบริษัท ฯ
เปนไปตามลักษณะธุรกิจหลักที่มีการเรียกเก็บจากลูกหนี้การคา ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 - 60 วัน สวนเจาหนี้
การคา บริษัทฯ ไดรับเครดิตเทอมประมาณ 60 วัน โดย ณ สิ้นป 2556 - 2558 บริษัทฯ มีระยะเวลาการจายหนี้
เฉลี่ยเทากับ 60 วัน 53 วัน และ 54 วัน ระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ยเทากับ 84 วัน 73 วัน และ 77 วันตามลําดับ
ซึ่งวงจรเงินสดในป 2558 ใกลเคียงกับ ป 2557 เพราะถึงแมวาบริษัทฯ จะมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น แตบริษัทฯ ก็สามารถบริหารการเก็บหนี้ใหมีประสิทธิภาพจนสามารถเก็บหนี้จากลูกคาไดเร็วขึ้น

สวนที่ 3 (14) การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

หนา 117

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองว่า ข้อมู ลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็น เท็จ ไม่ทาให้ ผู้อื่น สาคัญ ผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ ควรต้องแจ้ง ใน
สาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระสาคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษั ทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายวิรัฐ สุขชัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่อของ นายวิรัฐ สุขชัย กากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว
ข้างต้น
ชื่อ
1.

นายวิรัฐ สุขชัย

2.

นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
ชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ

นายวิรัฐ สุขชัย

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ตาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ

ลายมือชื่อ

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมและผู้บริหารของบริษัท
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

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

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

อายุ
(ปี)

70

50

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

- 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) รุน่ ที่ 8 ปี 2547
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (E-MBA)
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
(นิด้ำ)
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ (กำรขำย
และกำรตลำด) มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ Class
SET/2012 ปี 2555

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2555 - ปัจจุบัน

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

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน) /ธุรกิจขำย
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง

กรรมกำรผู้จัดกำร

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน) /ธุรกิจขำย
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขำยปลีกและ
ส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง
บริษัท หำญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจขำยและ
บริกำร

2555 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน

2548 - 2554

24.68%

-

- เอกสำรแนบ 1 -

2555 - ปัจจุบัน
2544 - 2555

ผู้จัดกำรทั่วไป

2540 - 2543
2538 - 2539

ผู้จัดกำรขำย
รองผู้จัดกำรขำย

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย / สถำนศึกษำ
บริษัท รำชธำนีลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน) / เช่ำ
ซื้อ
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย / สถำนศึกษำ

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

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

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

อายุ
(ปี)

53

61

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

- ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ
Stanford University, USA
- ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ Class
SET/2012 ปี 2555
- ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำ
บัญชี มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ Class
SET/2012 ปี 2555

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผู้บริหาร
10.02%
-

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2544 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน

2532 - ปัจจุบัน
2532 - ปัจจุบัน
1.72%

-

2556 - ปัจจุบัน

2552 - 2558

2550 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

2550 - 2556

- เอกสำรแนบ 1 -

ตาแหน่ง
กรรมกำรบริหำร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน) /ธุรกิจขำย
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง
กรรมกำรบริหำร
บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขำยส่ง ขำย
ปลีก ให้บริกำรซ่อม เช่ำเครื่องพิมพ์บรรจุ
ภัณฑ์และหมึกพิมพ์
กรรมกำรบริหำร
บริษัท ชิลแมทช์ จำกัด / นำเข้ำและจำหน่ำย
ระบบปรับอำกำศและอุปกรณ์
กรรมกำรบริหำร
บริษัท หำญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจขำยและ
บริกำร
กรรมกำร
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน) /ธุรกิจขำย
กรรมกำรบริหำร และ ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง
ผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำร
กรรมกำรบริหำร
บริษัท โปรมำร์ค จำกัด / ธุรกิจขำยเครื่องพิมพ์
หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ และบริกำรซ่อมแซม
บำรุงรักษำ
กรรมกำรบริหำร
บริษัท ชิลแมทช์ จำกัด / นำเข้ำและจำหน่ำย
ระบบปรับอำกำศและอุปกรณ์
กรรมกำรบริหำร
บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขำยส่ง ขำย
ปลีก ให้บริกำรซ่อม เช่ำเครื่องพิมพ์บรรจุ
ภัณฑ์และหมึกพิมพ์
กรรมกำรบริหำร
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขำยปลีกและ
ส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2547 - 2555

