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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

วิสัยทัศน์ พั นธกิจ และเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์
� มุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์
ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้งให้บริการงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง เน้นนโยบายคุณภาพในการ
ให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน มีคุณภาพสูง และจัดจำาหน่ายสินค้าอย่างครบวงจร พร้อมบริการให้
คำาแนะนำาโดยวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีมงานขายมืออาชีพ เพือ่ ให้บริการทีต่ รงความต้องการ และเพือ่ สร้างความพึงพอใจ
ให้ลูกค้าสูงสุด
� การสร้างค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) ภายในองค์กร เพื่อให้บริษัทมีวัฒนธรรมการทำางานที่ดี
� สร้างองค์กรให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อสร้างไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการมุ่งเน้นความเป็นผู้นำาในธุรกิจนำาเข้า
และจำาหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิงครบวงจร เพือ่ สร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัย
ให้แก่ผู้บริโภค
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พันธกิจ และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
� เน้นการบริหารงานโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหลักอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ
� ขยายฐานลูกค้ารับเหมางานโครงการ กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และขยายธุรกิจไปยังลูกค้าขนาด
กลางและขนาดย่อม ลูกค้ากลุ่มผู้ใช้งานโดยตรงมากขึ้น
� ขยายการจำาหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น
� มุง่ เน้นให้มกี ารติดตามดูแลลูกค้ากลุม่ งานโครงการ ติดต่อประสานงานผูอ้ อกแบบโครงการ เน้นการจำาหน่าย
สินค้าที่บริษัทจ้างผลิต และสินค้าที่เป็นตัวแทนจำาหน่ายให้มากขึ้น

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้�หม�ยก�รดำ�เนินธุรกิจ
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน

2557

2556

2555

572.37
111.84
460.53

281.38
105.67
175.71

242.03
99.86
142.17

ล้านบาท

572.04

518.61

493.68

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

583.43
422.05
149.99
60.61

521.26
369.86
148.75
61.16

495.75
354.83
138.85
58.95

หน่วย

สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
หนี้สินรวม
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ล้านบาท
ผลการด�าเนินงาน
รายได้จากการขายและ
บริการ
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
กำาไรขั้นต้น
กำาไรสุทธิ
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อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์
อัตรากำาไรขั้นต้น
อัตรากำาไรสุทธิ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น
อัตราการหมุนของ
สินทรัพย์

%
%

19.05
18.18

38.48
23.37

43.28
26.25

%
%
เท่า

26.22
10.39
0.24

28.68
11.73
0.60

28.13
11.89
0.70

เท่า

1.37

1.99

2.21

บาท
บาท
บาท
บาท

0.50*
1.32
0.15
0.25

10.00
27.03
15.23
9.41

10.00
21.87
274.25
32.59

ข้อมูลหุ้นสามัญ
ราคาพาร์ต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
กำาไรสุทธิต่อหุ้น

หมายเหตุ: * ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็น 1.00 บาท และ
ณ วันที่ 22 กันยายน 2557 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็น 0.50 บาท
ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน

รายงานประจำาปี 2557
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

สารจากคณะกรรมการบริษัท

สารคณะกรรมการบริษัท

……………………………………………………

……………………………………………………

นายภาคภูมิ วองไพฑูรย

นายภาคภู
มิ ว่องไพฑูรย์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
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ป

นายวิรัฐ สุขชัย

นายวิรัฐ สุขชัย
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ

ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
ถือเปนปแหงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด มหาชน เนื่องจากบริษัทไดเขาทํา

การจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

เปนครั้งแรก เมื่อวันที่

พฤศจิกายน

ซึ่งถือเปนยางกาวสําคัญของ

ปี 2557 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญของ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัท
บริ ษัท ในการมุ งไปสู ก ารเติ บ โตแบบยั่ง ยืน บริษั ท มีค วามมุง มั่ นในการดํ าเนิ นธุ รกิ จ จํา หน า ยวาล ว และอุ ป กรณใ นระบบ
ได้เข้าทำาการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งถือเป็น
าภิาบวสำ
าลาคัปรัญบของบริ
อากาศษและระบบดั
เพลิ่กงารเติ
ครบวงจร
โดยมี่งผยืลประกอบการที
่ดีและเติ
โตมาอยาาเนิงตนอธุเนืรกิ่อจงจำาถึหน่
งแมาสยวาล์
ภาวะว
ย่สุาขงก้
ัทในการมุ่งบไปสู
บโตแบบยั
น บริษัทมีความมุ
่งมั่นบในการดำ
เศรษฐกิ
จในปในระบบสุ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมี
การชะลอตั
แตผลการดํ
าเนิผนลประกอบการที
งานของบริษัทก็ย่ดังีแเปละเติ
นที่นบาพอใจ
และอุ
ปกรณ์
ขาภิบาล ปรับอากาศ และระบบดั
บเพลิงวครบวงจร
โดยมี
โตมา
บริษางต่
ัทยัองเนื
คงสามารถเติ
โตในดานยอดขายและมี
ผลกํทัง้าภายในและภายนอกประเทศจะมี
ไรที่ดี โดยคาดหวังวาในอนาคตตอไปข
างหนานีว้ บริ
จะสามารถ
อย่
อ่ ง ถึงแม้สบภาวะเศรษฐกิ
จในปี 2557
การชะลอตั
แต่ษผัทลการดำ
าเนิน
งานของบริ
ังเป็อนยทีา่นงรวดเร็
่าพอใจ
บริ้นษัทภายหลั
ยังคงสามารถเติ
โตในด้านนยอดขายและมี
ผลกำ
าไรที
่ดี ่มทุโดยคาดหวั
งว่า
เติบโตกาวหนษาัทตก็อยไปได
วมากขึ
งจากที่ไดมีกบารระดมทุ
จากการเสนอขายหุ
นสามั
ญเพิ
นแกประชาชน
ในอนาคตต่
ัทจะสามารถเติ
บโตก้
าวหน้า้นต่ทีอ่ภไปได้
อย่นาออกของประเทศเพื
งรวดเร็วมากขึ้น ่อภายหลั
งจากที
ด้มนีกคารา
เปนครั้งแรก อไปข้าซึงหน้
่งในปานี้ บริษบริ
ษัทมีแผนที่จะเพิ
่มสาขาในพื
าคตะวั
เพิ่มการจํ
าหนา่ไยสิ
ระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งในปี 2558 บริษัทมีแผนที่จะเพิ่ม
ในตลาดอื่นๆ มีการวางแผนเพิ่มบุคลากรในดานการขายและสนับสนุนการขาย นอกจากนี้ ยังไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทน
สาขาในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกของประเทศเพือ่ เพิม่ การจำาหน่ายสินค้าในตลาดอืน่ ๆ มีการวางแผนเพิม่ บุคลากรในด้าน
จําหนายสินคาเพิ่มบขึสนุ
้น นซึการขาย
่งจะสงผลให
บริษัทสามารถเพิ
ไรใหเติาบหน่
โตตาอยสิ
ไปได
การขายและสนั
นอกจากนี
้ ยังได้ร่มับยอดขายและสร
การแต่งตั้งให้าเป็งผลกํ
นตัวาแทนจำ
นค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้
บริษัทสามารถเพิ
่มยอดขายและสร้างผลกำาไรให้เติบโตต่อไปได้
บริษัทไดใหความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอผู
บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะดำาเนินงานด้วยความรับ
มีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม โปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยบริษัทมุงหวังจะปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด
ผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทมุ่งหวังจะปฏิบัติตาม
หลักกทรั
พยแขหองตลาดหลั
งประเทศไทยกทรั
เพืพ่อย์ใหแไห่ดงคประเทศไทย
วามเชื่อมั่นจากพนั
กงาน
คา ตลอดจนนั
กลงทุกนงาน
ทั่วไปคูค่ า้ ตลอดจนนักลงทุนทัว่ ไป
หลั
เกณฑ์
เพือ่ ให้
ได้คคูวามเชื
อ่ มัน่ จากพนั
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผูถือหุน ลูกคา คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียทุก
เสียทุกฝ่าย ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ให้การสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนื่อง และขอให้มั่นใจ
ย ตลอดจนคณะกรรมการ
ผู บ ริ ห ารกและพนั
ก งานที
ห กนาองค์
ารสนั บกสนุ
ั ท อยาางยั
งต่งอยืเนืน่ อ งภายใต้
และขอให
ม่ั น ใจว
ว่ฝาาคณะกรรมการบริ
ษัท ผู้บริหารและพนั
งาน จะมุ
่งมั่นพั่ ใฒ
รให้นเบริ
ติบษโตอย่
หลักการกำ
ากัาบ
ผูบเริกิหดารและพนั
นาองค
ดูคณะกรรมการบริ
แลกิจการที่ดี เพืษัท่อให้
ประโยชน์กสงาน
ูงสุดจะมุ
ต่องผูมั้ม่นีสพั่วฒนได้
เสียกทุรให
กๆเติฝ่บาโตอย
ย างยั่งยืน ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดเสียทุกๆ ฝาย
ส�รจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
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นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์

อายุ 74 ปี ประธานกรรมการ/
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

006

� สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั 6,110,000 หุน้
(1.75%) (ณ วันที่ 27 ม.ค. 2558)
� วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 พฤษภาคม 2544
� คุณวุฒิการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัย Illinois Institue of Technology, USA
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย
University of Illinois, USA
� ประวัติการฝึกอบรม
- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 42/2005
- หลักสูตร ความลับในการก้าวสู่ความสำาเร็จ
- หลักสูตร การบริหารระบบคุณภาพ ISO : 2000
- หลักสูตร Self Improvement (7-Habits)
- หลักสูตร สรุปประเด็นกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน ฉบับ
ใหม่ 2551
- หลักสูตร กลยุทธ์การติดตามและเร่งรัดหนีส้ นิ ทางธุรกิจ
และกฎหมาย
- หลักสูตร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบ ISO
9001 : 2000
- หลักสูตร การตรวจสอบและการควบคุมภายในเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพขององค์กร
- หลักสูตร การบัญชี แบบ “ลีน”

- หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนภาษีธุรกิจครอบครัว
- หลักสูตร Pay for Performance
- หลักสูตร EVA สำาหรับผู้บริหาร
- หลักสูตร การประยุกต์ใช้ the Balance Scorecard
& KPIs
� ประสบการณ์การท�างาน
2545 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั คิว ทู เอส จำากัด
2544 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์
จำากัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช์
จำากัด
2542 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็นยิเนียริง่ จำากัด
2541 – 2544 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ในเครือ บริษทั
หาญเอ็นยิเนียริง่ จำากัด
2535 – 2540 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อุตสาหกรรม
พรมไทย จำากัด (มหาชน)
2528 – 2534 กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบริษัท
Carpets International จำากัด (มหาชน)
2526 – 2527 รองผู้ จั ด การทั่ ว ไป บริ ษั ท ITT
(Thailand) จำากัด
2519 – 2525 ผูจ้ ดั การโรงงาน บริษทั Carpets Inter
national จำากัด (มหาชน)
2516 – 2518 ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต บริษทั Goodyear
(Thailand) จำากัด
2509 – 2515 วิ ศ วกรออกแบบโรงไฟฟ้ า บริ ษั ท
Pioneer Service & Engineering และ
บริษทั Sarget & Landy, Chicago,
Illinois, USA

คณะกรรมก�รบริษัท
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นายวิรัฐ สุขชัย

อายุ 49 ปี กรรมการผู้จัดการ/ ประธาน
กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
� สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั 86,190,000 หุน้
(24.63%) (ณ วันที่ 27 ม.ค. 2558)
� วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ 25 พฤศจิกายน 2555
� คุณวุฒกิ ารศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
� ประวัตกิ ารฝึกอบรม
- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ SET/2012
- หลักสูตร 12 คุณภาพผูน้ าำ สูก่ ารเปลีย่ นแปลงยุคดิจติ อล
และ AEC
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ งขององค์กร
- หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ์
- หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
- หลักสูตร marketing 3.0 : Human Spirit Marketing
- หลักสูตร Vice Excellence
- หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายกับลูกค้าหลากหลาย
รูปแบบ
- หลักสูตร Root Cause Analysis & Corrective Actions
- หลั ก สู ต ร การเสริ ม สร้ า งและต่ อ ยอดทางวิ ช าการ
Refreshment Program 4th
- หลักสูตร การบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000
สำาหรับผูบ้ ริหาร
- หลักสูตร กลยุทธ์ตดิ ตามและเร่งรัดหนีส้ นิ ทางธุรกิจและ
คณะกรรมก�รบริษัท

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ทางแพ่งและอาญาเสวนาเจาะ
ลึก เรือ่ ง แนวทางการทำาธุรกิจรับเหมาติดตัง้ และธุรกิจ
จำาหน่ายสินค้าให้ประสบความสำาเร็จ
- หลักสูตร Fire Research, Education, Performance
Codes & Investigation
- หลักสูตร “HYGOOD” SAPPHIRE FIRE SUPPRES
SION SYSTEM
- หลักสูตร TQM : การบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร
- หลักสูตร วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีกับการป้องกัน
อัคคีภยั
- หลักสูตร การขายขัน้ สูง
- หลักสูตร การตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคี
ภัยของอาคาร
� ประสบการณ์การท�างาน
2555 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์
จำากัด (มหาชน)
2545 – 2555 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฟร์วิคเตอร์
จำากัด
2540 – 2544 ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย
2538 – 2539 รองผูจ้ ดั การฝ่ายขาย
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นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย

อายุ 60 ปี กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการผู้มี
อำานาจลงนามผูกพันบริษัท

008

� สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั 5,947,520 หุน้
(1.70% ) (ณ วันที่ 27 ม.ค. 2558)
� วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 มิถุนายน 2550
� คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
� ประวัติการฝึกอบรม
- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น SET/2012
- หลักสูตร 12 คุณภาพผูน้ าำ สูก่ ารเปลีย่ นแปลงยุคดิจติ อล
และ AEC
- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ์
- หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
- หลักสูตร The habits of Highly Effective Working
Person
- หลักสูตร Marketing 3.0 Human Spirit Marketing
- หลักสูตร เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษีเงินเดือนค่า
จ้างสวัสดิการ
- หลักสูตรผ่ามาตรฐานบัญชีใหม่ที่กระทบธุรกิจ
- หลักสูตร เทคนิคการใช้ขอ้ มูลบัญชีและการเงินสำาหรับ
ผู้บริหาร

� ประสบการณ์การท�างาน
2556 – ปัจจุบนั ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท
ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โปรมาร์ค จำากัด
2550 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช์
จำากัด
2550 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั คิว ทู เอส จำากัด
2550 – 2556 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟร์วิคเตอร์
จำากัด
2547 – 2555 ผูจ้ ดั การทัว่ ไป สายการเงินและบริหาร
ทัว่ ไป บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จำากัด
2542 – 2547 ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษทั
หาญเอ็นยิเนียริง่ จำากัด
2530 – 2542 ผู้จัด การบั ญ ชี แ ละการเงิ น บริ ษัท
คาร์เปท อินเตอร์เนชัน่ แนลไทยแลนด์
จำากัด (มหาชน)
2525 – 2530 หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน บริษทั
คาร์เปท อินเตอร์เนชัน่ แนลไทยแลนด์
จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมก�รบริษัท
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นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์

อายุ 52 ปี กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
� สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั 33,067,520 หุน้
(10.02%) (ณ วันที่ 27 ม.ค. 2558)
� วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ 9 พฤษภาคม 2544
� คุณวุฒกิ ารศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Stanford, USA
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
� ประวัตกิ ารฝึกอบรม
- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ SET/2012
� ประสบการณ์การท�างาน
2544 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท ไฟร์วิคเตอร์
จำากัด (มหาชน)
2545 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั คิว ทู เอส จำากัด
2532 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่
จำากัด
2532 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช์
จำากัด
คณะกรรมก�รบริษัท

5

ดร.ถกล นันธิราภากร
อายุ 69 ปี กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

� สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั ไม่มี
(ณ วันที่ 27 ม.ค. 2558)
� วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ 10 ตุลาคม 2555
� คุณวุฒกิ ารศึกษา
- Ph.D. Degree (Accounting, MIS, Economics), Uni
versity of Arkansas, Fayetteville, Arkansas, USA
- MBA Degree (Quantitative Analysis), Northeast
Louisiana University, Monroe, Louisiana, USA
- B.S. Degree (Finance), West Liberty State, West
Virginia, USA
- ประกาศนียบัตรชัน้ สูง(การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
� ประวัตกิ ารฝึกอบรม
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ 8/2004
2. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ 8/2005
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� ประสบการณ์การท�างาน
� ทางธุรกิจ
2555 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จำากัด
(มหาชน)
2545 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จำากัด
(มหาชน)
กรรมการตรวจสอบองค์การกระจาย
เสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย (TPBS)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ
สอบ ธนาคารศรีนคร จำากัด (มหาชน)
กรรมการ NS Electronics Bangkok
(1993) Ltd.
กรรมการ บริษทั ดี เอน แมชีนเนอรี่
(1980) จำากัด
ประธานคณกรรมการกองทุนเลีย้ งชีพ
NS Electronics Bangkok (1993) Ltd.
� ทางการศึกษา
2555 - ปัจจุบนั คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
2548 - 2554 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรรมการบริ ห าร มหาวิ ท ยาลั ย
หอการค้าไทย
กรรมการ โครงการพัฒนาและจัดตัง้
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแห่งใหม่
กรรมการ สภาวิทยาลัยทองสุข
อาจารย์ พิ เ ศษ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
อำ า นวยการ โครงการปริ ญ ญาเอก
บริหารธุรกิจ, JDBA

คณะกรรมก�รบริษัท

� ทางสังคม
-

กรรมการ สภาสถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สภา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประธานกรรมการ คณะกรรมการ
กำาหนดตำาแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
Professor of Accounting & Finance,
Youngstown State University, Ohio,
U.S.A.
Graduate Council Member, Youngs
town State University, Ohio, U.S.A.
Asst. Prof., College of Business &
Industry, Mississippi State Univer
sity, Mississippi, U.S.A.
Asst. Prof. of Accounting, KSU,
Kent, Ohio, U.S.A.
ปัจจุบนั กรรมการมูลนิธเิ ฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
ปัจจุบนั กรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาล
สมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
ปัจจุบนั ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ สมาคม
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
นายก (ก่อตั้ง) สโมสรไลออนส์แห่ง
ประเทศไทย แคมปัสนิดา้
ทีป่ รึกษา สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส
อายุ 52 ปี กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

� สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่มี
(ณ วันที่ 27 ม.ค. 2558)
� วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 ตุลาคม 2555
� คุณวุฒิการศึกษา
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต University of Wisconsin, U.S.A.
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Wisconsin, U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
� ประวัติการฝึกอบรม
- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 102/2013
� ประสบการณ์การท�างาน
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน
ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549 – 2552
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546 – 2549
รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542 – 2546
ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2535 – 2541
ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร บลจ.ภัทรธนกิจ
2537 – 2538
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงินการคลัง สภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมก�รบริษัท
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นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์
อายุ 51 ปี กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

012

� สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่มี
(ณ วันที่ 27 ม.ค. 2558)
� วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 ตุลาคม 2555
� คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Middle Tenessee State University, USA
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
� ประวัติการฝึกอบรม
- หลักสูตร Executive Development Program (Thai Listed Companies Association) รุ่นที่ 10
- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012
ประสบการณ์การท�างาน
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด (มหาชน)
2530 – ปัจจุบัน
First Senior Vice President บมจ.ทิสโก้ ไฟแนลเชียลกรุ๊ป

คณะกรรมก�รบริษัท
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ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท
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นายวิรัฐ สุขชัย

อายุ 49 ปี กรรมการผู้จัดการ/
ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

014

� สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั 86,190,000 หุน้
(24.63%) (ณ วันที่ 27 ม.ค. 2558)
� วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ 25 พฤศจิกายน 2555
� คุณวุฒกิ ารศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
� ประวัตกิ ารฝึกอบรม
- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ SET/2012
- หลักสูตร 12 คุณภาพผูน้ าำ สูก่ ารเปลีย่ นแปลงยุคดิจติ อล
และ AEC
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ งขององค์กร
- หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ์
- หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
- หลักสูตร marketing 3.0 : Human Spirit Marketing
- หลักสูตร Vice Excellence
- หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายกับลูกค้าหลากหลาย
รูปแบบ
- หลักสูตร Root Cause Analysis & Corrective Actions
- หลั ก สู ต ร การเสริ ม สร้ า งและต่ อ ยอดทางวิ ช าการ
Refreshment Program 4th