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

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

75

53

- 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%

- ปริญญำเอก คณะเศรษฐศำสตร์
University of Wisconsin , USA
- ปริญญำโท คณะเศรษฐศำสตร์
University of Wisconsin , USA
- ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 102 ปี 2556

-

-

-

2558 - ปัจจุบัน
2544 - 2558
2545 - ปัจจุบัน

ผู้จัดกำรทั่วไป
สำยกำรเงินและ
บริหำรทั่วไป
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรบริหำร

2542 - ปัจจุบัน

กรรมกำรบริหำร

2542 - ปัจจุบัน

กรรมกำรบริหำร

2555 - ปัจจุบัน

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนหลักสูตร
เศรษฐศำสตร์
นำนำชำติ
คณบดี
คณะเศรษฐศำสตร์

2555 - ปัจจุบัน

2549 - 2552

- เอกสำรแนบ 1 -

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท หำญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจขำยและ
บริกำร
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน) / ธุรกิจขำย
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง
บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขำยส่ง ขำย
ปลีก ให้บริกำรซ่อม เช่ำเครื่องพิมพ์บรรจุ
ภัณฑ์และหมึกพิมพ์
บริษัท ชิลแมทช์ จำกัด / นำเข้ำและจำหน่ำย
ระบบปรับอำกำศและอุปกรณ์
บริษัท หำญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจขำยและ
บริกำร
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน) /ธุรกิจขำย
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย / สถำนศึกษำ

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย / สถำนศึกษำ

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

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

อายุ
(ปี)
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-

8. นำงวรินกำญจน์ ธีระอัมรำนนท์
ผู้อำนวยกำรสำยงำนบริหำรทั่วไป
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ม.ค. 2557

50

9. นำยรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนำนนท์
ผู้อำนวยกำรสำยงำนขำย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ม.ค. 2557

37

-

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผู้บริหาร
ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ Middle
Tenessee State University, USA
ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ Class
SET/2012 ปี 2555
0.32%
ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำ
กำรบัญชี สถำบันเทคโนโลยีรำช
มงคล

- ปริญญำตรี คณะอุตสำหกรรมศำสตร์
สำขำเครื่องกล มหำวิทยำลัยศรีปทุม

0.94%

-

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2555 - ปัจจุบัน

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ
First Senior Vice
President

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

ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน
บริหำรทั่วไป
ผู้จัดกำรทั่วไป
หัวหน้ำวำงแผน
นโยบำยและ
ทรัพยำกรบุคคล
ผู้อำนวยกำรสำยงำน
ขำย
ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย

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

2530 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน
2556 - 2556
2548 - 2555

2557 - ปัจจุบัน
2551 - 2556

- เอกสำรแนบ 1 -

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

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

10. นำยประชำ พร้อมพรชัย
ผู้อำนวยกำรสำยงำนขำยโครงกำร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ม.ค. 2557
11. นำยสุชำติ สุวัฒโนดม
ผู้อำนวยกำรสำยงำนขำยปิโตรเคมีคอล
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 มีนำคม 2558

อายุ
(ปี)
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42
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- ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์
สำขำเครื่องกล มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
- ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์
สำขำอุตสำหกำร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผู้บริหาร
3.13%
-

0.05%

-

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2557 - ปัจจุบัน

2546 - 2556
2558 - ปัจจุบัน
2557 - 2558
2541 - 2557

- เอกสำรแนบ 1 -

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผู้อำนวยกำรสำยงำน บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน) /ธุรกิจขำย
ขำยโครงกำร
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขำยปลีกและ
ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย
ส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง
ผู้อำนวยกำรสำยงำน บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน) /ธุรกิจขำย
ขำยปิโตรเคมีคอล
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง
ผู้อำนวยกำร
บริษัท ทรีนิตี้ ไดนำมิค จำกัด/ธุรกิจนำเข้ำ และ
ตัวแทนจำหน่ำยเหล็กสแตนเลส
ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย
บริษัท กำร์ดไฟร์ จำกัด/ธุรกิจให้บริกำรติดตั้ง
ระบบป้องกันอัคคีภัย

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

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

อายุ
(ปี)
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- ปริญญำโท คณะวิทยำศำสตร์ สำขำ
สิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยมหิดล
- ปริญญำตรี 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

สัดส่วน
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท (%)
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2555 - 2558
2548 - 2555

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

เลขำนุกำรบริษัท บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน) /ธุรกิจขำย
ปลีกและส่ง เช่ำ รับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง
พนักงำนวำงแผน บริษัท หำญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจ
นโยบำย
ให้บริกำรบริหำรงำนส่วนกลำงและให้เช่ำ
อำคำรสำนักงำน

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
1) ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมกำรและผู้บริหำรเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมำยต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ
2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รับผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมมติของที่ประชุมดังกล่ำว
3) จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรสำคัญของบริษัท ได้แก่
3.1) ทะเบียนกรรมกำร
3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจำปีของบริษัท
3.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
4) กำรเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร (หมำยถึง กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททรำบ)
5) ดำเนินกำรและรับผิดชอบอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกตำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้คณะกรรมกำรแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทคนใหม่ภำยในเก้ำสิบวัน นับแต่วันที่เลขำนุกำรบริษัทคนเดิมพ้นจำกตำแหน่ง หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่
และให้คณะกรรมกำรมีอำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้ำที่แทนในช่วงเวลำดังกล่ำว (ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
- เอกสำรแนบ 1 -

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

3. ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พิพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท พิพัฒน์รุ่งเรือง จำกัด

บริษัท มำรวย ทำวน์ จำกัด

บริษัท มิตร อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัท ยู.ลัคกี้ จำกัด

/

/

/

/

/

/

/

/
//
//
//

//
//
//

/

= กรรมกำรบริหำร

/

/

/

/// = ผู้บริหำร

- เอกสำรแนบ 1 -

/

บริษัท แลนด์แอนด์ววิ จำกัด
บริษัท เอส แอนด์ พี ซีเคียวริตี้
เ ซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท พรีเมียร์ กำร์ด แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บมจ. รำชธำนีลิสซิ่ง

บริษัท โปรมำร์ค จำกัด

บริษัท สร้อยสวรรค์ จำกัด

บริษัท มำเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปิยรำษฎร์แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ จำกัด

บริษัท บ้ำนเนินปำย จำกัด

บริษัท ชำญณรงค์ โฮลดิ้ง กรุป จำกัด

บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด

1. นำยถกล
นันธิรำภำกร
X,/
2. นำยวิรัฐ
สุขชัย
/ , // , ///
3. นำงสิริมำ
เอี่ยมสกุลรัตน์
/ , //
//
4. นำงวลีรัตน์
เชื้อบุญชัย
/ , // , ///
5. นำยภำคภูมิ
ว่องไพฑูรย์
//
//
6. นำยโสตถิธร
มัลลิกะมำส
/
7. นำงสำววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์
/
8. นำงวรินกำญจน์ ธีระอัมรำนนท์
///
9. นำยรัตนพันธ์ มุขหริวฒ
ั นำนนท์
///
10. นำยประชำ
พร้อมพรชัย
///
11. นำยสุชำติ
สุวัฒโนดม
///
หมำยเหตุ X = ประธำนกรรมกำร / = กรรมกำร
//

บริษัท คิว ทู เอส จำกัด

บริษัท

บริษัท ชิลแมทช์ จำกัด

รำยชื่อ

บริษัท หำญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

/
/

/

/

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
-ไม่มีบริษัทย่อย -

- เอกสำรแนบ 2 -

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัทใช้บริกำรหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท อัลทิมำ แอดไวเซอรี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ซึง่ ได้มอบหมำยให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
ของบริษทั
ชื่อ-นำมสกุล /
อำยุ
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง /
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
(ปี)
ตำแหน่ง
1. นำงสำวชลฎำ ธีระพัฒนำนนท์ 46 คุณวุฒิทางการศึกษา
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต
26 กรกฎำคม 2555
สำขำกำรบัญชีกำรเงิน
Senior Internal Audit Manager
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 ประกำศนียบัตรบัณฑิต
ด้ำนกำรสอบบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต
สำขำกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
ช่วงเวลำ
(ร้อยละ)
ระหว่ำงผู้บริหำร
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
2553 - ปัจจุบัน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย เลขทะเบียน 4994
การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร /
ประกาศนียบัตร
 โครงกำรอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้ำน
กำรตรวจสอบภำยใน รุ่นที่ 3
 หลักสูตร COSO 2013

- เอกสำรแนบ 3 -

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

Senior Manager

- Ultima Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจ
ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภำยใน
- Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos
Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษำ
- Sensient Technologies (Thailand)
Ltd. / ธุรกิจนำเข้ำ ส่งออก และขำย
เคมีภัณฑ์ เครื่องหอม สี เครื่องปรุงรส
ที่ใช้ในกำรผลิตอำหำร เครื่องสำอำง
ยำ และให้บริกำรด้ำนเทคนิค
- Amex Team Advertising Group /
ให้บริกำรเกี่ยวกับงำนโฆษณำ
- Gilberte Reed Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษำ
- Ernst & Young Office Limited /
ธุรกิจตรวจสอบบัญชี