- หลักสูตร การบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000
สำาหรับผูบ้ ริหาร
- หลักสูตร กลยุทธ์ตดิ ตามและเร่งรัดหนีส้ นิ ทางธุรกิจและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ทางแพ่งและอาญาเสวนาเจาะ
ลึก เรือ่ ง แนวทางการทำาธุรกิจรับเหมาติดตัง้ และธุรกิจ
จำาหน่ายสินค้าให้ประสบความสำาเร็จ
- หลักสูตร Fire Research, Education, Performance
Codes & Investigation
- หลักสูตร “HYGOOD” SAPPHIRE FIRE SUPPRES
SION SYSTEM
- หลักสูตร TQM : การบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร
- หลักสูตร วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีกับการป้องกัน
อัคคีภยั
- หลักสูตร การขายขัน้ สูง
- หลักสูตร การตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคี
ภัยของอาคาร
� ประสบการณ์การท�างาน
2555 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์
จำากัด (มหาชน)
2545 – 2555 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฟร์วิคเตอร์
จำากัด
2540 – 2544 ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย
2538 – 2539 รองผูจ้ ดั การฝ่ายขาย

คณะกรรมก�รบริห�ร ผู้บริห�รและเลข�นุก�รบริษัท
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นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
อายุ 60 ปี กรรมการบริหาร/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

� สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั 5,947,520 หุน้
(1.70% ) (ณ วันที่ 27 ม.ค. 2558)
� วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 มิถุนายน 2550
� คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
� ประวัติการฝึกอบรม
- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น SET/2012
- หลักสูตร 12 คุณภาพผูน้ าำ สูก่ ารเปลีย่ นแปลงยุคดิจติ อล
และ AEC
- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ์
- หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
- หลักสูตร The habits of Highly Effective Working
Person
- หลักสูตร Marketing 3.0 Human Spirit Marketing
- หลักสูตร เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษีเงินเดือนค่า
จ้างสวัสดิการ
- หลักสูตรผ่ามาตรฐานบัญชีใหม่ที่กระทบธุรกิจ
- หลักสูตร เทคนิคการใช้ขอ้ มูลบัญชีและการเงินสำาหรับ
ผู้บริหาร
คณะกรรมก�รบริห�ร ผู้บริห�รและเลข�นุก�รบริษัท

� ประสบการณ์การท�างาน
2556 – ปัจจุบนั ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท
ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โปรมาร์ค จำากัด
2550 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช์
จำากัด
2550 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั คิว ทู เอส จำากัด
2550 – 2556 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟร์วิคเตอร์
จำากัด
2547 – 2555 ผูจ้ ดั การทัว่ ไป สายการเงินและบริหาร
ทัว่ ไป บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จำากัด
2542 – 2547 ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษทั
หาญเอ็นยิเนียริง่ จำากัด
2530 – 2542 ผู้จัด การบั ญ ชี แ ละการเงิ น บริ ษัท
คาร์เปท อินเตอร์เนชัน่ แนลไทยแลนด์
จำากัด (มหาชน)
2525 – 2530 หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน บริษทั
คาร์เปท อินเตอร์เนชัน่ แนลไทยแลนด์
จำากัด (มหาชน)
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นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
อายุ 52 ปี กรรมการบริหาร

016

� สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั 33,067,520 หุน้
(10.02%) (ณ วันที่ 27 ม.ค. 2558)
� วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ 9 พฤษภาคม 2544
� คุณวุฒกิ ารศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Stanford, USA
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
� ประวัตกิ ารฝึกอบรม
- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ SET/2012
� ประสบการณ์การท�างาน
2544 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด (มหาชน)
2545 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จำากัด
2532 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จำากัด
2532 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช์ จำากัด

คณะกรรมก�รบริห�ร ผู้บริห�รและเลข�นุก�รบริษัท
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นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์
อายุ 36 ปี ผู้อำานวยการสายงานขาย/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

� สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั 3,250,000 หุน้
( 0.93% ) (ณ วันที่ 27 ม.ค. 2558)
� วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ 1 มกราคม 2557
� คุณวุฒกิ ารศึกษา
- อุตสาหกรรมศาสตรบัณทิต (เครือ่ งกล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
� ประวัตกิ ารฝึกอบรม
- หลักสูตร การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยนำา้
- หลักสูตร การออกแบบระบบดับเพลิงคลังสินค้า
- หลักสูตร การออกแบบระบบมาตรฐานเครือ่ งสูบนำา้ ดับเพลิง
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ งองค์กร และการบริหารคนเพือ่ ผลงาน
- หลักสูตร กลยุทธ์การติดตามและเร่งรัดหนีส้ นิ ทางธุรกิจ, กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
- หลักสูตร service Excellent Improvement
- หลักสูตร ศิลปะการขายชัน้ สูง
- หลักสูตร การบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 สำาหรับผูบ้ ริหาร
� ประสบการณ์การท�างาน
2557 – ปัจจุบนั
ผูอ้ าำ นวยการสายงานขาย บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จำากัด (มหาชน)
2551 – 2556
ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จำากัด
2546 – 2550
วิศวกรขาย บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จำากัด
2545 – 2546
Supervisor บริษทั ทรัพย์สนุ ทร จำากัด

คณะกรรมก�รบริห�ร ผู้บริห�รและเลข�นุก�รบริษัท
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นายประชา พร้อมพรชัย

อายุ 41 ปี ผู้อำานวยการสายงานขายโครงการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

018

� สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น บริ ษั ท 10,900,000 หุ้ น
( 3.11% ) (ณ วันที่ 27 ม.ค. 2558)
� วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ 1 มกราคม 2557
� คุณวุฒกิ ารศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรบัณทิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
� ประวัตกิ ารฝึกอบรม
- หลักสูตร ISO 9000 : 2000 Introduction & Implementation
- หลักสูตร การขายสินค้าอุตสาหกรรม
- หลักสูตร “HYGOOD” Sapphire Fire Suppression
System
- หลักสูตร “VICTAULIC” Grooved System
- หลักสูตร “POTTER ELECTRIC” Fire Alarm System
- หลักสูตร การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งในระบบ ISO 9001
: 2000
- หลักสูตร การจัดทำาแผนการขายเชิงรุก
- หลักสูตร “CHEMGAURD” Fire Protection System
(U.S.A.)
- หลักสูตร ROOT CAUSE ANALYSIS AND CORREC
TIVE ACTION
- หลักสูตร VICE EXCELLENCE
- หลักสูตร “SIEMENS” Fire Alarm and Fire Suppression System
- หลักสูตร “WAGNER” ASD SYSTEM

- หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ งองค์กร
- หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
� ประสบการณ์การท�างาน
2557 – ปัจจุบนั ผู้อำานวยการสายงานขายโครงการ
บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จำากัด (มหาชน)
2546 – 2556 ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์
จำากัด
2545 – 2546 วิศวกรขาย บริษัท ไทโก้ อินเตอร์
เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำากัด
2543 – 2545 วิศวกรขาย บริษทั เรคอน อีควิปเมนท์
จำากัด
2541 – 2543 วิศวกรออกแบบ บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่
จำากัด
2539 – 2541 วิศวกรสนาม บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่
จำากัด
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นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์
อายุ 49 ปี ผู้อำานวยการสายงานบริหารทั่วไป/
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร/
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

� สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั 1,098,000 หุน้
(0.31% ) (ณ วันที่ 27 ม.ค. 2558)
� วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ 1 มกราคม 2557
� คุณวุฒกิ ารศึกษา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
� ประวัตกิ ารฝึกอบรม
- หลักสูตร ยุทธศาสตร์การวัดความสำาเร็จขององค์กร KPI
- หลักสูตร การตรวจติดตามภายในตามข้อกำาหนด ISO 9001 : 2008
- หลักสูตร กลยุทธ์การสือ่ สารทางการตลาด 360 องศา
- หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
- หลักสูตร Finance for the Boss
- หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
- หลักสูตรการบริหารความเสีย่ งขององค์กร
- หลักสูตร ความรูก้ ารนำาเข้า-ส่งออก ทัง้ ระบบ
- หลักสูตร การเพิม่ ศักยภาพการทำางานด้วยความคิดเชิงบวก
- หลักสูตร การปรับค่าจ้างประจำาปี และการบริหารค่าตอบแทนพนักงาน
- หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
- หลักสูตร คุณภาพผูน้ าำ สูก่ ารเปลีย่ นแปลงยุคดิจติ อลและ AEC
� ประสบการณ์การท�างาน
2557 – ปัจจุบนั
ผูอ้ าำ นวยการสายงานบริหารทัว่ ไป บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จำากัด (มหาชน)
2548 – 2556
หัวหน้าฝ่ายวางแผนนโยบายและทรัพยากรบุคคล บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จำากัด
2541 – 2547
ผูช้ ว่ ยผูบ้ ริหาร บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จำากัด
2536 – 2540
พนักงานสนับสนุนการตลาด บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จำากัด
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นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ์
อายุ 34 ปี เลขานุการบริษัท/
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

020

สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั 67,000 หุน้
(0.02% ) (ณ วันที่ 27 ม.ค. 2558)
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ 26 พฤศจิกายน 2555
คุณวุฒกิ ารศึกษา
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สิง่ แวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัตกิ ารฝึกอบรม
- หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
- หลักสูตร หลักเกณฑ์การประชุมผูถ้ อื หุน้ การประชุมคณะกรรมการ
- หลักสูตร ระบบควบคุมเครือ่ งมือวัดตามข้อกำาหนด ISO 9001:2008 ข้อ 7.6
- หลักสูตร การควบคุมเอกสารและข้อมูล ISO
- หลักสูตร Introduction ISO 9001 : 2000
- หลักสูตร แรงจูงใจและจิตสำานึก
- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
1. หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุน่ 50/2013
2. หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุน่ 25/2013
ประสบการณ์การท�างาน
2555 – ปัจจุบนั
เลขานุการบริษทั บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จำากัด (มหาชน)
2548 – 2555
พนักงานวางแผนนโยบาย บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จำากัด
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�าระแล้ว
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
ที่ตั้งคลังสินค้า
เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซต์บริษัท
เลขานุการบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลบริษัทย่อย

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด (มหาชน)
FIRE VICTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
FIRE
175,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
175,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
นำาเข้าและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์
ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้งให้บริการงานโครงการติดตั้งระบบดับ
เพลิง เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดย
ทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท
เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2203-0868-9, โทรสาร 0-2203-1504
เลขที่ 503/1 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2719-7285, 0-2716-9070, โทรสาร 0-2318-8624
0107557000217
www.firevictor.co.th
นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ์ โทรศัพท์ 0-2203-0868-9,
E-mail : prawonwan@firevictor.co.th
นายวิรัฐ สุขชัย โทรศัพท์ 0-2203-0868-9, E-mail : wirat@firevictor.co.th
-ไม่มี-

ชื่ อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2229-2800, โทรสาร 0-2654-5642, เว็บไซต์ www.tsd.co.th
บริษัท พีวี ออดิท จำากัด
เลขที่ 100/19 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 14 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080, โทรสาร 0-2645-0020
สำานักกฎหมาย วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำากัด 9/8 ซอยธนาอาเขต ถนนสุขมุ วิท
63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2714-2799, โทรสาร 0-2714-2798

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ที่ได้แสดงไว้ใน
เว็บไซต์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.firevictor.co.th
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง
วาล์ว เป็นอุปกรณ์ทชี่ ว่ ยในการเปิดหรือปิดนำา้ ของระบบดับเพลิงทีต่ ดิ ตัง้ อยูก่ บั ท่อนำา้ ของระบบดังกล่าว โดย
วาล์วใช้ทำาหน้าที่หลากหลายในระบบงาน เช่น วาล์วควบคุมการไหลของนำ้าในระบบ วาล์วเปิดปิดนำ้าเมื่อต้องการ
ซ่อมบำารุงรักษาระบบ วาล์วป้องกันนำา้ ย้อนไหลกลับ เป็นต้น สำาหรับอุปกรณ์ดบั เพลิง เป็นอุปกรณ์ทเี่ ป็นส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์รว่ มทีใ่ ช้งานคูก่ บั อุปกรณ์หลักในระบบดับเพลิง เพือ่ ให้ระบบดับเพลิงใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และรวมถึง
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการป้องกันเพลิงไหม้ เช่น ตู้สายฉีดนำ้าดับเพลิง สายฉีดนำ้าดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เป็นต้น
2) วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
วาล์ว เป็นอุปกรณ์ทชี่ ว่ ยในการเปิดหรือปิดนำา้ ของระบบปรับอากาศหรือระบบสุขาภิบาลทีต่ ดิ ตัง้ อยูก่ บั ท่อนำา้
ของระบบดังกล่าว โดยระบบปรับอากาศเป็นระบบทีค่ วบคุมอุณหภูมแิ ละความชืน้ โดยสินค้าของบริษทั จะใช้ในระบบ
ปรับอากาศในห้องควบคุมความเย็น (Control Room) ของอาคารสูง โรงงาน สำาหรับระบบสุขาภิบาล ประกอบด้วย
ระบบประปา ระบบท่อระบายนำ้าทิ้ง ระบบท่อระบายอากาศ ระบบระบายนำ้าฝน และระบบบำาบัดนำ้าเสีย โดยวาล์ว
ใช้ทาำ หน้าที่หลากหลายในระบบงานต่างๆ เช่น วาล์วควบคุมการไหลของนำ้าในระบบ วาล์วใช้เปิดปิดนำ้าเมื่อต้องการ
ซ่อมบำารุงรักษาระบบ วาล์วป้องกันนำ้าย้อนไหลกลับ เป็นต้น
3) งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
ให้คาำ ปรึกษา ออกแบบ และติดตัง้ ระบบดับเพลิงต่างๆ โดยบริษทั มีทมี งานวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญติดต่อประสาน
งานกับลูกค้า แนะนำาสินค้าที่จำาหน่าย รวมถึงออกแบบ และนำาเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าตามมาตรฐาน
ดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแล้ว
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
บริษัทเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จำากัด (“หาญ”) ต่อมาภายหลังหาญปรับ
โครงสร้างการบริหารงานแบบครอบครัวสู่การบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษัทจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2544 ในนาม “บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท โดยกลุ่มชาญณรงค์
และคุณวิรัฐ สุขชัย ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารเดิมของหาญในสายงานขายวาล์วและอุปกรณ์ดับเพลิง บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดำาเนินธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและ
ปรับอากาศ และให้บริการงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 และ 24 กรกฎาคม
2549 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามลำาดับ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดำาเนินธุรกิจ
ในปี 2546 บริษัทได้เริ่มขยายกิจการ โดยเพิ่มแผนกงานขายโครงการ ซึ่งให้บริการให้คำาปรึกษา ออกแบบ
และติดตัง้ ระบบดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบดับเพลิงด้วยนำา้ ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
มุ่งเน้นการรับงานโครงการที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เช่น โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในปี 2548 เพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ FM200 ในปี 2550 บริษัทได้รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณ Outstanding Distributor Award จาก NIBCO Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
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พัฒนาการที่สำาคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ปี 2552

บริ ษั ท ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก
สถาบัน UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION
SERVICE) ซึง่ เป็นสถาบันทีใ่ ห้การรับรองระดับโลกจากประเทศ
สหราชอาณาจักร ด้วยการตรวจประเมินระบบคุณภาพจาก
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำากัด

ปี 2554

บริษัทเข้าทำาสัญญาเป็นตัวแทนจำาหน่ายระบบดับเพลิงก๊าซ
ไนโตรเจน และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm) กับ
บริษัท ซีเมนต์ (ประเทศไทย) จำากัด

ปี 2555

วั น ที่ 10 ตุ ล าคม 2555 บริ ษั ท ได้ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก
4 ล้านบาท เป็น 65 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การดำาเนินธุรกิจ
บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบ
Air Sampling Detector (ASD) ซึ่งเป็นระบบตรวจจับควัน
ความไวสูง จาก WAGNER ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ปี 2556

บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ให้ความร่วมมือ
กับประเทศไทยในการลดและเลิกใช้สารทำาลายชัน้ บรรยากาศ
โอโซนจากกระทรวงอุตสาหกรรม
บริ ษั ท ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ตั ว แทนจำ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
Balancing and Control วาล์ว ของ OVENTROP ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ปี 2557

บริษทั มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ เพือ่ รองรับการขยาย
กิจการในอนาคต โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจำากัด เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้จากหุน้ ละ 10 บาท
เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และบริษัทได้รับอนุญาต
ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย
ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า FIRE และเริ่มเปิดทำาการซื้อขายหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
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โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้

ปี 2556

ปี 2555

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ ล้านบาท

ร้อยละ

475.15

81.44

451.66

86.65

413.22

83.35

1.2 วาล์วและอุปกรณ์
ระบบสุขาภิบาลและปรับ
อากาศ

34.40

5.90

34.27

6.57

41.63

8.40

1.3 งานโครงการติดตั้ง
ระบบดับเพลิง

62.49

10.71

32.68

6.27

38.83

7.83

รวมรายได้ จ ากการขาย
572.04
และบริการ

98.05

518.61

99.49

493.68

99.58

2. รายได้อื่น

11.39

1.95

2.65

0.51

2.07

0.42

รายได้รวม

583.43

100

521.26

100.00

495.75

100.00

1. รายได้จากการขายและ
บริการ
1.1 วาล์วและอุปกรณ์
ระบบดับเพลิง

024

ปี 2557

หมายเหตุ :

โครงสร้�งร�ยได้

รายได้อื่น ประกอบด้วย กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำาไรจากการขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ กำาไร
จากการขายหลักทรัพย์ รายได้จากการชดเชยประกันภัยสินค้าและทรัพย์สิน และรายได้จากการ
ให้บริการงานด้านสนับสนุน (เริ่มตั้งแต่ปี 2557) เป็นต้น
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1. ภาวะอุตสาหกรรม
บริษทั ประกอบธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบ
สุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทัง้ ให้บริการให้คาำ ปรึกษา ออกแบบ และติดตัง้ ระบบดับเพลิงให้กบั งานโครงการต่างๆ
โดยสินค้าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ของรายได้จากการขาย เป็นการขายให้แก่ผู้รับเหมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมา
ก่อสร้างงานอาคารสูง หรือโรงงานต่างๆ ทำาให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) แต่จะมีความผันผวนมากกว่า กล่าวคือ เมื่อ
เศรษฐกิจเริม่ ขยายตัว การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ตา่ งๆ จะขยายตัวได้มากและเร็วกว่า แต่เมือ่ เศรษฐกิจเริม่ ชะลอตัว
การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะชะลอตัวลงเร็วกว่า และสอดคล้องกับพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใน
แต่ละปี
การขับเคลื่อนนโยบายการลงทุนของภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้น จากข้อมูลศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
ภาครัฐได้ให้ความสำาคัญในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สนับสนุนศักยภาพการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน
ของไทย และผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไทยให้เติบโตต่อเนื่อง รวมถึงรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 จึงเห็นชอบแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางคมนาคมในระยะเร่งด่วนทีจ่ ะเร่งดำาเนินการ
ในปี 2557-2558 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565
ด้วยกรอบวงเงินลงทุนเบื้องต้น 2,400,000 ล้านบาท นอกจากนี้ภาครัฐยังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปี
2557-2558 จำานวน 5 มาตรการ ด้วยกรอบวงเงินลงทุนโดยรวม 364,465 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเร่งรัดเบิกจ่าย
งบลงทุนของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
และช่วยเหลือทางการเงินให้แก่เกษตรกรชาวนาที่มีรายได้น้อย
อย่างไรก็ดี การเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปี 2557-2558 และผลจาก
มาตรการดังกล่าวน่าจะมีผลให้มูลค่าการลงทุนในการก่อสร้างของภาครัฐในปี 2558 ขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2557
ถึงร้อยละ 7.0-10.0 หรือคิดเป็นมูลค่า 464,000-477,000 ล้านบาท
ทัง้ นี้ โครงการภาครัฐส่วนใหญ่ทจี่ ะลงทุนในปี 2558 จะเป็นโครงการเดิมทีม่ คี วามจำาเป็นต้องลงทุนต่อเนือ่ ง
ส่วนการลงทุนในโครงการใหม่อาจมีเม็ดเงินลงทุนในกรอบที่จำากัด อย่างไรก็ดี โครงการใหม่ๆ ที่จะลงทุนในปี 2558
ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไป ซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการดำาเนินงานและการพิจารณาของภาครัฐ
จากข้อมูลของสำานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไตรมาส 3 ของปี 2557 มีเครือ่ งชีท้ างเศรษฐกิจทีเ่ ห็น
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ซึ่งขยายตัวเป็นครั้งแรกหลังจากหดตัว 4 ไตรมาส การลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.4 สอดคล้องกับการนำาเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้น ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI เพิ่มขึ้นร้อยละ
84.1 แต่การลงทุนก่อสร้างลดลงร้อยละ 3.6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
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ดัชนีวัสดุก่อสร้าง

ดัชนีวัสดุก่อสร้าง
ยอดจำาหน่ายปูนซีเมนต์

026
พืน้ ทีร่ บั อนุญาติกอ่ สร้าง
พื้นที่ได้รับอนุญาติก่อสร้างนอกเขตเทศบาล

พื้นที่ได้รับอนุญาติก่อสร้างในเขตเทศบาล

พื้นที่ได้รับอนุญาติก่อสร้างอาคารสูง (RHS)

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขัน
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ทิศทางการก่อสร้างภาคเอกชนในปี 2558 คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยจะเห็นได้
ว่าพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างเริ่มมีการฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4 ปีที่ผ่านมา รวมถึงวัสดุก่อสร้างที่เริ่มมียอดขายฟื้นตัว
นอกจากนั้นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่มีความมั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาโครงการใหม่ๆ มากขึ้นกว่า
เดิม โดยเฉพาะอาคารชุด เป็นผลมาจากการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่ออกสู่ชานเมืองมากขึ้น ซึ่งได้ประเมินปีหน้า
จะมี Supply เปิดขายสูงถึงเกือบ 7-8 หมื่นยูนิต จากทั้งปี 2557 มี Supply เปิดใหม่ประมาณ 6.5-6.8 หมื่นยูนิต
ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานจำานวนมากในรอบปีที่ผ่านมา โดยใน 7 เดือนแรกของ
ปีที่ผ่านมา สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศและกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถออกใบอนุญาต รง.4
ให้ผู้ประกอบการได้แล้ว รวม 2,212 โรงงาน มูลค่าเงินลงทุน 221,314 ล้านบาท ตลอดจนการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐ เช่น อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้ารางคู่ ตลอดจน สนามบินสุวรรณภูมิเฟส
2 ทำาให้เชื่อมั่นว่า ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กิจกรรมการก่อสร้างของภาคเอกชนและภาครัฐ ทำาให้ภาค
อุตสาหกรรมก่อสร้างจะมีการเติบโตได้ประมาณร้อยละ 5-10
2. การแข่งขัน
ธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ มีสภาพการแข่งขัน
รุนแรง มีผปู้ ระกอบการรายใหญ่และรายเล็กในตลาดจำานวนมาก มีตราสินค้าในตลาดจำานวนมากทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
แต่เนื่องจากตลาดมีขนาดใหญ่ ทำาให้การจัดจำาหน่ายสินค้ามีช่องทางจำาหน่ายไปสู่ลูกค้าได้อีกมาก โดยบริษัทมีจุด
เด่นทีม่ สี นิ ค้าหลากหลาย สินค้ามีชอื่ เสียงในตลาด สามารถจำาหน่ายให้ลกู ค้าทัว่ ไปและลูกค้ากลุม่ ผูร้ บั เหมาได้อย่าง
ทั่วถึง
ธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย จึงจำาเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ผ่านการรับรองมาตรฐาน
สากล คู่แข่งสำาคัญของบริษัทจะเป็นบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวแทนจำาหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีจำานวนไม่มากนัก
เนื่องจากตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมีจำานวนจำากัด ประกอบกับนโยบายผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่มีนโย
บายจัดจำาหน่ายผ่านตัวแทนจำาหน่ายแต่เพียงผู้เดียว หรือมีการแต่งตั้งตัวแทนจำาหน่ายให้มีจำานวนน้อยราย เพื่อ
ป้องกันการแข่งขันกันเองระหว่างตัวแทนจำาหน่าย
สำาหรับธุรกิจการให้บริการงานโครงการเพือ่ รับเหมาออกแบบ จัดหา ติดตัง้ ทดสอบระบบดับเพลิง มีจาำ นวนคู่
แข่งขันไม่มากนัก เนือ่ งจากงานโครงการติดตัง้ ระบบดับเพลิงต้องใช้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมออกแบบ คูแ่ ข่ง
หลักจะเป็นกลุม่ ผูจ้ ดั จำาหน่ายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนีย้ งั มีโอกาสเติบโตได้อกี เนือ่ งจาก
ภาครัฐมีการออกกฎหมายเพือ่ ป้องกันการเกิดอัคคีภยั ให้มคี วามเข้มงวดมากขึน้ ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงาน
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2535 ทำาให้ตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการ
เกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น
ทั้งนี้ คู่แข่งขันทางตรงซึ่งดำาเนินธุรกิจนำาเข้าจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ดับเพลิงในตลาดอาคาร
และโรงงานมีจำานวน 4 - 5 ราย โดยการดำาเนินธุรกิจในบางครั้งคู่แข่งขันอาจเป็นคู่ค้าในการซื้อสินค้าจากบริษัท
ได้เช่นกัน หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของบริษัท โดยเทียบเคียงรายได้ของคู่แข่งขันและบริษัท พบว่าในปี 2557
บริษทั และคูแ่ ข่งขันหลักรวม 3 ราย ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 80 โดยบริษทั มีสว่ นแบ่งการตลาดประมาณ
ร้อยละ 25 (การจัดอันดับอ้างอิงจากฐานข้อมูลบิซิเนสออนไลน์)
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3. แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการรายใหญ่และรายเล็กในตลาดจำานวนมากตามการขยายตัวของธุรกิจ และสอดคล้อง
กับการเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายในเรือ่ งความปลอดภัยของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ทีก่ าำ หนดให้อาคารสูงตัง้ แต่
23 เมตรขึ้นไป หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ และ
การบังคับให้ตรวจสอบระบบดับเพลิงภายในอาคารทุก 3 - 5 ปี ก่อนต่อใบอนุญาตใช้อาคาร และอาคารขนาดเล็ก
เริ่มบังคับใช้ในเรื่องความปลอดภัยดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นมา ดังนั้น จากการบังคับใช้กฎหมาย
ความปลอดภัยต่างๆ ทีเ่ ข้มงวดขึน้ ดังทีก่ ล่าวข้างต้น ทำาให้ผปู้ ระกอบการเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจและการจำาหน่าย
สินค้าที่มีเพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้อุตสาหกรรมนี้ยังสามารถเติบโตได้อีกในอนาคต
4. ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทเป็นลูกค้าโครงการก่อสร้างอาคารสูง หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้อง
มีระบบดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้งงานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศใน
อาคารหรือโรงงานต่างๆ ซึง่ ต้องใช้ผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและ
ปรับอากาศ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในระบบงานนั้นๆ โดยลูกค้าของบริษัทอาจเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ
ก่อสร้าง หรือเป็นผูร้ บั เหมาโครงการทีซ่ อื้ สินค้าจากบริษทั ไปติดตัง้ ในงานโครงการนัน้ ๆ ตลอดจนร้านค้าหรือผูจ้ าำ หน่าย
สินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับงานระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมต่างๆ ทีซ่ อื้ สินค้าจากบริษทั เพือ่ จำาหน่ายต่อให้แก่ผรู้ บั เหมา
โครงการหรือผู้ใช้งานโดยตรง ซึ่งบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมาโดยตลอด และมีกลุ่มลูกค้าที่
สัง่ ซือ้ สินค้าของบริษทั เป็นประจำา เนือ่ งจากเชือ่ มัน่ ในคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า ทีส่ ว่ นใหญ่ได้รบั การรับรอง
มาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับการบริการทีด่ จี ากทีมงานขายทีม่ คี วามรูอ้ ย่างดีเกีย่ วกับสินค้านัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม
ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทไม่มีลูกค้ารายใดที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม
5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี 6. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีงานทีย่ งั ไม่ได้สง่ มอบจำานวน 16 สัญญา ซึง่ เป็นงานติดตัง้ ระบบดับเพลิง
เช่น งานติดตั้งระบบดับเพลิงโรงไฟฟ้า งานติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำาดับเพลิง (Sprinkler) และระบบโฟมดับเพลิง
เป็นต้น มีมูลค่ารวมตามสัญญาเท่ากับ 90.85 ล้านบาท และมีมูลค่าคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ
90.27 ล้านบาท กำาหนดส่งมอบงานในเดือนมกราคม – สิงหาคม 2558
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ปัจจัยความเสี่ ยง
ข้อความดังต่อไปนี้แสดงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ
บริษัท และมูลค่าหุ้นของบริษัท นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่ง
บริษทั ไม่อาจทราบได้ในขณะนีห้ รือเป็นความเสีย่ งทีบ่ ริษทั พิจารณาในขณะนีว้ า่ ไม่เป็นสาระสำาคัญ ซึง่ อาจเป็นปัจจัย
ความเสี่ยงที่มีความสำาคัญต่อไปในอนาคต ความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ รายได้
ผลกำาไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง แหล่งเงินทุน ผลการดำาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือโอกาสของบริษัท
ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสาร
ฉบับนี้ หรือโครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการประกอบธุรกิจของบริษทั นโยบายของรัฐและอืน่ ๆ ซึง่ เป็นการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์
ในอนาคต อันเป็นความเห็นของบริษทั ในปัจจุบนั ซึง่ มิได้เป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคต
และผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สำาคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้ สำาหรับข้อมูลในส่วน
นี้ที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศ ได้มาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผย
หรือคัดย่อจากสิง่ พิมพ์หรือจากแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ โดยทีบ่ ริษทั มิได้ทาำ การตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ดังกล่าวแต่ประการใด
บริษัทประกอบธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและ
ระบบปรับอากาศ รวมทั้งให้บริการงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง มีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่สำาคัญดังนี้
1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สินค้าที่บริษัทจำาหน่ายให้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นำาเข้าจากต่างประเทศ ยอดสั่งซื้อสินค้าจากต่าง
ประเทศ ในปี 2556 และปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 66.87 และร้อยละ 61.94 ของยอดการสั่งซื้อรวม ตามลำาดับ การ
เสนอราคาและการชำาระเงินค่าซื้อสินค้าส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก ในขณะที่การจำาหน่ายสินค้า
เกือบทั้งหมดจำาหน่ายภายในประเทศ ซึ่งในบางครั้งบริษัทไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้า
ที่เพิ่มขึ้นได้ทันที ดังนั้น บริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนสินค้าและกำาไรขั้นต้นของบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้คำานึงถึงผลกระทบดังกล่าว โดยได้มีการเปิดวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งเป็นวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดเจ้าหนี้การค้าต่าง
ประเทศในขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับ
สถาบันการเงิน ซึ่งแบ่งเป็นวงเงินสกุลเงินบาทไทย และดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 12 ล้านบาท และ 0.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ตามลำาดับ บริษัทมีนโยบายจะซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในช่วงที่ค่าเงินมีความผันผวนภายใต้วงเงิน
ดังกล่าว โดยบริษัทเริ่มซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในปี 2557 โดยในปี 2557 บริษัทซื้อเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าจำานวน 56.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.89 ของยอดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัท
ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลก
เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทำาให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวน้อยมาก ดังจะเห็นได้จากผลการบริหาร
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น โดยในปี 2555 - 2557 มีกาำ ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 0.42 ล้านบาท
(1.88) ล้านบาท และ 0.62 ล้านบาท ตามลำาดับ
นอกจากนี้ หากอัตราแลกเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลงจนมีผลทำาให้ตน้ ทุนสินค้าของบริษทั เพิม่ ขึน้ มาก บริษทั
จะทำาการปรับราคาสินค้าไปตามสภาพตลาดโดยแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า และบริษทั มีสต็อคสินค้าจำานวนหนึง่ ซึง่
ปัจจัยคว�มเสี่ยง
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030

สามารถรองรับงานจำาหน่ายสินค้าล่วงหน้า ทำาให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และ
ต้นทุนของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ
2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า
บริษัทเป็นผู้จำาหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล
ที่มีสินค้าหลากหลายรายการ โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งตราสินค้าที่มียอดขาย
สูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นประมาณร้อยละ 42.81 ของยอดขายรวมในปี 2556 และร้อยละ 43.10 ของยอดขาย
รวมในปี 2557 ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียการเป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าที่สำาคัญไป อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทได้
การได้รบั แต่งตัง้ เป็นตัวแทนจำาหน่ายตราสินค้าเป็นปัจจัยสำาคัญสำาหรับธุรกิจของบริษทั ซึง่ การเป็นตัวแทน
จำาหน่ายสินค้าให้กบั คูค่ า้ มีทงั้ ลักษณะทีก่ าำ หนดอายุของการเป็นตัวแทนและไม่มกี าำ หนดอายุของการเป็นตัวแทน โดย
ส่วนใหญ่บริษัทไม่ได้ทำาสัญญาเป็นตัวแทนจำาหน่ายอย่างเป็นทางการกับบริษัทเจ้าของตราสินค้า ดังนั้น บริษัทอาจ
มีความเสี่ยงจากการเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าในกรณีดังกล่าว โดยหากบริษัทถูกยกเลิกการเป็นตัวแทนจำาหน่าย
สินค้าให้แก่เจ้าของตราสินค้า หรือหากบริษัทถูกยกเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เช่น บริษัทคู่ค้ามีการควบรวม
กิจการกับบริษัทอื่น หรือมีการเลิกกิจการคู่ค้า เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทได้ ซึ่งตั้งแต่ปี 2547
เป็นต้นมา บริษัทสูญเสียตราสินค้าที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำาหน่ายอย่างเป็นทางการ 2 ตราสินค้า โดยเกิด
จากการที่ผู้ผลิตขายกิจการ 1 ราย และเกิดจากบริษัทเลือกเปลี่ยนไปจำาหน่ายตราสินค้าของบริษัทเอง 1 ราย
อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจ การรักษาความสัมพันธ์ทดี่ กี บั บริษทั เจ้าของตราสินค้า
ที่มีมายาวนาน บริษัทมีตราสินค้าที่จัดจำาหน่ายมากกว่า 25 ตราสินค้า มีการให้บริการและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางมากกว่า 1,000 ราย บริษัทจึงมั่นใจว่า หากบริษัทสูญเสียการ
เป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าในตราสินค้าใดสินค้าหนึง่ ไป บริษทั ก็มคี วามสามารถในการหาผลิตภัณฑ์ตราสินค้าอืน่ เข้า
มาทดแทนเพือ่ ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ อีกทัง้ บริษทั ได้มกี ารพัฒนาตราสินค้าภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
ของบริษัทในบางผลิตภัณฑ์เองเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลง และได้รับ
ความไว้วางใจจากลูกค้าให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้ามาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการทีบ่ ริษทั มียอดขายทีเ่ ติบโต
ขึน้ เป็นลำาดับ ประกอบกับการทีบ่ ริษทั มีชอ่ งทางการจำาหน่ายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีทมี งานขายทีเ่ ข้มแข็ง สินค้าทีบ่ ริษทั
เป็นตัวแทนจำาหน่ายสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าบริษัทเจ้าของตราสินค้าจะยัง
คงมอบหมายให้บริษัทเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าต่างๆอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
3. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าอาจเข้ามาท�าตลาดเอง
กรณีที่เจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศมีความประสงค์จะเข้ามาดำาเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ผ่าน
บริษัท อาจทำาให้บริษัทมีความเสี่ยงในการสูญเสียความเป็นตัวแทนจำาหน่ายตราสินค้านั้นๆ ได้ และอาจต้องมีการ
แข่งขันกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษทั เชือ่ ว่าความเสีย่ งดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึน้ น้อย เนือ่ งจากความไม่คมุ้ ค่าในการลงทุนเข้า
มาจำาหน่ายสินค้าเอง อีกทัง้ การจำาหน่ายสินค้าวาล์วและอุปกรณ์ในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล
ต้องมีความหลากหลายและต้องสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ลูกค้าจะคำานึงถึง
ความสะดวกในการสัง่ ซือ้ สินค้าจากผูจ้ าำ หน่ายทีม่ สี นิ ค้าให้ครบตามทีต่ อ้ งการ ซึง่ จากทีผ่ า่ นมาเคยมีผผู้ ลิตสินค้าจาก
ต่างประเทศบางรายให้บริษัทในเครือเข้ามาดำาเนินธุรกิจโดยตรงแทน แต่ก็ไม่ประสบความสำาเร็จและเลือกกลับไป
จำาหน่ายผ่านตัวแทนเหมือนเดิม
ปัจจัยคว�มเสี่ยง
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4. ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท
บริษัทมีรายการสินค้าที่จำาหน่ายอยู่มากกว่า 3,000 รายการ บริษัทจึงจำาเป็นต้องควบคุมสินค้าคงคลังให้
เหมาะสมกับสภาพการขายในปัจจุบนั โดยจะต้องมีสนิ ค้าในสต็อคไว้เพือ่ รอการจำาหน่ายหรือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างเพียงพอและรวดเร็ว ซึ่งหากในบางช่วงที่สินค้าขาดสต็อคหรือไม่สามารถจัดหาได้ทันตามความ
ต้องการของลูกค้าได้ อาจทำาให้บริษัทสูญเสียยอดขายหรือโอกาสในการขายครั้งต่อไปได้ ในขณะเดียวกันสินค้า
บางรายการที่ไม่ได้ถูกจำาหน่ายออกไปเป็นเวลานาน ก็อาจทำาให้สินค้ามีสภาพเก่าเก็บ สินค้าตกรุ่น เป็นต้น ซึ่งทำาให้
เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อคได้
บริษทั ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าวและได้มกี ารวางแผนการสัง่ ซือ้ สินค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขาย
ทั้งหน่วยงานขายและหน่วยงานจัดซื้อได้มีการวางแผนร่วมกันในการสั่งซื้อสินค้าและกำาหนดแผนการสั่งซื้อสินค้า
ไว้ล่วงหน้า โดยหน่วยงานจัดซื้อต้องพยายามหาสินค้าให้ถูกต้องและรวดเร็ว ติดตามสินค้าจากผู้ขายอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้ได้สินค้าตรงเวลาทันต่อความต้องการของลูกค้า
อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษทั ได้จดั สรรพืน้ ทีก่ ารจัดเก็บสินค้าไว้เป็นสัดส่วนของ
แต่ละประเภทสินค้า โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ดูแลควบคุมการจัดเก็บและการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ มีการควบคุม
สินค้าด้วยระบบโปรแกรมบริหารคลังสินค้าที่ทันสมัย สามารถบันทึกรายละเอียดของสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
สามารถตรวจสอบยอดสต๊อคคงคลังได้ทันทีที่ต้องการ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที ทำาให้
ลูกค้ามัน่ ใจในการให้บริการทีถ่ กู ต้อง แม่นยำา นอกจากนัน้ บริษทั มีการตรวจนับสินค้า โดยใช้ระบบหมุนเวียนการตรวจ
นับทุกเดือนเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากการจ่ายสินค้าผิดพลาด และสร้างความมัน่ ใจได้วา่ สินค้าคงคลังของบริษทั ถูก
ต้องแม่นยำา

โครงสร้างการถือหุ้น
บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว 175,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 27 มกราคม 2558 มีดังนี้
ล�าดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�านวนหุ้น

% ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายวิรัฐ สุขชัย
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
นายเจน ชาญณรงค์
Nice Noble Limited
นางนพรัตน์ สุขชัย
นายประชา พร้อมพรชัย
นางอุไรรัตน์หาญทวีภัทร
นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
นายธนา รัตนอุบลชัย

86,190,000
35,067,520
33,970,700
33,020,000
13,000,000
10,900,000
6,662,480
6,110,000
5,947,520
5,000,000

24.626
10.019
9.706
9.434
3.714
3.114
1.904
1.746
1.699
1.429
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สรุปรายการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร สิ้นสุด ณ วันที่ 27 มกราคม 2558

ล�าดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1
2
3
4
5
6
7

กรรมการบริษัท
นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
นายวิรัฐ สุขชัย
นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
นายถกล นันธิราภากร
นายโสตถิธร มัลลิกะมาส
นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

6,110,000
86,190,000
5,947,520
35,067,520
-

6,110,000
86,190,000
5,947,520
35,067,520
-

-

1
2
3

ผู้บริหาร
นายประชา พร้อมพรชัย
นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์
นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์

10,900,000
3,250,000
1,098,000

10,900,000
3,250,000
1,098,000

-

032

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 27 มกราคม 2558 เพิ่มขึ้น(ลดลง)

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ
การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 27 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัท ดังนี้
บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล
จ�านวน
ราย