2548 - 2553

Manager

2540 - 2548

Accounting and
Finance Department
Manager

2534 - 2539

Audit Manager

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-นำมสกุล /
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง /
ตำแหน่ง
2. นำงสำวสุวิมล เที่ยงแท้
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
26 กรกฎำคม 2555
Senior Internal Audit Manager

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

46 คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ)
ระหว่ำงผู้บริหำร
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

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

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
-ไม่ม-ี

- เอกสำรแนบ 3 -

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2553 - ปัจจุบัน

Senior Manager

2543 - 2553

Partner

2534 - 2542

Assistant Accounting
Supervisor

- Ultima Advisory Co., Ltd. /
ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภำยใน
- บริษัท สวอท แอดไวเซอรี่ เซอร์วิส
จากัด / ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและวำง
ระบบบัญชี
- บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) /
จากัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยสี

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน
-ในปี 2558 บริษทั ไม่มีรำยกำรประเมินทรัพย์สิน -

- เอกสำรแนบ 4 -

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ท่ำนผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งได้รับ กำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ จำนวน 3 ท่ำน

ดังนี้
1. ดร.ถกล
2. ดร.โสตถิธร
3. นำงสำววรนุช

นันธิรำภำกร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
มัลลิกะมำส
กรรมกำรตรวจสอบ
สุไพบูลย์พิพัฒน์ กรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท ให้มีกำรรำยงำนทำง
กำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ มีระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล มี
กำรปฏิ บั ติ งำนเป็ น ไปตำมกฎหมำยและข้ อ ก ำหนดที่ เกี่ ย วข้ อ ง พิ จำรณำคั ด เลื อ กและเสนอแต่ งตั้ งผู้ สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท
พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และมีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นอิสระ โดยมี นำงสำวปวรวรรณ
สำยพั น ธุ์ เป็ นเลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ปฏิ บั ติห น้ ำที่ ภ ำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่ และควำมรับผิ ด ชอบตำมกฎบั ต ร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในระหว่ำงปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จัดให้มีกำรประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำน ได้เข้ำ
ร่ว มประชุ ม อย่ ำ งพร้ อ มเพรีย งกั น และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ มี ก ำรประชุ ม หำรือ แลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น กั บ ผู้ บ ริห ำร
ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำระสำคัญสรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงิน ประจาปี ของบริษั ท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี 2558 โดยได้สอบถำม และรับฟังคำ
ชี้แจงจำกผู้บริหำร และผู้สอบบัญชีในเรื่องควำมถูกต้อง ครบถ้วน กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และมีกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดของสำนักคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่ำงถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญ รวมทั้ งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพี ยงพอ
ครบถ้วน และเชื่อถือได้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ
2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบ
ควบคุ ม ภำยใน และกำรติ ด ตำมผลกำรตรวจสอบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยได้ รั บ รำยงำนจำกผลกำรตรวจสอบ
ทุกไตรมำสที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภำยใน จำก บริษัท อัลทิมำ แอดไวเซอรี่ จำกัด เพื่อประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบควบคุ ม ภำยในที่ จ ะส่ งเสริ ม ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ทั้ ง ในด้ ำ นประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ ำพในกำร
ดำเนินงำน ควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินและกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและนโยบำยบริษัท
3. การสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูง สุดต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ เป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

- เอกสำรแนบ 5 -

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

4. การสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดของ
บริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภำยนอก ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสำระสำคัญ
ในเรื่องกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5. การพิ จารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชีประจาปี 2558 เพื่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษั ท ให้ ข ออนุ มัติ จำกที่ ป ระชุ มสำมั ญ ผู้ถื อหุ้ น ประจำปี 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 จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ ในรอบปี 2558 บริษัทมีระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรและมีกำรควบคุม
ภำยในที่เหมำะสม กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสำระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีที่รับรองทั่วไป และกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ และมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่ำงๆ และมีกำรเปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงถูกต้อง
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ และฝ่ำยบริหำรได้ให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องและอยู่ภำยใต้ระบบกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี ไม่พบรำยกำรผิดพลำดที่มีสำระสำคัญที่จะกระทบฐำนะกำรเงินของบริษัท มีกำรพัฒนำปรับปรุงระบบ
กำรปฏิบัติงำนให้มีคุณภำพและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นไปตำมระเบียบ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพ ย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท

....................................................
( ดร.ถกล
นันธิรำภำกร )
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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