จ�านวน
หุ้นรวม

คิดเป็น %

จ�านวน
ราย

จ�านวน
หุ้นรวม

คิดเป็น
%

จ�านวน
ราย

จ�านวน
หุ้นรวม

คิดเป็น
%

ผู้ถือหุ้น
สัญชาติ
ไทย

2,482

316,330,000

90.38

4

1,380,800

0.39

2478

314,949,200

89.99

ผู้ถือหุ้น
สัญชาติ
ต่างด้าว

2

33,670,000

9.62

1

33,020,000

9.43

1

650,000

0.19

ยอดรวม

2,484

350,000,000

100.00

5

34,400,800

9.82

2479

315,599,200

90.18

โครงสร้�งก�รถือหุ้น
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นโยบายจ่ายเงินปันผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติกำาหนดนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล โดยบริษทั จะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำารอง
ต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผล
จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำาระคืน
เงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำากัดทางกฎหมาย ความจำาเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็น
ครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำาไรสมควรพอจะทำาเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)
เงินปันผลประจำาปี (บาทต่อหุ้น)
หุ้นปันผล (บาทต่อหุ้น)
กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (%)
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)

0.15
0.25
86.63
0.50

15.23
9.41
161.86
10.00

170.0
4.25
32.59
230.06
10.00

หมายเหตุ
- ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็น 1.00 บาท และ ณ วันที่
22 กันยายน 2557 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็น 0.50 บาท
- เงินปันผลประจำาปี 2557 จำานวน 0.15 บาทต่อหุ้น ยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2558
- ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ใน
มาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

นโยบ�ยจ่�ยเงินปันผล
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คณะกรรมการความปลอดภัย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

แผนกวิศวกรรมทีม บี

แผนกวิศวกรรมทีม เอ

ฝ่ายขายโครงการ
Industrial&Power Plant

ผู้อำานวยการ
สายงานขายโครงการ

แผนกบริการเทคนิค

แผนกออกแบบ

แผนกบริการเทคนิคงานโครงการ

ฝ่ายขายโครงการ
Gas Suppression&FA

ฝ่ายขายวาล์วและอุปกรณ์ดับ
เพลิง ทีม บี

ฝ่ายขายวาล์วและอุปกรณ์ดับ
เพลิง ทีม เอ

ผู้อำานวยการสายงานขาย

แผนกธุรการขาย
และการตลาด

แผนกระบบสารสนเทศ

แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง

แผนกจัดซื้อในประเทศ

แผนกจัดซื้อต่างประเทศ

แผนกธุรการสำานักงาน

แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนกบริหารระบบคุณภาพ

ผู้อำานวยการสายงาน
บริหารทั่วไป

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายการเงิน

ผู้อำานวยการ
สายงานการเงิน

หมายเหตุ : บริษัทว่าจ้างบริษัท เอส พี ออดิท จำากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ฝ่ายขายวาล์วและอุปกรณ์ดับ
เพลิง ทีม ดี

ฝ่ายขายวาล์วและอุปกรณ์ดับ
เพลิง ทีม ซี

ฝ่ายขายโครงการPetrochemical

ผู้อำานวยการสายงานขาย
Petrochemical
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

1. คณะกรรมการบริษัท
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจาำ นวน 7 ท่าน
ประกอบด้วย
ล�าดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

036

ชื่อ-สกุล
นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
นายวิรัฐ สุขชัย
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
ดร.ถกล นันธิราภากร
ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส
นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจำานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุก
ประการ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ นายวิรัฐ สุขชัย นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการสองใน
สี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวน 1 ใน 3 โดย
อัตรา ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ทีจ่ ะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ
ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นตำาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากตำาแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตำาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือก
เข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้
ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีช่ อบด้วยกฎหมายด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต
และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมถึงอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำาคัญ ดังนี้

ผังโครงสร้�งองค์กร บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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1. กำาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำาเนินธุรกิจ งบประมาณประจำาปี โครงสร้างการ
บริหารงาน และอำานาจการบริหารต่างๆของบริษัท รวมทั้งนโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี
2. ควบคุมกำากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือบุคคล
ใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่ดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามนโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี
3. มีอำานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม รวมถึงการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอำานาจตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่กำาหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจที่ทำาให้
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดทำากับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ หรือบุคคลอืน่ ปฏิบตั กิ ารแทนคณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอำานาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำานาจไว้อย่าง
ชัดเจน
4. ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสมำ่าเสมอ รวมทั้งดูแลกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและ
พนักงานอย่างเหมาะสม
5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้
มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำาให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
6. จัดให้มกี ารทำางบการเงินของบริษทั ให้มคี วามถูกต้อง เพือ่ แสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานในรอบ
บัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดย
งบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำาเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจัดทำารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่
กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำาปีของบริษัท
7. ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบ
บริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มี
ประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรือ่ งร้องเรียนและการดำาเนินการกรณีมกี ารชีเ้ บาะแส ตลอดจนดูแลให้บริษทั มีการ
บริหารจัดการตามนโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแลให้มกี ระบวนการและการจัดการทีช่ ดั เจนและโปร่งใส เกีย่ วกับการทำารายการระหว่างบริษทั กับบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
เพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ
9. ดูแลให้มีการดำาเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร
(Succession Plan) รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตำาแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทที่มีประสิทธิผล
10. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
การลงทุน และการดำาเนินการใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำาหนด และระเบียบ
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ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน และมีการรายงานข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถอื หุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามทีข่ อ้ กฎหมายกำาหนด โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีสว่ นได้เสีย
ในสัญญาหรือข้อตกลงใดๆที่ทำากับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ สำาหรับ
รายการที่ทำากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อืน่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั กิ ารทำารายการในเรือ่ งนัน้
12. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท
หรืออาจมอบอำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริษทั อาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขการมอบอำานาจ
นั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอำานาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอำานาจทีท่ าำ ให้บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมตั ริ ายการทีต่ น หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อืน่ ใดทีจ่ ะทำาขึน้ กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมตั ริ ายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงือ่ นไขการ
ค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน
เพื่อทำาหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และ
ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าทีใ่ นลักษณะเดียวกับทีก่ าำ หนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละ
ขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำา
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร
หรือ พนักงานระดับสูงของบริษทั ทีส่ ามารถบริหารงานในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำาเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหาร
ของบริษทั และสามารถกำาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
ผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยการแต่งตั้ง
กรรมการผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและ
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แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ ยกเว้น
พนักงานบริหารระดับ ผูอ้ าำ นวยการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารเป็นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่ง
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการขึ้นไป ยกเว้นตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งเพือ่ ทำาหน้าที่
ในด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้
มีการติดตามประเด็นความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมไปถึงเป็นการดำาเนินการตาม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำานวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

ล�าดับ

ชื่อ-สกุล

ต�าแหน่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายวิรัฐ สุขชัย
นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
นายประชา พร้อมพรชัย
นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์
นางสาวอุไรรัตน์ หาญทวีภัทร
นางสาวชลธี แปลกประจิตต
นางสาวศิริพร สัสดีเดช
นางสุนทรี เกษประยูร
นายนนทพัฒน์ โพธี
นายจำานงค์ ศาลา
นางนงลักษณ์ ยุทธโกศา
นายสุวรรณ เงินยิ่ง
นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ของ บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จำากัด พิจารณา
และอนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
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วาระการด�ารงต�าแหน่ง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยนายวิรัฐ สุขชัย
ประธานกรรมการบริหารบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือหัวหน้าหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จำานวน 13 ท่าน และ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่ง
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น ขึ้นอยู่การพิจารณาของบริษัทตามความเหมาะสม หรือหากมีกรรมการ
ท่านใดลาออกระหว่างดำารงตำาแหน่งก็ให้ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งแต่งตัง้ บุคคลใหม่เข้ามาดำารงตำาแหน่ง
แทนและนำาเรือ่ งการแต่งตัง้ กรรมการ ความเสีย่ ง เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ในการประชุมครัง้ ต่อไป
ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. กำาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายการบริหารความเสีย่ งภายใต้แนวทางและนโยบายทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัท
4. กำาหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
5. กำาหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำาเนินงาน และสถานะความ
เสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ที่กำาหนด
8. จัดให้มีคณะทำางานบริหารความเสี่ยงตามความจำาเป็น
9. สนับสนุนคณะทำางานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำาเป็น ให้
สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
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3. ผู้บริหาร
ผูบ้ ริหารบริษทั มีจาำ นวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ล�าดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – สกุล
นายวิรัฐ สุขชัย
นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์
นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์
นายประชา พร้อมพรชัย

ต�าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และรักษาการผูอ้ าำ นวยการสายงานการเงิน
ผู้อำานวยการสายงานบริหารทั่วไป
ผู้อำานวยการสายงานขาย
ผู้อำานวยการสายงานขายโครงการ

หมายเหตุ : ผู้บริหารสี่รายแรกตามนิยาม ก.ล.ต. ลำาดับรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทที่
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การมีอาำ นาจและหน้าทีใ่ นการบริหารกิจการของบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. กำากับดูแลการบริหารงาน การดำาเนินงานทั่วไป และการอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำาเนินกิจการ
และ/หรือบริหารงานประจำาวันของบริษทั เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ
คำาสัง่ มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ภายใต้กรอบของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำาเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำาปี ตลอดจนโครงสร้าง
การบริหารงานและอำานาจการบริหารต่างๆของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ก่อนนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
3. ดำาเนินการหรือบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำาเนินธุรกิจ และ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำาเนินงานโดยรวมของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจำาทุกไตรมาส
5. ดูแลให้บคุ ลากรในฝ่ายงานต่างๆ สามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการ
พัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
6. มีอำานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำาแหน่ง พักงาน เลิกจ้าง กำาหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ
รวมทั้งบำาเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัท อย่างไรก็ตาม การ
ดำาเนินการดังกล่าวที่เกี่ยวกับพนักงานในระดับผู้บริหาร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อน
การดำาเนินการ
7. มีอำานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คำาสั่ง ระเบียบ บันทึก และข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
การทำางาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการ
ทำางานภายในองค์กร
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8. มีอำานาจอนุมัติการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
การดำาเนินธุรกิจของบริษทั ภายในวงเงินทีก่ าำ หนดจากคณะกรรมการบริษทั ได้แก่ การอนุมตั สิ งั่ ซือ้ ทรัพย์สนิ ถาวรใน
วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท อนุมัติการเข้าทำาสัญญาจ้าง/เช่า/เช่าซื้อทรัพย์สินถาวรในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นต้น
9. มีอำานาจอนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือตามที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท) ทั้งนี้ โดยไม่จำากัดวงเงิน
10. มีอาำ นาจอนุมตั กิ ารจัดหา การเข้าทำาสัญญา และการดำาเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณทีไ่ ด้
รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยไม่จำากัดวงเงิน
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
12. สามารถมอบอำานาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับ
มอบอำานาจช่วงนั้นด้วย
ทั้งนี้ อำานาจกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำานาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะ
ไม่รวมถึงอำานาจหรือการมอบอำานาจที่ทำาให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำานาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถ
อนุมตั ริ ายการใดทีต่ นหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำากับตลาด
ทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อกำาหนด) มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการผู้จัดการ
ไม่มอี าำ นาจอนุมตั กิ ารดำาเนินการในเรือ่ งดังกล่าว โดยเรือ่ งดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (แล้วแต่กรณี) เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ติ ามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กำาหนด ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามธุรกิจปกติและเงือ่ นไขทางการค้าปกติซงึ่ เป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการกำากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด
4. เลขานุการบริษัท
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มมี ติแต่งตัง้ นางสาวปวรวรรณ
สายพันธุ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อทำาหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดูแลและให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมาย
ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ
2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั รวมทัง้ ประสาน
งานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3) จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารสำาคัญของบริษัท ได้แก่
3.1) ทะเบียนกรรมการ
3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานประจำาปีของ
บริษัท
3.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4) การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่
มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
5) ดำ า เนิ น การและรั บ ผิ ด ชอบอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการกำ า กั บ ตลาดทุ น ประกาศกำ า หนด
ทั้งนี้ นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ์ ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น
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ที่ 50/2013 ปี 2556 และหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 25/2013 ปี 2556 แล้ว
บริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทโดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆด้าน เช่น อายุ คุณวุฒิ
ด้านการศึกษา ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถ
ในการเป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์ขององค์กรต่อ
บุคคลภายนอก เป็นต้น ในกรณีทเี่ ลขานุการบริษทั พ้นจากตำาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้คณะกรรมการบริษทั
แต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำาแหน่ง หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วง
เวลาดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) กรรมการ
ในปี 2554 - 2555 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆให้แก่กรรมการ
สำาหรับปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 อนุมัติการกำาหนดค่า
ตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
25,000
20,000

หมายเหตุ : เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
1. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เท่านั้น
2. กรรมการของบริษัทแต่ละคนสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆได้ด้วย และสามารถได้รับเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการของแต่ละตำาแหน่งตามที่กำาหนด เว้นแต่ กรรมการบริหาร (Executive Committee) คนใดซึ่งหากดำารงตำาแหน่งในคณะ
กรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆด้วย กรรมการบริหาร (Executive Committee) คนนั้น จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทและ/หรือค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆนั้นด้วย
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินเบี้ยประชุมตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำาหนดเป็นจำานวนเงินที่แน่นอนหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว
นั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับการดำารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด
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สำาหรับปี 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 อนุมัติการกำาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

044

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

หมายเหตุ : เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท และคณะกรรมการตรวจ
สอบ (Audit Committee)
2. เนือ่ งจากกรรมการหลายท่านได้ดาำ รงตำาแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งในชุดต่างๆ หลายตำาแหน่งด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ จึงกำาหนด
ให้ไม่มคี า่ ตอบแทนสำาหรับคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee)
3. คณะกรรมการของบริษทั และคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทั ในรูปของเงินรางวัลเบีย้ ประชุม
บำาเหน็จโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาซึ่งอาจกำาหนดเป็นจำานวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำาหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ ง
และสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัทโดยจะต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในอันทีจ่ ะได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั นอกจากนีก้ ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดัง
กล่าวนั้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำาหนด
4. ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาว่าเห็นควรจะให้มีการจ่ายผลตอบแทนประจำาปี ให้กรรมการเมื่อใด รวมทั้งให้พิจารณาราย
ละเอียดและเงือ่ นไขการจ่ายผลตอบแทนประจำาปี อาทิเช่น การจ่ายผลตอบแทนประจำาปี ให้จา่ ยให้กรรมการทุกคนทีย่ งั คงดำารงตำาแหน่งอยู่ กรณี
ทีก่ รรมการคนใดเพิง่ เข้าดำารงตำาแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจำาปี อาจจะจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาของการดำารงตำาแหน่ง
ของกรรมการคนนั้น
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นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการประจำาปี 2557 ให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทเป็นจำานวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม (บาท)
รายชื่อกรรมการ
1. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
ประธานกรรมการ
2. นายวิรัฐ สุขชัย
กรรมการ
3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมการ
4. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
กรรมการ
5. นายถกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส
กรรมการตรวจสอบ
7. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์
กรรมการตรวจสอบ
รวม

ปี 2557
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท*
ตรวจสอบ
85,000
-

ปี 2556
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
-

-

-

-

-

60,000

-

-

-

-

-

-

-

60,000

70,000

-

100,000

60,000

50,000

-

80,000

60,000

50,000

-

80,000

325,000

170,000

-

260,000

หมายเหตุ : * กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2557
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(2) ผู้บริหาร
ในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน

ปี 2557
จำานวนราย

เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทน
อื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุน
สำารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์
หลังออกจากงาน

046

2

ปี 2556

ค่าตอบแทน (บาท) จำานวนราย ค่าตอบแทน(บาท)

8,576,614

2

7,311,654

(2) ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี 6. บุคลากร
6.1 จำานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำานวนทั้งสิ้น
69 คน และ 103 คน ตามลำาดับ โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน
ฝ่ายขายงานโครงการ
ฝ่ายขายวาล์วระบบปรับอากาศและ
อุปกรณ์ดับเพลิง
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
แผนกจัดซื้อ
แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
แผนกบริหารระบบคุณภาพ
แผนกระบบสารสนเทศ
แผนกทรัพยากรบุคคล
แผนกธุรการสำานักงาน
รวม
ผังโครงสร้�งองค์กร บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

จ�านวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2556
18

ณ 31 ธันวาคม 2557
23

26

26

13
3
9
69

13
7
10
6
6
6
6
103
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หมายเหตุ : ในปี 2556 บริษทั ใช้บริการงานด้านสนับสนุนจากบริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จำากัด ซึง่ เป็นกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมาโดยตลอด
ต่อมาเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2557 บริษทั รับโอนพนักงานส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการดังกล่าวมาเป็นพนักงานของบริษทั และทำาหน้าทีใ่ ห้บริการ
บริหารจัดการสำานักงานส่วนกลางแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บริษัท คิวทูเอส จำากัด และบริษัท ชิลแมทช์ จำากัด แทน

6.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน รวมเป็นเงินจำานวน 33.88 ล้านบาท และ ปี 2557 บริษัท
จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน รวมเป็นจำานวนเงิน 47.34 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน
โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ
6.3 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย)
จำากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำางานกับบริษัทใน
ระยะยาว ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2545
6.4 ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มี
6.5 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
6.6 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษทั มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่าำ เสมอ เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ ความรูค้ วามสามารถ อัน
จะสามารถสร้างผลงาน ความแข็งแกร่งให้กบั องค์กร และเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับกับการแข่งขันทางธุรกิจ โดย
ให้โอกาสแก่พนักงานในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้
มีโอกาสในการเรียนรู้ การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการเติบโตขององค์การ โดยจัดให้มีการอบรมประจำาปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความ
รับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำาคัญกับการติดตามและวัดผลในด้านความรู้
ที่ได้รับ และความสามารถในการนำาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการทำางาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้
กับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผังโครงสร้�งองค์กร บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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การกำากับดูแลกิจการ

048

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำาคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำาให้เกิดความไว้วางใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็น
ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำาเนินการ
ที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น
อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษทั ได้รบั เอาแนวทางการกำากับดูแล
กิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ตามที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุน เพื่อใช้อ้างอิงและถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ซึ่งบริษัท ได้เผยแพร่
นโยบายการกำากับดูแลกิจการทีด่ บี นเว็บไซต์ของบริษทั ภายใต้หวั ข้อ “การกำากับดูแลกิจการ” เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน
ผู้มีสวนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการกำากับดูแลกิจการให้มีประสิทธิผลทั้งในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม สร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการ โปร่งใส และซื่อสัตย์สุจริต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้อนุมัติ “จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท” ที่บริษัทได้ยึดมั่นเป็น
แนวทางการบริหารเพื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
สำาหรับในปี 2557 บริษัทได้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรได้
รับทราบข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบสือ่ สารข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ภายใน (Intranet) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษทั
เพื่อมุ่งมั่นและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันจะไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และจรรยา
บรรณธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด (มหาชน)
ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ โดยในปี 2557 ไม่มีประเด็น
หรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น
จากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลดังกล่าวข้างต้น บริษัทเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การบริหาร
ด้วยความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรมและคุณธรรมในการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะ
สามารถพัฒนาความสำาเร็จให้เกิดกับองค์กรได้มากยิง่ ขึน้ โดยบริษทั นำาแนวทางในการพัฒนาบริษทั จดทะเบียนด้าน
การกำากับดูแลกิจการที่ดีประจำาปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดียิ่งๆ ขึ้นในปีต่อไป
1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษทั ตระหนักและให้ความสำาคัญในสิทธิพนื้ ฐานต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์
และผูถ้ อื หุน้ หรือในฐานะเจ้าของบริษทั ด้วยวิธกี ารตามมาตรฐานทีเ่ ป็นทีย่ อมรับและเชือ่ ถือได้ ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้
ใช้สทิ ธิทคี่ รอบคลุมสิทธิพนื้ ฐานทางกฎหมาย เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลักทรัพย์ทตี่ นถืออยูอ่ ย่างเป็นอิสระ สิทธิ
ในการทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งผลกำาไรจากกิจการบริษทั ในรูปแบบต่างๆ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอ
สิทธิตา่ งๆ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการออกเสียงและแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรือ่ งสำาคัญ
ของบริษัท เช่น การจัดสรรกำาไรจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี รวมไปถึงการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การร่วมตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมที่สำาคัญและมีผลต่อทิศทาง
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น อีกทั้งสิทธิอื่นใดของ
ผู้ถือหุ้นตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องได้กำาหนด
นอกเหนือจากสิทธิพนื้ ฐานต่างๆ ตามกฎหมายทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว บริษทั ยังได้ดาำ เนินการในเรือ่ งต่างๆ
ที่เป็นการคุ้มครองสิทธิ ส่งเสริม และอำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั กำาหนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปีละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญ
ั ชี
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบ
ปีที่ผ่านมา และในกรณีที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
1.1 บริษทั มีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุม่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ ประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น
1.2 บริษทั จะจัดทำาหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอ
ต่อที่ประชุม โดยมีคำาชี้แจงและเหตุผลหรือความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่
ขอตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยบริษทั จะจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำาหนด และ
โฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา
3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือนัดประชุมผ่านทาง website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลา
ในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
1.3 บริษัทจะอำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
1.4 ก่อนวันประชุมบริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ลว่ งหน้าก่อน
วันประชุม โดยจะกำาหนดหลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบพร้อมกับการนำาส่งหนังสือ
เชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน website ของบริษทั ด้วย
1.5 ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัด
ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทัง้ จะเสนอชือ่ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผู้ถือหุ้น
2. การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 ในการดำาเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อน
เริม่ การประชุม ประธานทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน วิธนี บั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งลงมติ
ในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระ
อย่างอิสระ โดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ รวมทั้งจะดำาเนินการประชุมตามลำาดับ
วาระการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำาถาม
ในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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สามารถตรวจสอบได้
2.2 ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำาหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำาให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
2.3 บริษทั สนับสนุนให้มบี คุ คลทีเ่ ป็นอิสระเป็นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้
และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2.4 บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำาคัญ เช่น การทำารายการเกี่ยวโยง การทำารายการ
ได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
3. การจัดท�ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษทั จะจัดทำารายงานการประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ซึ่งรวมถึงการบันทึกคำาถามคำาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยแยกจำานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย
คัดค้าน และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2 บริษัทจะเปิดเผยถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันทำาการถัดไปบน
Website ของบริษัท และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทาง website ของบริษัทต่อไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือรายย่อย ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร หรือไม่เป็นผูบ้ ริหาร บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชือ่ บุคคล
เพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั มีมาตรการป้องกันกรณีทกี่ รรมการและผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล
ภายใน (Insider Trading) การนำาข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารถือเป็นการ
เอาเปรียบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น
บริษัทกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำากับบริษัทไม่ควรมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจทำาธุรกรรมดังกล่าว
1. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีการกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายใน
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดย
บริษทั ได้กาำ หนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษทั และแนวทางป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในแสวงหา
ประโยชน์สว่ นตนเป็นคำาสัง่ ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร และได้แจ้งให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ รวมทัง้ กำาหนดให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทาำ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือ
เข้าทำานิตกิ รรมอืน่ ใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ไม่วา่ โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัท
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำาการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของบริษทั โดยตนเอง คูส่ มรส บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ไม่วา่ จะเป็นการซือ้ ขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น
Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี
และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำาการ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษทั ได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน
เป็นต้น โดยบริษทั ตระหนักดีวา่ การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ จะเป็นประโยชน์ในการดำาเนิน
งานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้
มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้คำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้
บริษัทมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และ
พยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผล
ตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ผู้ถือหุ้น
บริษัทยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดำาเนินการใดๆด้วย
ความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
บริษทั ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำาคัญ จึงได้นาำ มาตรฐาน ISO9001:2008
เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้กำาหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า เราจะสร้างความประทับใจให้
ลูกค้า
ลูกค้า ด้วยบริการที่รวดเร็ว เน้นสินค้าคุณภาพ พร้อมพัฒนาบุคลากร ด้วยการปรับปรุง
กระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่อง
บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ดำาเนิน
ธุรกิจบนพืน้ ฐานของความเกือ้ หนุนทีเ่ ป็นธรรมต่อทัง้ สองฝ่าย การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ และ/หรือ
เจ้าหนี้อย่างเสมอภาค โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่
ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบตั ติ ามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพือ่
คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ บรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน โดยจะไม่ดำาเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการดำาเนินการที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า
และ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและยุติธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่างๆ ต่อคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด กรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
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คู่แข่ง

พนักงาน

ภาครัฐ

052

ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้า โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของกติกาการแข่งขัน
ทีย่ ตุ ธิ รรม ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือ
ไม่เหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่พยายามทำาลายชื่อ
เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง ไม่ละเมิด
ความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล
บริษัทให้ความสำาคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำาคัญของบริษัท ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมี
นโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม
มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำางานที่
ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
บริษัทดำาเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดย
ยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นไปตาม
ครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป
บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสำาคัญกับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และ
สิง่ แวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำานึงถึงผลกระทบทีม่ ตี อ่ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้
เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง คืนกำาไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วน
สร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความ
เท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน
ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท
รวมถึงมีการจัดทำาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงาน
ประจำาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมใน
เรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
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1. การเปิดเผยข้อมูล
1.1 บริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ทำาให้สำาคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ทั้ง
การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลัก
ทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
1.2 บริษัทจัดให้มีการรายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล (ถ้ามี) ในรายงานประจำาปี และ website
ของบริษัท
1.3 คณะกรรมการบริษัทมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยได้
แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปีของบริษัท
1.4 บริษทั จัดทำาคำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ
MD&A) เพือ่ ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพือ่ ให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ กับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษทั ในแต่ละไตรมาสได้ดยี งิ่ ขึน้ นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขใน
งบการเงิน
1.5 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท
1.6 บริษัทเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำานวนครั้งของ
การประชุมและจำานวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีทผี่ า่ นมา และความเห็นจากการทำาหน้าที่ รวมถึง
การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำาปีของบริษัท
1.7 บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่สะท้อนถึง
ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงจำานวนเงิน
ค่าตอบแทนทีก่ รรมการแต่ละท่านได้รบั จากการเป็นกรรมการของบริษทั ย่อยด้วย (ถ้ามี) ในรายงานประจำาปีของบริษทั
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบาย
และภาพรวมขององค์กร แผนการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดำาเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้ ตลอดจนดำาเนินกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ รวมทัง้ การกำากับ
ดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำาหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงสร้างกรรมการต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มี
ประสบการณ์ในธุรกิจซื้อมาขายไปเกี่ยวกับสินค้าด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท และอย่างน้อยอีก 1 คน
ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำาหนดองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึงจำานวนปีการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงาน
ประจำาปี และบน website ของบริษัท
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1.2 คณะกรรมการบริษทั มีจาำ นวนกรรมการเพียงพอทีจ่ ะกำากับดูแลธุรกิจของบริษทั ซึง่ ประกอบด้วยบุคคล
ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำานวน
กรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย และไม่เกินกว่า 9 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดย
ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
5 คน (ในจำานวนนีเ้ ป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 คน) และกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 2 คน ประกอบด้วย
กรรมการผู้จัดการ 1 คน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 1 คน
1.3 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 3 คน จากจำานวนกรรมการทั้งสิ้น 7
คน ซึ่งเป็นจำานวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความ
เห็นเกีย่ วกับการทำางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ทำาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆ
ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ทัง้ นี้ กรรมการอิสระของบริษทั
ทั้ง 3 คน ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย
1.4 คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ที่
เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำา
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะต้องทราบและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะ
กรรมการ รวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั โดยได้เปิดเผยคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์
ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำาปี และบน website ของบริษัท
2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) คณะกรรมการบริหาร และ 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ
2.2 คณะกรรมการชุดย่อยมีสทิ ธิหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้กาำ หนดไว้ในอำานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คณะ โดยประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ เพื่อให้การทำาหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินงานของ
บริษัท เช่น วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำาเนินธุรกิจ งบประมาณประจำาปี การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความ
เห็นชอบนโยบายดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทมี
การสือ่ สารให้ทกุ คนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้ถกู ต้องตรงกัน เพือ่ ส่งเสริมให้ทกุ คนใน
องค์กรปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าำ หนด ทัง้ นี้ คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
เป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ANNUAL REPORT 2014
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ การดำาเนินธุรกิจทีถ่ กู ต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายทีจ่ ะกำาหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้นาำ มาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุก
คน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ่ ริษทั ใช้ในการดำาเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบตั ิ เพือ่ แสดงเจตนารมณ์
ในการทีจ่ ะดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย คำานึงถึงสังคม และสิง่ แวดล้อม
โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึง
ค่านิยม และแนวทางปฏิบตั งิ าน ทีพ่ นักงานทุกคนพึงปฏิบตั ติ น และปฏิบตั งิ านตามกรอบจรรยาบรรณทีก่ าำ หนดไว้ใน
ด้านต่างๆ โดยบริษทั ได้มกี ารประกาศและแจ้งให้ทกุ คนรับทราบและยึดปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำา
รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือ
หุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญ โดยกำาหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำาที่ก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา
ต้องแจ้งให้บริษทั ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกีย่ วโยงของตนในรายการดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวไม่มสี ว่ นร่วม
ในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
3.5 ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ
ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในทีฝ่ า่ ยบริหารจัดให้มขี นึ้ รวมทัง้ ได้จดั ทำาและทบทวนระบบการควบคุม
ทั้งด้านการดำาเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำากับดูแลการปฏิบัติ
งาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ
ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้วา่ จ้างบุคคลภายนอกทีม่ คี วามเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมภายในของ
บริษัท โดยให้บริษัท เอสพี ออดิท จำากัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ทำาหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
3.6 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กำ า หนดนโยบายด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management Policy)
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
เป็นประจำา และจะจัดให้มกี ารทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งรวมถึงการให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
3.7 คณะกรรมการบริษัทตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท
3.8 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแนวทางดำาเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้
เสียผ่านทาง Website หรือรายงานตรงต่อบริษทั โดยให้แจ้งเบาะแสผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของ
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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บริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำาหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4.1 บริษัทกำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกำาหนด
วันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี
รวมทั้งอาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำาเป็น
4.2 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้ดูแลให้
ความเห็นชอบและร่วมกันพิจารณาเลือกเรือ่ งทีจ่ ะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม โดยได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละ
คนสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมอย่างอิสระได้ด้วย และถือเป็นความรับผิดชอบ
ของกรรมการทุกคนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่
ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
4.3 เลขานุการคณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า
เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกำาหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
4.4 ประธานกรรมการบริษทั ทำาหน้าทีเ่ ป็นประธานทีป่ ระชุม มีหน้าทีด่ แู ลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง
เพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำาคัญโดยคำานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
ทัง้ นี้ ในการลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง
โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
5.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self Assessment) เป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
5.2 บริษทั จะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษทั ในภาพรวมไว้ในรายงาน
ประจำาปี
6. ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าทีข่ อบเขตของบทบาท
และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละ
คน คณะกรรมการบริษัทมีการกำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะ
จูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามทีต่ อ้ งการ พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีไ่ ด้รบั เพิม่ ขึน้ สำาหรับ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับตำาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้อง
ในระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัท แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการ
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่
กรรมการใหม่
7.3 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจำาถึงแผนการพัฒนาและ
สืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานใน
กรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
7.4 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มโี ครงการสำาหรับพัฒนาผูบ้ ริหารโดยให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเป็นประจำา
ทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำาไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน
2. โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรือ่ งและเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาหรือรับทราบ
ซึง่ คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสทิ ธิหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้กาำ หนดไว้ในขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดังต่อไปนี้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
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ลำาดับ
ชื่อ – สกุล
1. นายถกล นันธิราภากร
2. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส
3. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

ตำาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ บริษทั ยังไม่มฝี า่ ยตรวจสอบภายใน จึงได้วา่ จ้างบริษทั เอส พี ออดิท จำากัด ซึง่ เป็นบุคคลภายนอกและ
ไม่มคี วามเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษทั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทำาหน้าทีต่ รวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
2.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร มีจำานวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ลำาดับ
ชื่อ – สกุล
1. นายวิรัฐ สุขชัย
2. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์

ตำาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำานวนกรรมการ 13 ท่าน ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจำาปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ
3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริษัท
บริษทั ไม่มคี ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมเข้าดำารงตำาแหน่ง
กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั บริษทั มีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั โดยให้ผถู้ อื หุน้ ใหญ่และ/
หรือตัวแทนผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของแต่ละกลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒติ ามสายงานทีเ่ กีย่ วข้อง กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ร่วมกันเสนอรายชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ วุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสำาคัญต่อ
ผูม้ ที กั ษะ ประสบการณ์ทม่ี คี วามจำาเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) กรรมการต้องเป็นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทจี่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การดำาเนินธุรกิจ
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม
ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบ
ข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
ไม่ว่าจะทำาเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง
4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำาขึ้นไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบ
จัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำานาจหน้าที่ดำาเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษทั มติทปี่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ อีกทัง้ มีอาำ นาจกระทำาการใดๆ ตามีร่ ะบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูเ่ ลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณี
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ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำาปีทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึง่ ในสามโดย
อัตรา ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำาแหน่งไป
นั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออก
ไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำากัดทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีทตี่ าำ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัดและกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ
จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการ
ที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งยังคงอยู่รักษาการใน
ตำาแหน่งเพื่อดำาเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำาเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมี
คำาสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำาแหน่งตามคำาสั่งศาล
คณะกรรมการบริษทั ทีพ่ น้ จากตำาแหน่ง ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่
ภายใน 1 เดือนนับแต่วันพ้นจากตำาแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผุ้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
และโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น
ระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
8. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
กรรมการอิสระ
บริษทั กำาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะ
กรรมการบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายแต่งตัง้ กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ และมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 3 คน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติ
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ของผู้ที่จะมาทำาหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราช
บัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำางาน
และความเหมาะสมอืน่ ๆ ประกอบกัน เพือ่ นำาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั ต่อ
ไป ทัง้ นี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึง่ คนใดพ้นจากตำาแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้ กรรมการ
อิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำาหนดข้างต้นเข้ามาดำารงตำาแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่
ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำารงตำาแหน่งเป็น
กรรมการตรวจสอบ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้
รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี าำ นาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้
สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี าำ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำารง
ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงิน
เดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้ง
พร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำาหรับจัดทำาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจำาปีของบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน
เพื่อทำาหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และ
ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าทีใ่ นลักษณะเดียวกับทีก่ าำ หนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละ
ขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำา
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร
หรือ พนักงานระดับสูงของบริษทั ทีส่ ามารถบริหารงานในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำาเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหาร
ของบริษทั และสามารถกำาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
ผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยการแต่งตั้ง
กรรมการผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ ยกเว้น
พนักงานบริหารตัง้ แต่ระดับผูอ้ าำ นวยการสายงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารเป็นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกบุคคลเข้า
ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการสายงานขึ้นไป ยกเว้นตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
4. การก�ากับดูแลงานการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ปัจจุบนั บริษทั ไม่มกี ารลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอนาคต บริษทั มีนโยบาย
ลงทุนในธุรกิจอืน่ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง หรือเอือ้ ประโยชน์กบั ธุรกิจหลักของบริษทั โดยเป็นธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพและสามารถ
สร้างผลกำาไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยหากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกำาหนดนโยบาย
การบริหารงาน เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำาคัญ สำาหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุม
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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มากนัก ทั้งนี้ การจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลง
ร่วมกัน โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมนั้นๆ ซึ่งทำาหน้าที่ติดตามการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่บริษัทได้กำาหนดไว้
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีการกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายใน
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดย
บริษทั ได้กาำ หนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษทั และแนวทางป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในแสวงหา
ประโยชน์สว่ นตนเป็นคำาสัง่ ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร และได้แจ้งให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ รวมทัง้ กำาหนดให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทาำ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือ
เข้าทำานิตกิ รรมอืน่ ใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ไม่วา่ โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัท
ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำาการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของบริษทั โดยตนเอง คูส่ มรส บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ไม่วา่ จะเป็นการซือ้ ขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น
Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี
และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำาการ
บริษัทได้กำาหนดโทษทางวินัยสำาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือ
นำาไปเปิดเผยจนอาจทำาให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือน
ด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก
ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริหารเกีย่ วกับหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัท และบทกำาหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั มีหน้าทีร่ ายงานการถือครองหลักทรัพย์ทอี่ อก
โดยบริษทั ซึง่ เป็นของตนเอง คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้ง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำาการ
นับจากวันทีซ่ อื้ ขาย โอน หรือรับโอน เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
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6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าบริการอื่นๆ
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ปี 2557
1,053,020
-

ปี 2556
861,049
-

1,053,020

861,049

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการกำาหนดค่า
ตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี 2557 ของบริษัทเป็นจำานวนเงินรวม 900,000 บาท
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ความรับผิดชอบต่อสั งคม

064

1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ตระหนักถึงความสำาคัญเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
อันเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีกระบวนการที่ดำาเนิน
งานอย่างต่อเนื่อง และได้นำาเอาวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทมาร่วมพิจารณาในการกำาหนด
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
ตลอดเวลาของการดำาเนินธุรกิจ บริษัทยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้าง
ความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการ ด้วยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียกับองค์กรทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า คูค่ า้ และคูแ่ ข่งทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษทั ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าทีเ่ ป็นธรรม เพือ่ กระตุน้ ให้เกิด
นวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขนึ้ อันเป็นการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐาน
การครองชีพในระยะยาว ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) ดูแล
ผลกระทบจากการกระทำาของบริษทั ทีม่ ตี อ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม ผลกระทบต่อกิจการอืน่ จากกระบวนการจัดหาและ
จัดซื้อของบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินและไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
1. ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะทีส่ อดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. กำาหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสมรู้ร่วมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวาง
การแข่งขัน
3. ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันและการแข่งขันที่
เป็นธรรม
4. สนับสนุนการต่อต้านการผูกขาดและการทุม่ ตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม
5. ใส่ใจต่อบริบททางสังคมที่อยู่แวดล้อมบริษัทและไม่ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม
เช่นความยากจนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า
1. กำาหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจาย
สินค้า
2. สนับสนุนให้บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องยอมรับและปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการ
แข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
3. มีสว่ นร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นทีเ่ กีย่ วกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าทุกครั้งที่เป็นไปได้ ทั้งในด้านต้นทุนและผล
ตอบแทนในการดำาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือ เพิ่มพูนความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกกิจการในห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ การดำาเนินการจัดซื้ออย่างเหมาะสม เช่น การ
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม
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สร้างหลักประกันให้เกิดราคาที่เป็นธรรมด้วยเวลาส่งมอบที่เพียงพอและสัญญาการค้าที่มั่นคง เป็นต้น
ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน
1. ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ได้รบั อนุญาตอย่างถูกกฎหมายในการใช้และ
ให้สิทธิใช้สอยทรัพย์สินต่างๆ
2. ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับกิจกรรมใดๆอันเป็นการละเมิดทรัพย์สนิ ได้แก่ การใช้ตาำ แหน่งทางการตลาดทีเ่ หนือ
กว่าในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3. ชำาระค่าการใช้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม
ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตาม
กฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำาความผิดกฎหมายหรือจรรยา
บรรณผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการดำาเนินการหลังจากมีผู้แจ้ง
เบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทยังกำาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษทั รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ เพือ่ ประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้าน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของของบุคคลดังกล่าวให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำาหนดจรรยา
บรรณธุรกิจ เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้รบั ทราบและถือปฏิบตั อิ ย่างทัว่ ถึงทัง้ องค์กร รวมถึงการติดตาม
ผลการปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ
1.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต การฉ้อโกง การหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากบริษัท จึงได้กำาหนด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติในการดำาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
และเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ และหลีกเลี่ยงการกระทำาอันมิชอบ โดยให้
มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสมำ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำาหนด
ในการดำาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำาหนดทางกฎหมาย
1.3 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ให้ความสำาคัญกับพนักงานซึง่ เป็นทรัพยากรทีส่ าำ คัญของบริษทั ทีจ่ ะมีสว่ นช่วยส่งเสริมและผลักดันให้
องค์กรบรรลุถงึ เป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ ดังนัน้ บริษทั จึงมีนโยบายทีจ่ ะดูแลพนักงานให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี โดยมี
สภาพการจ้างงานทีย่ ตุ ธิ รรม มีสวัสดิการทีเ่ หมาะสม มีโอกาสทีจ่ ะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทัง้ มีสภาพการทำางานที่
ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
พนักงานทุกคนในบริษัทจะมีค่านิยมร่วมกัน และมีแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสู่เป้า
หมายทีต่ งั้ ไว้ ซึง่ บริษทั ให้ความสำาคัญกับพนักงานในองค์กรเพือ่ ความมัน่ คงในการดำารงชีพของพนักงานอันจะก่อให้
เกิดประสิทธิภาพในหน้าที่การงาน ให้พนักงานในองค์กรมีชีวิตในการทำางานที่ดีขึ้น มีสุขภาพดี มีความสุข ภายใต้
รูปแบบการจัดตั้งคณะทำางานเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ตลอดจนถึงพนักงานทุกคนใน
องค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ซึ่งพนักงานจะเป็นผู้มีส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้
มีความเติบโตและมัน่ คงอย่างในปัจจุบนั โดยบริษทั มีการดูแลพนักงานนอกจากเงินเดือนทีพ่ นักงานได้รบั แล้ว บริษทั
ยังได้จดั ให้มสี วัสดิการและผลประโยชน์อนื่ ในรูปแบบต่างๆอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมให้แก่พนักงานอีกด้วย โดย
สวัสดิการต่างๆ ทีบ่ ริษทั จัดให้นนั้ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานทีส่ ามารถแข่งขันได้กบั บริษทั เอกชนชัน้ นำาในอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน และบริษัทอยู่ในสถานภาพที่สามารถจะจ่ายได้
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2. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั มีการทำา CSR กับลูกค้าผ่านการดำาเนินการของพนักงาน และกิจกรรมในแผนกต่างๆ ซึง่ บริษทั ได้เล็ง
เห็นถึงความสำาคัญของผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค จึง
ทำาให้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำาหน่ายมีคุณภาพ และได้รับรองมาตรฐานสากล พิจารณาคัดเลือกแหล่งผลิตภัณฑ์และ
วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดซื้อจัดหามีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบ
ถ้วนถูกต้อง สามารถตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการรับรองได้ มีการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ตามมาตรฐานเพื่อพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า มีการขายและการตลาดที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค มีบริการหลัง
การขาย มีการติดต่อกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องหลังจากส่งมอบสินค้าแล้ว และมีกระบวนการรับคำาร้องเรียนจากลูกค้า
ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ผ่านพนักงานของบริษัท หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ โดยมีฝา่ ยการตลาดเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
คำาร้องเรียน เพื่อทบทวน ตรวจสอบ และแก้ไข พร้อมทั้งหามาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซำ้าจากสาเหตุเดียวกัน
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการรับประกันสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดหา
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับ
ผูบ้ ริโภคเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้ประโยชน์มากทีส่ ดุ บริษทั ได้เห็นความสำาคัญของลูกค้า และตอบสนองความต้องการอย่าง
รวดเร็ว บริษัทจึงมีขั้นตอนกระบวนปฏิบัติงานตามโครงสร้างบริษัทที่กำาหนดไว้ เพื่อให้กระบวนการทำางานดำาเนินไป
อย่างราบรื่นตามเป้าหมายจนได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตามนโยบายคุณภาพที่ว่า “เราจะสร้างความ
ประทับใจให้ลูกค้า ด้วยบริการที่รวดเร็ว เน้นสินค้าคุณภาพ พร้อมพัฒนาบุคลากร ด้วยการปรับปรุงกระบวนการ
ทำางานอย่างต่อเนื่อง”
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีการสร้างจิตสำานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุก
ระดับอย่างต่อเนือ่ ง คืนกำาไรส่วนหนึง่ เพือ่ กิจกรรมทีจ่ ะมีสว่ นสร้างสรรค์สงั คมและสิง่ แวดล้อมอย่างสมำา่ เสมอ ดำาเนิน
ธุรกิจโดยให้มผี ลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของประชาชนน้อยทีส่ ดุ การปฏิบตั ิ
และให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบทีอ่ อกโดย
หน่วยงานกำากับดูแล การให้ความสำาคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทมีการกำาหนดมาตรการต่างๆ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของ
พนักงานทุกคนพึงใส่ใจและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเช่น เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงกำาหนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้งาน
เพือ่ เป็นการประหยัดค่าใช้จา่ ย และเป็นการสร้างจิตสำานึกในการประหยัดพลังงานอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม
และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล ในภาวะที่นำ้ามันมีราคาสูงขึ้นเป็นลำาดับ
3.1 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)
ที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างความเป็นจิตอาสาให้กับ
พนักงานในบริษัท โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- จัดกิจกรรมช่วยเหลือมูลนิธเิ ด็กพัทยา หรือบ้านเด็กกำาพร้า โดยบริจาคเงินสมทบค่าใช้จา่ ยในการดูแลเด็กๆ
บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำาเป็น ซึ่งเด็กๆในมูลนิธิเป็นเด็กตั้งแต่วัยแบเบาะจนถึงอายุไม่เกิน 6 ปี มาจากครอบครัวที่
ไม่สามารถดูแลเด็ก(เด็กกำาพร้า) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554
- สนับสนุนเงินบริจาคให้กบั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพือ่ จัดรายการโทรทัศน์ในโอกาสครบรอบ แห่งการ
สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้มีการจัดรายการพิเศษเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ ผลงานด้านวิจัย
ตลอดจนกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยรังสรรค์ขึ้นผ่านทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันอังคาร
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ที่ 31 มกราคม 2555
- เข้าร่วมกิจกรรมกับลูกค้า โดยสนับสนุนเงินเพื่อจัดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศลประจำาปี เมื่อวันอาทิตย์ที่
8 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนดอนบอสโก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของนักเรียน
ที่ยากจน กำาพร้า ด้อยโอกาสและผู้พิการทางการได้ยินของโรงเรียนดอนบอสโก
- ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.)สาขาการจัดการงาน
วิศวกรรม เพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาดูงาน ช่วยเหลือสังคม มอบทุนการศึกษา อนุรักษ์ป่าและรักษาสิ่งแวดล้อม
ณ โครงการหลวงมะค่า และที่โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2556 โดยเป็นการ
สร้างโอกาสให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลให้ได้รับสิ่งของและทุนการศึกษา และเพื่อให้บริษัทได้เชื่อมความ
สัมพันธ์อันดีกับบุคคลภายนอกหน่วยงาน
- สนับสนุนเงินบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดรายการโทรทัศน์ในโอกาสครบรอบ 70 ปี
แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้มีการจัดรายการพิเศษเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ ผลงาน
ด้านวิจัย ตลอดจนกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยรังสรรค์ขึ้นผ่านทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี ใน
วันพุธที่ 30 มกราคม 2556
- จัดกิจกรรมโครงการบุญเพื่อน้อง ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
2556 โดยการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนในบริษัทให้มีส่วนร่วมในการหาอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ และเงินสบ
ทบทุนเพือ่ นำาไปช่วยเหลือเด็กอายุตงั้ แต่ 3-5 ปี ซึง่ เป็นเด็กเล็กทีม่ าจากชนเผ่า กะเหรีย่ ง ซึง่ เป็นโรงเรียนทีใ่ กล้กบั เขต
ชายแดนภาคตะวันตก
- สนับสนุนเงินบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดรายการโทรทัศน์ในโอกาสครบรอบ 71 ปี
แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้มีการจัดรายการพิเศษเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ ผลงาน
ด้านวิจัย ตลอดจนกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยรังสรรค์ขึ้นผ่านทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี ใน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
- สนับสนุนเงินเพื่อก่อสร้างพระวิหาร พระพุทธไสยาสน์โลกานาถศาสดามหามุนี วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี
สนับสนุนเงินเพื่อบูรณะ ซ่อมแซมศาสนสถานต่างๆ
- สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน Run & Ride for Children’s Chance Season II (วิ่ง-ปั่นการกุศล ครั้ง
ที่ 2) ซึ่งจัดโดย โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 โดยรายได้ทั้งหมดนำาไป
เข้า “กองทุนเพื่อชีวิตใหม่” ของ โรงพยาบาลสมิติเวช สำาหรับช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหัวใจและต้องการปลูก
ถ่ายไขกระดูก
- สนับสนุนการศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชน โดยการบริจาคหนังสือแบบเรียนและหนังสือ
นิทานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อนำาไปใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ตามแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ ยง
บริษทั ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในทีด่ ี เนือ่ งจากจะช่วยให้การดำาเนิน
งานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมี
คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

รายการระหว่างกัน
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1. ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในปี 2557 บริษทั มีการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันหลายรายการทีส่ าำ คัญ ซึง่ การทำารายการ
ดังกล่าวมีความจำาเป็นและสมเหตุสมผล เนือ่ งจากเป็นการดำาเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั โดย
มีการกำาหนดราคาของทำารายการต่างๆทีเ่ ป็นราคาตลาดหรือราคายุตธิ รรมเทียบเคียงได้กบั การทำารายการกับบุคคล
ภายนอกอืน่ ยกเว้นสินทรัพย์ดาำ เนินงานทีม่ กี ารโอนย้ายระหว่างบริษทั ในกลุม่ ตามการโอนย้ายพนักงานเพือ่ การปรับ
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมานานแล้ว และได้รับ
การ Upgrade และดูแลให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี การโอนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวได้กำาหนดจากมูลค่าตามบัญชี
เป็นสำาคัญ ซึ่งการทำารายการระหว่างกันต่างๆ ที่ผ่านมาล้วนที่มีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจำาเป็น
และสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2557 เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มมี ติกาำ หนดนโยบายและขัน้ ตอน
การอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัท กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นต้น โดยบริษทั จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ
ประกาศคำาสัง่ หรือข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดที่เกี่ยว
กับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการเกีย่ วโยงกันของบริษทั ตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ าำ หนดโดยสมาคมนักบัญชีและ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ผูท้ อี่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่ นได้สว่ นเสียในการทำา
รายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้
ในกรณีที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำารายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจำาเป็นในการทำารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ
ทัง้ นี้ การทำารายการระหว่างกันทีเ่ ป็นรายการทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้าทัว่ ไป และการทำารายการทางการ
ค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้
ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
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การท�ารายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
การทำารายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั ได้กาำ หนดกรอบ
การทำารายการดังกล่าว ซึง่ ได้ถกู พิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมตั ิ
เป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษทั แล้ว โดยเมือ่ มีการทำาธุรกรรมดังกล่าวฝ่ายจัดการของบริษทั สามารถอนุมตั กิ าร
ทำาธุรกรรมได้ โดยทำาธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้องมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนพึงกระทำา
กับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็น
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง (Arm’s Length Basis) และจะต้องเป็นรายการทางการค้าทีบ่ ริษทั กระทำาเป็น
ปกติเพือ่ ประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึง่ บริษทั ทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจเดียวกันกับบริษทั มักกระทำาเพือ่ สนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไข
ทางการค้าดังต่อไปนี้
1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
2) ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
3) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำานองเดียวกับบริษัทให้กับ
บุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ เมื่อมีการทำาธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็น Arm’s Length Basis ใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ฝ่าย
จัดการของบริษทั จะเป็นผูพ้ จิ ารณาตัดสินใจ ซึง่ ภายหลังจากทีฝ่ า่ ยจัดการพิจารณาอนุมตั แิ ล้ว จะจัดทำารายงานสรุป
การทำาธุรกรรมรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ รายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับทราบรายการ ในกรณี
ที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบว่ามีการดำาเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดำาเนินการเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
การท�ารายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการท�าธุรกรรมอื่นๆ
การทำารายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำาธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั จะ
ต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับความจำาเป็นและความเหมาะสมในการเข้า
ทำารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงือ่ นไขในการเข้าทำารายการนัน้ ๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคา
ทีท่ าำ กับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำารายการ จะไม่สามารถมี
ส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันดังกล่าว
ทัง้ นี้ บริษทั จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีของบริษัท รายงานประจำาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปีของบริษัท (แบบ 56-1)
3. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท เช่น
การเช่าพืน้ ทีอ่ าคารเพือ่ ใช้เป็นทีต่ งั้ สำานักงาน การเช่าคลังสินค้า การเช่ารถยนต์ การซือ้ ขายสินค้า การให้บริการบริหาร
งานด้านสนับสนุนจะยังคงมีอยูต่ อ่ ไป แต่สาำ หรับการคำา้ ประกันวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินโดยกรรมการและ/หรือ
ร�ยง�นระหว่�งกัน
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ทรัพย์สนิ ของกรรมการ อาจจะได้รบั การผ่อนปรนเงือ่ นไขการคำา้ ประกันดังกล่าว ภายหลังจากทีห่ ลักทรัพย์ของบริษทั
ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว ซึ่งหากบริษัทไม่ปลดการคำ้าประกันดังกล่าวได้ กรรมการของ
บริษัทจะยังคงคำ้าประกันให้บริษัทต่อไปโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ โดยรายการระหว่างกันที่ยังคงมีต่อไปหรืออาจ
เกิดขึ้นใหม่ในอนาคตจะมีการกำาหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่
เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย
เป็นสำาคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันทีเ่ ป็นรายการ
ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกำาหนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการเกีย่ ว
โยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion
and Analysis : MD&A)
1. ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน
1.1 ภาพรวมการด�าเนินงานและฐานะการเงิน
บริษทั ประกอบธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบ
สุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยมีสนิ ค้าหลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าทีม่ ชี อื่ เสียงมากกว่า 25
ตราสินค้า ซึ่งในจำานวนดังกล่าว เป็นตราสินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำาหน่าย 16 ตราสินค้า โดย
เป็นตัวแทนจำาหน่ายรายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยให้กับผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินค้า
ได้แก่ Potter Electric และ Weiss และเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าในประเทศไทยรายหนึ่งจากจำานวนตัวแทนหลาย
รายในตลาดของสินค้านั้นๆ 14 ตราสินค้า อีกทั้งยังได้พัฒนาตราสินค้าเป็นของบริษัทเองอีก 3 ตราสินค้า ได้แก่
“Guardian” “Valtec” และ “Spark” จากการว่าจ้างผลิตหรือสั่งซื้อจากผู้ผลิตอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไม่
ได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ซึ่งรวมถึง
การให้คำาปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเอง
รายได้รวมของบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการ และรายได้อื่น
รายได้จากการขายและบริการ เป็นรายได้หลักจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
1) รายได้จากการขายสินค้า เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายวาล์วและอุปกรณ์สำาหรับระบบดับเพลิง วาล์ว
และอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ซึง่ เป็นการขายให้กบั ผูร้ บั เหมาก่อสร้างเพือ่ นำาไปติดตัง้ ในอาคารทีผ่ รู้ บั
เหมาเป็นผู้รับงานนั้นโดยตรงและเป็นผู้ตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าตามแบบที่ผู้รับเหมาหรือผู้ออกแบบโครงการได้ระบุ
ไว้ โดยบริษัทจะต้องจัดหาสินค้าให้มีคุณสมบัติตรงกับแบบที่กำาหนดไว้ และการขายให้กับร้านค้าหรือผู้จำาหน่าย
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมต่างๆซึ่งเป็นคู่ค้ากับบริษัท เพื่อนำาไปกระจายต่อให้กับ
ผู้รับเหมารายเล็กหรือลูกค้าผู้ใช้งานตามอาคารและโรงงานต่างๆ นอกจากนี้ มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นการขายให้กับผู้
ใช้งานโดยตรง (End User) เพื่อนำาไปใช้ติดตั้งในอาคารและบ้านเรือน เป็นต้น
2) รายได้จากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง เป็นรายได้จากการขายงานโครงการที่บริษัทเป็นผู้รับ
เหมางานระบบเอง โดยมีการจัดหา/ขายสินค้า พร้อมกับการให้บริการคำาปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งงานในระบบ
ดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบปัม๊ ดับเพลิง ระบบท่อนำา้ ดับเพลิง ระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ FM 200 และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) รวมทั้งงานตรวจสอบ
และบำารุงรักษาระบบดับเพลิงโดยตรงให้แก่เจ้าของอาคารและโรงงานต่างๆ ด้วยความพร้อมด้านวิศวกรรมและทีม
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญเป็นของบริษัทเอง ร่วมกับการจ้างเหมาทีมช่างและแรงงานบางส่วนจากภายนอก ภายใต้การ
ควบคุมงานโดยบริษทั ซึง่ ทีผ่ า่ นมางานโครงการส่วนใหญ่เป็นการติดตัง้ ระบบดับเพลิงให้แก่โรงงานต่างๆ ทีน่ อกจาก
จะใช้สินค้าที่บริษัทมีไว้เพื่อขายตามที่กล่าวในข้อ 1 แล้ว ยังต้องจัดหาอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบของระบบ
ดับเพลิง เช่น ถังโฟมขนาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อติดตั้งตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งแต่ละโครงการจะใช้เวลาดำาเนิน
การเฉลี่ยประมาณ 3 - 6 เดือน และรับรู้รายได้ตามขั้นความสำาเร็จของงานนั้นๆ ซึ่งจะประเมินโดยทีมวิศวกรของ
บริษัทเป็นประจำาทุกสิ้นไตรมาส
ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร
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รายได้จากการขายและบริการของบริษทั จะสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็น
หลัก ทั้งการก่อสร้างภาคเอกชนและภาครัฐบาล ได้แก่ โครงการอาคารพักอาศัย สำานักงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพ
สินค้า สถานีขนส่ง โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน อาคารสนามบิน โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า พลังงาน และปิโตรเคมี
เป็นต้น การก่อสร้างดังกล่าวมีแนวโน้มความต้องการติดตัง้ ระบบดับเพลิงเพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุม
อาคารและโรงงานทีต่ อ้ งมีการปรับปรุงให้มรี ะบบป้องกันอัคคีภยั ทีไ่ ด้มาตรฐาน ทำาให้มกี ารสัง่ ซือ้ สินค้าของบริษทั ทัง้
ในลักษณะของการสั่งซื้อเฉพาะตัวสินค้าซึ่งถือเป็นธุรกรรมซื้อมาขายไป (trading) ของบริษัท และการว่าจ้างให้รับ
เหมาดำาเนินโครงการติดตัง้ ระบบดับเพลิงทีส่ ว่ นใหญ่เป็นอาคารโรงงานเดิมหรือส่วนขยายของโรงงานต่างๆ ซึง่ บริษทั
จะเป็นผูอ้ อกแบบ กำาหนดลักษณะงาน และจัดหาสินค้าและอุปกรณ์ตา่ งๆ เพือ่ มาติดตัง้ ในโครงการ นอกจากนีล้ กู ค้า
หรือผู้รับเหมาทีส่ งั่ ซื้อสินค้าระบบดับเพลิงของบริษัทแล้ว มักต้องการให้บริษัทจัดหาสินค้าระบบสุขาภิบาลและปรับ
อากาศควบคูไ่ ปด้วย ทำาให้บริษทั มีรายได้จากการขายสินค้าดังกล่าว แต่กเ็ ป็นสัดส่วนทีไ่ ม่มาก เมือ่ เทียบกับยอดขาย
โดยรวมของบริษัท
ผลการดำาเนินงานของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีรายได้รวมจำานวน 495.75 ล้านบาท 521.26 ล้านบาท
และ 583.43 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยรายได้เกือบทั้งหมดเป็นรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งมีจำานวน 493.68
ล้านบาท 518.61 ล้านบาท และ 572.04 ล้านบาท ตามลำาดับ ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ระบบดับ
เพลิงร้อยละ 80 - 87 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศร้อยละ 6 - 11 และรายได้จาก
งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงร้อยละ 6 - 11 ของรายได้จากการขายและบริการ ในช่วงดังกล่าว
ต้นทุนขายและบริการของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีจำานวน 354.83 ล้านบาท 369.86 ล้านบาท และ
422.05 ล้านบาท ตามลำาดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการประมาณร้อยละ 71 - 74 ในช่วงดัง
กล่าว ซึ่งต้นทุนขายและบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยต้นทุนขายและบริการหลักมาจากค่า
สินค้าที่บริษัทสั่งซื้อมาเพื่อขายและ/หรือ ติดตั้งให้แก่ลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศจาก
การที่บริษัทเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้านั้นๆ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีจำานวน 62.73 ล้านบาท 74.30 ล้านบาท
และ 83.78 ล้านบาท ตามลำาดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมประมาณร้อยละ 13 - 14 ในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบ
ด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำานวน 25.74 ล้านบาท 27.47 ล้านบาท และ 28.66 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 ตาม
ลำาดับ โดยค่าใช้จา่ ยในการขายผันแปรตามยอดขาย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นค่านายหน้า และค่าจูงใจพนักงานขาย ทีเ่ พิม่ ขึน้
สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี สำาหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำานวน 36.99 ล้านบาท 46.83 ล้านบาท
และ 55.12 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 ตามลำาดับ ค่าใช้จา่ ยในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จา่ ยคงที่ ได้แก่ เงินเดือน
ค่าบริหารส่วนกลาง และค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งในระหว่างปลายปี 2555 - 2557 บริษัทมีการปรับโครงสร้างการ
บริหารจัดการในส่วนงานสนับสนุน จากเดิมทีด่ าำ เนินการโดยบริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จำากัด (“บ.หาญฯ”) ซึง่ เป็นบริษทั
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มาดำาเนินการที่บริษัทเอง และทยอยรับโอนพนักงานจากบริษัทดังกล่าวมาที่บริษัทด้วย ทำาให้
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยมีค่าบริการส่วนกลางลดลง ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายพนักงาน
เพิ่มขึ้นจากการรับโอนพนักงานดังกล่าว รวมทั้งมีการจัดประเภทค่าใช้จ่ายใหม่ โดยการย้ายค่าตอบแทนกรรมการ
ผูจ้ ดั การทีเ่ คยบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในการขาย มาเป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ทำาให้คา่ ใช้จา่ ยในการบริหารเพิม่ สูงขึน้
กำาไรสุทธิของบริษัท ในปี 2555 - 2556 มีจำานวน 58.95 ล้านบาท และ 61.16 ล้านบาท ตามลำาดับ แสดง
ถึงแนวโน้มการเติบโตที่ต่อเนื่อง และในปี 2557 บริษัทมีกำาไรสุทธิจำานวน 60.61 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี 2556 ที่มีจำานวน 61.16 ล้านบาท
สินทรัพย์รวมของบริษทั ณ สิน้ ปี 2555 - 2557 มีจาำ นวน 242.03 ล้านบาท 281.38 ล้านบาท และ 572.37 ล้าน
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บาท ตามลำาดับ โดยสินทรัพย์เกือบทัง้ หมดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน รายการทีส่ าำ คัญ ได้แก่ ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื
สินค้าคงเหลือ และเงินลงทุนชั่วคราว มีสัดส่วนรวมกันต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 92 ร้อยละ 95 และ ร้อยละ 91
ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ
หนีส้ นิ รวมของบริษทั ณ สิน้ ปี 2555 - 2557 มีจาำ นวน 99.86 ล้านบาท 105.67 ล้านบาท และ 111.84 ล้านบาท
ตามลำาดับ โดยหนี้สินเกือบทั้งหมดเป็นหนี้สินหมุนเวียน รายการที่สำาคัญ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน
มีสัดส่วนต่อหนี้สินรวมเท่ากับร้อยละ 72 ร้อยละ 76 และร้อยละ 79 ตามลำาดับ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ สิน้ ปี 2555 - 2557 มีจาำ นวน 142.17 ล้านบาท 175.71 ล้านบาท และ 460.53
ล้านบาท ตามลำาดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2555 - 2556 เนื่องจากกำาไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจาก
ผลการดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งการเพิ่มทุนจำานวน 61.00 ล้านบาท ในระหว่างปี 2555 ถึงแม้จะมีการ
จ่ายเงินปันผลทุกปี เป็นจำานวน 108 ล้านบาท และ 27.63 ล้านบาท ในปี 2555 - 2556 ตามลำาดับ สำาหรับ ปี2557
ส่วนของผู้ถอื หุ้นลดลงจาก ปี 2557 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจำานวน 99 ล้านบาท ในขณะที่การเพิม่ ทุนจำานวน 175
ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิจำานวน 60.61 ล้านบาท โดยบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่ตำ่า
เนื่องจากมีเพียงเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นจำานวนไม่มาก โดย ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.70 เท่า 0.60 เท่า และ 0.24 เท่า ตามลำาดับ
1.2 การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
รายได้รวมของบริษัทในปี 2555 - 2556 มีจำานวน 495.75 ล้านบาท และ 521.26 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่ม
ขึ้น 25.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.15 ในปี 2556 สำาหรับรายได้รวมในปี 2557 มีจำานวน 583.43 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นทีม่ จี าำ นวน 62.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.93 โดยรายได้เกือบทัง้ หมดของ
บริษัทเป็นรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 97 - 100 ของรายได้รวม ส่วนที่เหลือเป็นราย
ได้อื่น ซึ่งประกอบด้วย กำาไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกิดขึ้นจริง รายได้ค่าชดเชยจากประกันภัยสินค้า และราย
ได้จากการรับจ้างบริการงานด้านสนับสนุน เป็นต้น ประมาณร้อยละ 0.2 - 3 ของรายได้รวม ในช่วงเวลาดังกล่าว
รายได้รวมของบริษัทในปี 2555 – 2557 มีรายละเอียดตามรายงานประจำาปี 2557 หัวข้อโครงสร้างรายได้
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รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริการของบริษทั จะสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็น
หลัก โดยในปี 2554 - 2556 มีจำานวน 380.61 ล้านบาท 493.68 ล้านบาท และ 518.61 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น
จำานวน 113.07 ล้านบาท และ 24.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.71 และร้อยละ 5.05 ในปี 2555 - 2556 ตาม
ลำาดับ สำาหรับในปี 2557 มีจำานวน 572.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 53.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.30
ทั้งนี้ รายได้จากการขายและบริการ ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง รายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ และรายได้จากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย
ร้อยละ 80-87 ร้อยละ 6-8 และร้อยละ 6-11 ของรายได้รวม ในช่วงดังกล่าว ตามลำาดับ
ทั้งนี้ รายได้จากการขายและบริการของบริษัทส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 เกี่ยวข้องกับสินค้าระบบ
ดับเพลิง ส่วนที่เหลือเป็นการขายสินค้าระบบระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได้จากการขายสินค้าระบบดับเพลิงและงานติดตั้งระบบดับเพลิง ของบริษัท ในปี 2555 - 2557
มีจำานวนรวมกันเท่ากับ 452.05 ล้านบาท 484.34 ล้านบาท และ 537.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.18 ร้อยละ
92.92 และร้อยละ 93.99 ของรายได้รวม ตามลำาดับ โดยมีจำานวนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 32.29 ล้านบาท และ 53.30 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.14 และร้อยละ 11.00 ดังนี้

074

รายได้

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

413.22

83.35

451.66

86.65

475.15

81.44

38.83

7.83

32.68

6.27

62.49

10.71

452.05
495.75

91.18
100.00

484.34
521.26

92.92
100.00

537.64
583.43

92.15
100.00

1. ขายสินค้าระบบดับเพลิง
2. งานโครงการติดตั้งระบบ
ดับเพลิง
รวม
รายได้รวม

ในปี 2555 - 2557 บริษทั มีรายได้จากการขายสินค้าระบบดับเพลิง 413.22 ล้านบาท 451.66 ล้านบาท และ
475.15 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิม่ ขึน้ จำานวน 38.44 ล้านบาท และ 23.49 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.30 และร้อยละ
5.20 ในปี 2555 - 2557 ตามลำาดับ และมีรายได้จากงานโครงการติดตัง้ ระบบดับเพลิง จำานวน 38.83 ล้านบาท 32.68
ล้านบาท และ 62.49 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำานวน (6.15) ล้านบาท และ 29.81
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง)ร้อยละ (15.84) และร้อยละ 91.22 ในปี 2555 - 2557 ตามลำาดับ
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รายได้จากการขายสินค้าระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ของบริษัท ในปี 2555 - 2557 มีดังนี้

รายได้
ขายสินค้าระบบสุขาภิบาล
และปรับอากาศ
รายได้รวม

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

41.63

8.40

34.27

6.57

34.40

5.90

495.75

100.00

521.26

100.00

583.43

100.00

ในปี 2555 - 2557 บริษทั มีรายได้จากการขายสินค้าระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ จำานวน 41.63 ล้านบาท
34.27 ล้านบาท และ 34.40 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)จำานวน (7.36) ล้านบาท และ 0.13 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ (17.68) และร้อยละ 0.40
รายได้จากการขายและบริการของบริษทั จะสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็น
หลัก โดยในปี 2555 รายได้จากการขายและบริการเพิม่ ขึ้นจำานวนมากเมื่อเทียบกับปี 2554 เนือ่ งมาจากภาวการณ์
ก่อสร้างที่เริ่มฟื้นตัว และมีอัตราการขยายตัวอย่างมาก หลังจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศในช่วงครึ่ง
ปีหลังของปี 2554 ที่ทำาให้ภาวะการก่อสร้างส่วนใหญ่หยุดชะงักลง จนกระทั่งเหตุการณ์ได้คลี่คลายลงในปี 2555
ภาวะการก่อสร้างฟื้นตัวขึ้น มีโครงการก่อสร้างใหม่ๆ รวมถึงการซ่อมแซมและปรับปรุง (Renovate) อาคารเกิด
ขึ้นหลายแห่ง ส่งผลให้บริษัทสามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นมาก ผ่านการจำาหน่ายให้กับผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง
ต่างๆ รวมทั้งสามารถเพิ่มยอดขายจากงานโครงการที่เสนอขายให้แก่เจ้าของอาคารโดยตรงได้เพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการ
ก่อสร้างต่างๆ ที่เลือกใช้สินค้าและบริการของบริษัท และเป็นที่มาของยอดขายที่สำาคัญของบริษัทในปี 2555 ได้แก่
โครงการโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำาเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา โครงการ 185 ราชดำาริคอนโดมิเนียม และโรงงานแคนนอน นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
เป็นต้น
ในปี 2556 รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งไปตามภาวะ
ก่อสร้างโดยรวมของประเทศทีม่ กี ารขยายตัวเพิม่ ขึน้ ไม่มากจากปีกอ่ น โดยรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่มาจากการขาย
สินค้าระบบดับเพลิงให้กบั ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต่างๆ ในขณะทีร่ ายได้จากงานโครงการติดตัง้ ระบบดับเพลิงและรายได้
จากการขายสินค้าและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยโครงการ
ต่างๆ ทีเ่ ลือกใช้สนิ ค้าและบริการของบริษทั และเป็นทีม่ าของยอดขายทีส่ าำ คัญของบริษทั ในปี 2556 ได้แก่ โครงการ
ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส จังหวัดขอนแก่น โครงการดี คอนโดมิเนียม โรงงานฮอนด้า อุตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงงานบริดสโตน อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เป็นต้น
ในปี 2557 รายได้จากการขายและบริการของบริษัท ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของรายได้จาก
การขายสินค้าและงานโครงการ ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจและภาวการณ์ก่อสร้างโดยรวมของประเทศซบเซาลงอย่าง
มาก และมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ที่ติดลบ การเพิ่มขึ้นของรายได้ดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผล
มาจากการได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ วาล์วปรับปริมาณนำ้า
(Balancing Valve) ภายใต้ตราสินค้า OVENTROP โดยมีโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่เลือกใช้สินค้าและบริการของ
บริษัทและเป็นที่มาของยอดขายที่สำาคัญของบริษัทในปี 2557 ได้แก่ โรงงาน BAXTER จังหวัดระยอง ศูนย์กระจาย
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สินค้าเทสโก้ โลตัส จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นต้น
รายได้อื่น
รายได้อื่นของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีจำานวน 2.07 ล้านบาท 2.65 ล้านบาท และ 11.39 ล้านบาท
ตามลำาดับ ประกอบด้วย รายได้จากกำาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น ดอกเบีย้ รับ กำาไรจากการขายหุน้ หรือหน่วยลงทุน กำาไร
จากการจำาหน่ายสินทรัพย์ และรายได้จากการชดเชยประกันภัยสินค้าและทรัพย์สนิ เป็นต้น โดยมีจาำ นวนเพิม่ ขึน้ 0.58
ล้านบาท และ 8.74 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.02 และร้อยละ 329.81 ตามลำาดับ การเพิม่ ขึน้ ของรายได้อนื่ ในปี
2555 มีสาเหตุหลักมาจากกำาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปีจาำ นวน 1.10 ล้านบาท
และกำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์จาำ นวน 0.44 ล้านบาท และในปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากค่าชดเชย
จากการประกันภัยสินค้าจำานวน 1.66 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้เข้าไปรับติดตั้งระบบดับเพลิงในคลังสินค้าของ
ลูกค้ารายหนึ่ง แล้วเกิดความเสียหายต่อสินค้าของลูกค้านั้นในระหว่างการติดตั้งระบบดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จ่ายค่า
เสียหายให้แก่ลูกค้าเป็นจำานวน 2.13 ล้านบาท โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร และในกรณีดังกล่าวบริษัท
ได้รบั เงินชดเชยจากบริษทั ประกันภัยเป็นจำานวนเงิน 1.66 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศที่ลดลงจำานวน 1.10 ล้านบาท ในปี 2557 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการับ
บริหารจัดการงานด้านสนับสนุนให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องจำานวน 8.86 ล้านบาท ในขณะที่มีการลดลงของรายได้ค่า
ชดเชยจากประกันภัยสินค้า จำานวน 1.80 ล้านบาท
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีจำานวน 354.83 ล้านบาท 369.86 ล้านบาท และ
422.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 15.03 ล้านบาท และ 52.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.24 และร้อยละ 14.10 ตาม
ลำาดับ สำาหรับ ต้นทุนขายและบริการที่สำาคัญ คือ ต้นทุนค่าสินค้าที่บริษัทสั่งซื้อมาเพื่อจำาหน่าย ซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อย
ละ 60 - 65 ของต้นทุนขายและบริการรวม สำาหรับต้นทุนส่วนที่เหลือ ได้แก่ ค่าภาษีอากรขาเข้า ค่าระวาง และค่าแรง
ในการติดตั้งอุปกรณ์ เป็นต้น

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

493.68

100.00

518.61

100.00

572.04

100.00

354.83

71.87

369.86

71.32

422.05

73.78

138.85

28.13

148.75

28.68

149.99

26.22

รายได้จากการขายและ
บริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กำาไรขั้นต้น

การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและบริการ ส่วนใหญ่มาจากสั่งซื้อสินค้ามาจำาหน่ายที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัว
ของรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยต้นทุนขายและบริการคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการ
ขายและบริการเท่ากับร้อยละ 71.87 ร้อยละ 71.32 และร้อยละ 73.78 ตามลำาดับ โดยมีอัตรากำาไรขั้นต้นเท่ากับ
ร้อยละ 28.13 ร้อยละ 28.68 และร้อยละ 26.22 ตามลำาดับ
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีจำานวน 62.73 ล้านบาท 74.28 ล้านบาท และ
83.78 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับ ร้อยละ 12.65 ร้อยละ 14.25 และร้อยละ 12.79 ตามลำาดับ ดังนี้

ปี 2555
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่ า ใช้ จ่ า ยในการขาย
และบริหาร
รายได้รวม

ปี 2556

ปี 2557

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

25.74
36.99

5.19
7.46

27.47
46.64

5.27
8.95

28.66
55.12

4.91
9.45

62.73

12.65

74.11

14.22

83.78

14.36

495.75

100.00

521.26

100.00

583.43

100.00

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีจำานวน 25.74 ล้านบาท 27.47 ล้านบาท และ 28.66
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 1.73 ล้านบาท และ 1.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.72 และร้อยละ 4.33 ตามลำาดับ
โดยค่าใช้จา่ ยในการขายคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 5.19 ร้อยละ 5.27 และร้อยละ 4.91 ตามลำาดับ
ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนพนักงานขาย ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนพนักงานขาย ค่านายหน้า
(Commission) และค่าจูงใจพนักงานขาย (Incentive) นอกจากนีย้ งั มีรายการอืน่ ๆ ได้แก่ ค่าจ้างขนส่งสินค้า ค่านำา้
มัน และค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่านายหน้าและ
ค่าจูงใจพนักงานขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากในปี 2555 พนักงานขายสามารถทำายอดขายได้สูงถึงเป้าหมาย
ที่บริษัทกำาหนด ทำาให้มีการจ่ายค่านายหน้าและค่าจูงใจให้กับพนักงานขายเพิ่มขึ้น ถึงแม้ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลง
การบันทึกโบนัสของกรรมการผู้จัดการ จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย เปลี่ยนไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการบันทึกค่าใช้จ่ายในการติดตั้งของโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง จากเดิม
ที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย เปลี่ยนไปบันทึกรวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
ในการขายในปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้าจำานวน 2.13 ล้านบาท
และค่าประชาสัมพันธ์จำานวน 1.23 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกเงินเดือนของ
กรรมการผู้จัดการ จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย เปลี่ยนไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำาหรับ
ค่าใช้จา่ ยในการขายปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปีกอ่ น สาเหตุหลักเกิดจากการจ่ายค่านายหน้าและค่าจูงใจ
ให้กบั พนักงานขายเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ค่าจ้างในการขนส่งและค่าบริการทำาประชาสัมพันธ์ภายนอกเพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้อง
กับยอดขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2555 - 2557 มีจำานวน 36.99 ล้านบาท 46.64 ล้านบาท และ 55.12
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จำานวน 9.65 ล้านบาท และ 8.48 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26.09 และร้อยละ 18.18 ตามลำาดับ
โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 7.46 ร้อยละ 8.95 และร้อยละ 9.44 ตามลำาดับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน และค่าบริการงานสนับสนุนที่ในอดีตก่อนการปรับ
โครงสร้างการบริหารจัดการ บริษัทเคยว่าจ้างหาญให้ดำาเนินการด้านงานสนับสนุนต่างๆ ให้แก่บริษัท นอกจากนี้
ยังมีรายการอื่นๆ ได้แก่ ค่าเช่าและค่าบริการสำานักงาน ค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้า และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงาน เป็นต้น
การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของโบนัสพนักงาน
จำานวน 4.10 ล้านบาท ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากในปี 2555 มีการเปลีย่ นแปลงการบันทึกโบนัสของกรรมการผูจ้ ดั การ
จากเดิมทีบ่ นั ทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในการขาย เปลีย่ นมาบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหาร และการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ย
ในการบริหารในปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน จำานวน 7.91 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษัทมีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยตั้งแต่ปลายปี 2555 จนถึงต้นปี 2557 บริษัทได้รับโอนงานด้าน
สนับสนุนและพนักงาน จำานวน 40 คน ของหาญ เพื่อมาดำาเนินการที่บริษัทเองทั้งหมด ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของ
เงินเดือนจากการเปลี่ยนการบันทึกเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มขึ้นของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน จำานวน 2.20 ล้านบาท ซึง่ เป็นผลมาจากจำานวนพนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการรับโอน
พนักงานของ บ.หาญฯ การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยในการรับประกันสินค้า เนือ่ งจากความเสียหายทีเ่ กิดจากการติดตัง้
ระบบดับเพลิงในคลังสินค้าของลูกค้า จำานวน 2.13 ล้านบาท (บริษทั ได้รบั เงินชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวจากการทำา
ประกันกับบริษัทประภัยแห่งหนึ่งจำานวน 1.66 ล้านบาท) การเพิ่มขึ้นของค่าเช่าสำานักงาน เนื่องจากมีการเช่าพื้นที่
สำานักงานเพิม่ ขึน้ จากการรับโอนพนักงานมาจากหาญ ในขณะทีม่ คี า่ บริการสำานักงานจากการว่าจ้างหาญให้ดาำ เนิน
การด้านงานสนับสนุนลดลงประมาณ 9.10 ล้านบาท เนือ่ งจากการทยอยรับโอนงานและพนักงานของบ.หาญฯ เพือ่
มาดำาเนินการเองในบริษัท
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารสำาหรับปี 2557 ในงวดนี้ บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน เช่น เงินเดือน และ
โบนัส ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ ค่าสาธารณูปโภคเพิม่ ขึน้ ในขณะทีใ่ นงวดนี้ บริษทั ไม่มคี า่ บริหาร
ส่วนกลางทีต่ อ้ งจ่ายให้กบั บ.หาญฯ เนือ่ งจากในเดือนมกราคม 2557 บริษทั รับโอนงานและพนักงานของ บ.หาญฯ ที่
เหลืออยูท่ งั้ หมดมาดำาเนินการด้านงานสนับสนุนเอง ทำาให้มคี า่ บริการส่วนกลางลดลง 4.57 ล้านบาท บริษทั ได้ใช้
ประโยชน์อย่างเต็มทีจ่ ากพนักงานทีร่ บั โอนมาจาก บ.หาญฯ โดยนอกจากจะทำางานให้บริษทั แล้ว ยังให้บริการงาน
ด้านสนับสนุนแก่บริษทั ในกลุม่ ซึง่ เป็นงานเดิมทีเ่ คยทำามาก่อนการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีจำานวน 1.30 ล้านบาท 0.68 ล้านบาท และ 0.43 ล้านบาท
ตามลำาดับ ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำานวน (0.62) ล้านบาท และ (0.25) ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ร้อยละ (47.69) และร้อยละ (36.76) ตามลำาดับ สำาหรับต้นทุนทางการเงินในปี 2556 ลดลงจากปีกอ่ น เนือ่ งจากการ
ลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยในปี 2556 มีการกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงินและเงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจาก
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำานวน 18.96 ล้านบาท และ 13.00 ล้านบาท และจ่ายคืนจำานวน 21.71 ล้านบาท
และ 13.00 ล้านบาท ตามลำาดับ
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ต้นทุนทางการเงินของบริษทั สำาหรับปี 2557 มีจาำ นวน 0.43 ล้านบาทไม่เปลีย่ นแปลงมากนักเมือ่ เทียบกับงวด
เดียวกันของปี 2556 ทีม่ จี าำ นวน 0.68 ล้านบาท หรือลดลงจำานวน 0.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 36.76
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทในปี 2555 – 2557 มีจำานวน 17.94 ล้านบาท 15.26 ล้านบาท และ 16.56
ล้านบาท ตามลำาดับ ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2556 บริษัทมีกำาไรก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 76.42 ล้านบาท ซึ่งใกล้
เคียงกับปี 2555 แต่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง เนื่องจากการลดลงของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 23
ในปี 2555 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2556
สำาหรับปี 2557 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทมีจำานวน 16.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มี
จำานวน 15.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำานวน 1.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.51
ก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรขั้นต้น
กำาไรขั้นต้นในปี 2555 - 2557 มีจำานวน 138.85 ล้านบาท 148.75 ล้านบาท และ 149.99 ล้านบาท คิดเป็น
อัตรากำาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 28.13 ร้อยละ 28.68 และร้อยละ 26.22 ตามลำาดับ อัตรากำาไรขัน้ ต้นในปี 2555 ลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2554 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนขายและบริการที่เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากการรวมค่าใช้จ่ายในการติด
ตั้งของงานโครงการเข้ามาเป็นต้นทุนขายและบริการ จากเดิมที่ก่อนหน้านี้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย และใน
ปี 2556 บริษัทมีอัตรากำาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยยังคงรักษาระดับใกล้เคียงกับปี 2555
สำาหรับปี 2557 บริษัทมีกำาไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 26.22 ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุ
หลักมาจากต้นทุนสินค้าและวัสดุทงั้ ในและต่างประเทศปรับตัวสูงขึน้ รวมทัง้ ได้รบั ผลกระทบจากต้นทุนนำาเข้าสินค้า
จากต่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ แปลงค่าเป็นเงินบาท จากการทีเ่ งินบาทอ่อนค่าลงมากเมือ่ เทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน ในขณะที่ไม่สามารถปรับราคาสินค้าทั้งหมดได้ทันที และในขณะเดียวกันบริษัทต้องการขยายตลาดเพื่อสร้าง
ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น และรักษาฐานลูกค้ารายเดิม และดำาเนินการค่อยๆปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น
ก�าไรสุทธิและอัตราก�าไรสุทธิ
กำาไรสุทธิของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีจำานวน 58.95 ล้านบาท 61.16 ล้านบาท และ 60.61 ล้านบาท เพิม่
ขึ้น จำานวน 2.21 ล้านบาท และลดลง 0.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.75 และลดลงร้อยละ 0.90 ตามลำาดับ
โดยมีอัตรากำาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 11.89 ร้อยละ 11.73 และร้อยละ 10.39 ตามลำาดับ

ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร

079

รายงานประจำาปี 2557
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ปี 2555
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กำาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำาไรสุทธิสำาหรับงวด

080

ปี 2556

ปี 2557

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

495.75
354.83
25.74
36.99
1.30
418.86
76.89
17.94

100.00
71.57
5.19
7.46
0.26
84.48
15.51
3.62

521.26
369.86
27.47
46.83
0.68
444.84
76.42
15.26

100.00
70.95
5.27
8.98
0.13
85.33
14.66
2.93

583.43
422.05
28.66
55.12
0.43
506.26
77.17
16.56

100.00
72.34
4.91
9.45
0.07
86.77
13.23
2.84

58.95

11.89

61.16

11.73

60.61

10.39

การเพิ่มขึ้นของกำาไรสุทธิในปี 2556 บริษัทมีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น และ
สามารถทำาอัตรากำาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นมาก และกำาไรจากการ
ดำาเนินงานทีใ่ กล้เคียงกับปี 2555 อย่างไรก็ตาม บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยภาษีทลี่ ดลงเนือ่ งจากอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลที่
ลดลงจากร้อยละ 23 ในปี 2555 หลือร้อยละ 20 ในปี 2556 จึงทำาให้มีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
สำาหรับงวดปี 2557 บริษัทมีกำาไรสุทธิจำานวน 60.61 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 มีจำานวน 61.16
ล้านบาท หรือลดลงจำานวน 0.55 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 0.90 โดยมีอตั รากำาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 10.39
ลดลงเล็กน้อยเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ถึงแม้จะมีการเติบโตของรายได้ทดี่ ี แต่เนือ่ งจากต้นทุนขายและบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ มาก
และอัตรากำาไรขัน้ ต้นทีล่ ดลง จึงทำาให้มกี าำ ไรสุทธิอยูใ่ นระดับเดียวกับงวดเดียวกันของปีกอ่ น ในขณะทีม่ อี ตั รากำาไร
สุทธิลดลง
1.3 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำานวน 242.03 ล้านบาท 281.38 ล้านบาท และ 572.37
ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำานวน 39.35 ล้านบาท 290.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง) คิดเป็น
ร้อยละ 16.26 และร้อยละ 103.42 ตามลำาดับ
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2555 - 2557 เท่ากับ ร้อยละ 26.25 ร้อยละ 23.37 และ
ร้อยละ 18.18 ตามลำาดับ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในปี 2555 เป็นผลจากบริษัทมีกำาไรสุทธิที่เพิ่ม
ขึ้นจำานวนมาก ในขณะที่มีสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ณ สิ้นปี 2554 - 2555) เพิ่มขึ้นไม่มากนัก และอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ที่ลดลงในปี 2556 เป็นผลจากในปี 2556 บริษัทมีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่มีสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(ณ สิ้นปี 2555 - 2556) เพิ่มขึ้นมาก จากเงินลงทุนชั่วคราว และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น ทำาให้บริษัท
มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลง สำาหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2557 (ปรับการคำานวณเป็นปี
(Annualized)) ลดลงเล็กน้อยเมือ่ เทียบกับปี 2556 เนือ่ งจากบริษทั มีกาำ ไรสุทธิ (ปรับการคำานวณเป็นปี (Annualized)
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ใกล้เคียงกับปีก่อนในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย
สินทรัพย์ทสี่ าำ คัญของบริษทั ประกอบด้วย ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ ซึง่ มีจาำ นวน 120.18 ล้านบาท 130.18
ล้านบาท และ 129.86 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 49.66 ร้อยละ 46.26 และร้อยละ 22.69 ของสินทรัพย์รวม ตาม
ลำาดับ รองลงมาได้แก่ สินค้าคงเหลือ ซึ่งมีจำานวน 101.63 ล้านบาท 102.16 ล้านบาท และ 101.52 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 41.99 ร้อยละ 36.31 และร้อยละ 17.74 ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของสินทรัพย์รวม สรุปได้ดังนี้
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำานวน 0.08 ล้านบาท 28.27 ล้านบาท และ 270.16
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ร้อยละ 10.05 และร้อยละ 47.20 ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ เงินลงทุนชัว่ คราว
เป็นเงินลงทุนระยะสัน้ ในกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี ซึง่ บริษทั พิจารณาลงทุนเมือ่ บริษทั มีสภาพคล่องส่วนเกินในขณะ
นัน้ ๆ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หน่วย : ล้านบาท
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
เกินกำาหนดชำาระ
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น – สุทธิ

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

83.19

69.22

87.34

67.09

94.75

72.96

35.04

29.16

39.09

29.96

30.03

23.12

0.23
0.73
1.01
120.20
(0.80)
119.40
0.78

0.19
0.61
0.84
100.02
(0.67)
99.35
0.65

1.70
1.29
0.96
130.38
(1.58)
128.80
1.38

1.31
0.99
0.74
100.15
(1.21)
98.94
1.06

1.35
0.76
0.65
127.54
(1.97)
125.57
4.29

1.04
0.59
0.50
98.21
(1.52)
96.70
3.30

120.18

100.00

130.18

100.00

129.86

100.00
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082

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ - สุทธิของบริษทั ณ สิน้ ปี 2555 - 2557 มีจาำ นวน 120.18 ล้านบาท 130.18 ล้านบาท
และ 129.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.66 ร้อยละ 46.26 และร้อยละ 22.69 ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ
ประกอบด้วย ลูกหนีก้ ารค้า ณ สิน้ ปี 2555 - 2557 มีจาำ นวน 120.20 ล้านบาท 130.38 ล้านบาท และ 127.54 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 100.02 ร้อยละ 100.15 และร้อยละ 98.21 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ ตามลำาดับ
และลูกหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำานวน 0.78 ล้านบาท 1.38 ล้านบาท และ 4.29 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.65 ร้อยละ 1.06 และร้อยละ 3.30 ของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ -สุทธิ ตามลำาดับ และค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะ
สูญ ณ สิ้นปี 2555 – 2557 มีจำานวน 0.80 ล้านบาท 1.58 ล้านบาท และ 1.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.67
ร้อยละ 1.21 และร้อยละ 1.52 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ ตามลำาดับ
ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2555 จำานวน 10.18 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับยอดขาย
ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ สิ้นปี 2557 มียอดลดลง จาก ณ สิ้นปี 2556 จำานวน 2.84 ล้านบาท
เนือ่ งจากบริษทั สามารถบริหารจัดการเก็บเงินลูกหนีไ้ ด้ดขี นึ้ ทำาให้ลกู หนีค้ า้ งเกินกำาหนดชำาระลดลง ทัง้ นี้ ลูกหนีก้ าร
ค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือบริษัทคู่ค้าอุปกรณ์ดับเพลิง
บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2555 - 2557 เท่ากับ 78 วัน 87 วัน และ 68 วัน ตามลำาดับ ซึ่งค่อนข้าง
ใกล้เคียงกันในแต่ละงวด โดยบริษัทให้เครดิตเทอมแก่ลูกหนี้การค้าเฉลี่ยประมาณ 30 - 90 วัน นับจากวันให้บริการ
หรือส่งมอบสินค้า ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ นานกว่าระยะเวลาทีบ่ ริษทั ให้เครดิตเทอมแก่ลกู หนีก้ ารค้า เนือ่ งจากบริษทั
จะได้รบั ชำาระเงินตามกำาหนดการทัว่ ไปของลูกค้าสำาหรับรอบการรับวางบิลและการจ่ายเช็ค ลูกหนีก้ ารค้าส่วนใหญ่
เป็นลูกหนีก้ ารค้าทีย่ งั ไม่ถงึ กำาหนดชำาระ ประมาณร้อยละ 68 – 73 ของลูกหนีก้ ารค้าทัง้ หมด รองลงมาเป็นลูกหนีก้ าร
ค้าที่เกินกำาหนดชำาระน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน ประมาณร้อยละ 23 – 30 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด และมีลูกหนี้
การค้าที่เกินกำาหนดชำาระมากกว่า 3 เดือน ประมาณร้อยละ 2 - 3 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด
ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั มีลกู หนีท้ คี่ า้ งชำาระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน มียอดค้างชำาระจำานวน 0.76 ล้านบาท
โดยมีลกู หนีท้ คี่ า้ งชำาระรายหนึง่ ทีเ่ ป็นลูกค้าผูร้ บั เหมาทีซ่ อื้ ขายกันเป็นประจำา ซึง่ บริษทั ได้พจิ ารณาเรือ่ งวงเงินเครดิต
เทอมอย่างเคร่งครัด หากลูกค้าต้องการสัง่ ซือ้ สินค้าใหม่จะต้องจ่ายชำาระยอดหนีข้ องเดิมก่อน และบริษทั ได้ตดิ ตาม
ชำาระหนีม้ าโดยตลอด ซึง่ ลูกหนีม้ กี ารทยอยผ่อนจ่ายชำาระเป็นรายเดือน และเริม่ จ่ายชำาระบางส่วนหลังวันสิน้ งวดแล้ว
และลูกหนี้ที่ค้างชำาระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป จำานวน 4 ราย มียอดค้างชำาระจำานวน 1.97 ล้านบาท โดยลูกหนี้
ทัง้ หมดเป็นลูกหนีท้ ปี่ ระสบปัญหาทางการเงิน และมีการเจรจาขอทยอยผ่อนชำาระหนีท้ คี่ งค้างอยู่ โดยบริษทั ได้ตดิ ตาม
ทวงถามเป็นระยะๆ และได้ระงับการให้เครดิตเทอมและขายเชื่อให้กับลูกหนี้ทุกราย และได้มีการตั้งสำารองค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ทุกรายแล้ว
บริษัทมีการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุ
ลูกหนี้ โดยจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ ที่มีอายุค้างชำาระมากกว่า 12 เดือน
นับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ หรือได้ดำาเนินการฟ้องศาลแล้ว โดย ณ สิ้นปี 2555 - 2557 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้จำานวน 0.08 ล้านบาท 1.58 ล้านบาท และ 1.97 ล้านบาท ซึ่งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใน
ปี 2555 ไม่ครอบคลุมลูกหนี้ที่มีอายุค้างชำาระมากกว่า 12 เดือน ทั้งจำานวน เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าบางรายที่ค้าง
ชำาระมากกว่า 12 เดือน แต่ทยอยจ่ายชำาระเงินมาโดยตลอด บริษัทจึงไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้
รายดังกล่าว ส่วน ณ สิ้นปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครอบคลุมลูกหนี้ที่มีอายุค้างชำาระ
มากกว่า 12 เดือนทั้งจำานวน และเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทตั้งไว้แล้ว
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มูลค่างานที่ท�าเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
มูลค่างานที่ทำาเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำานวน 1.73 ล้านบาท 6.21
ล้านบาท และ 17.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.71 ร้อยละ 2.21 และร้อยละ 3.08 ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ
มู ล ค่ า งานที่ ทำ า เสร็ จ แต่ ยั ง ไม่ เ รี ย กเก็ บ เพิ่ ม ขึ้ น /(ลดลง) จำ านวน 4.48 ล้ า นบาท และ 11.42 ล้ า นบาท หรื อ
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ 258.96 และร้อยละ 183.90 ตามลำาดับ มูลค่างานที่ทำาเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ เป็นงานที่
แล้วเสร็จแต่ยงั ไม่ได้สง่ มอบและยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ ซึง่ ทุกสิน้ งวดบริษทั จะรับรูร้ ายได้จากการให้บริการตามขัน้
ความสำาเร็จของงานตามสัญญา หรือรับรู้รายได้ไม่เกินกว่าต้นทุนบริการตามสัญญาที่เกิดขึ้นจริง
สำาหรับปี 2556 มูลค่างานที่ทำาเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2555 โดยบริษัทมีโครงการที่ยัง
ดำาเนินการอยู่ประมาณ 5 โครงการ สำาหรับ ปี 2557 มูลค่างานที่ทำาเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็น
งานที่อยู่ระหว่างดำาเนินการต่อเนื่องจาก ณ สิ้นปีก่อนและมีโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ
สินค้าคงเหลือ

31 ธ.ค. 2555
สินค้าสำาเร็จรูป
สินค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
คงเหลือลดลง
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

86.48
18.59

85.09
18.29

86.03
23.46

84.21
22.96

78.73
28.72

77.56
28.30

(3.44)

(3.38)

(7.33)

(7.17)

(5.94)

(5.86)

101.63

100.00

102.16

100.00

101.51

100.00

บริษัทมีสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2555 - 2557 จำานวน (สุทธิหลังหักค่าเผื่อมูลค่าลดลง) 101.63 ล้านบาท
102.16 ล้านบาท และ 101.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.99 ร้อยละ 36.31 และร้อยละ 17.74 ของสินทรัพย์
รวม ตามลำาดับ สินค้าคงเหลือประกอบด้วย สินค้าสำาเร็จรูป และสินค้าระหว่างทาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าสำาเร็จรูป
ที่บริษัทสั่งซื้อมาเพื่อขายให้กับผู้รับเหมา บริษัทคู่ค้าอุปกรณ์ดับเพลิง หรือผู้ใช้งานทั่วไป
ณ สิ้นปี 2555 - 2557 สินค้าสำาเร็จรูป มีจำานวน 86.48 ล้านบาท 86.03 ล้านบาท และ 78.73 ล้านบาท คิด
เป็น ร้อยละ 85.09 ร้อยละ 84.21 และร้อยละ 77.56 ของสินค้าคงเหลือ - สุทธิ ตามลำาดับ สินค้าระหว่างทาง มี
จำานวน 18.59 ล้านบาท 23.46 ล้านบาท และ 28.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.29 ร้อยละ 22.96 และร้อยละ
28.30 ของสินค้าคงเหลือ - สุทธิ ตามลำาดับ โดยบริษัทได้ตั้งสำารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงจำานวน 3.44
ล้านบาท 7.33 ล้านบาท และ 5.94 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 3.38 ร้อยละ 7.17 และร้อยละ 5.86 ของสินค้าคง
เหลือ - สุทธิ ตามลำาดับ การเพิ่มขึ้นของสำารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจากบริษัทปรับปรุง
นโยบายการตั้งสำารองให้เข้มงวดขึ้น โดยจะตั้งสำารองสำาหรับสินค้าที่เข้าเงื่อนไข 3 ข้อ คือ 1) สินค้ามีอายุตั้งแต่ 2
ปีขึ้นไป 2) มีการหมุนเวียนต่อปีน้อยกว่าร้อยละ 20 ของสินค้าคงเหลือต่อเนื่องกัน 2 ปี และ 3) มีการหมุนเวียนของ
สินค้าคงเหลือตามข้อ 2) และนับต่อเนื่องไปหลังวันสิ้นงวดจนถึงวันที่ผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าตรวจสอบหรือสอบทาน
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084

งบการเงิน (ประมาณ 20 วัน หลังวันสิ้นงวด) ยังน้อยกว่าร้อยละ 20 ของสินค้าคงเหลือโดยเริ่มใช้นโยบายดังกล่าว
ตั้งแต่สิ้นปี 2556
ทั้งนี้ สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2555 - 2556 และ 2557 มีจำานวนไม่แตกต่างกันมากนัก เนือ่ งจากมีการบริหาร
สินค้าคงเหลืออย่างเป็นระบบ โดยจะมีการวางแผนสั่งซื้อและเก็บสต็อคเพียงบางส่วน หากเป็นสินค้าที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวหรือสินค้าที่มีมูลค่าสูง บริษัทจะไม่สต็อคสินค้าไว้ล่วงหน้า โดยจะสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวเมื่อมีความต้องการ
จากลูกค้าหรือใช้สาำ หรับงานโครงการทีบ่ ริษทั ได้ออกแบบเฉพาะให้แก่ลกู ค้ารายนัน้ ๆ เท่านัน้ เช่น ถังบรรจุโฟมดับเพลิง
เป็นต้น
บริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยพิจารณาจากสินค้าคงเหลือที่เข้าเงื่อนไข 3 ข้อ
คือ 1) สินค้าที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 2) มีการหมุนเวียนต่อปีน้อยกว่าร้อยละ 20 ของสินค้าคงเหลือต่อเนื่องกัน 2 ปี
และ 3) มีการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือตามข้อ 2) และนับต่อเนื่องไปหลังวันสิ้นงวดจนถึงวันที่ผู้ตรวจสอบบัญชี
เข้าตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน (ประมาณ 20 วัน หลังวันสิ้นงวด) ยังน้อยกว่าร้อยละ 20 ของสินค้าคงเหลือ
ซึ่ง ณ สิ้นปี 2555 - 2557 บริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงประมาณร้อยละ 2 - 9 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
สุทธิ นอกจากนี้ บริษัทมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 90 วัน 84 วัน และ 73 วัน ในปี 2555 - 2557 ตาม
ลำาดับ สาเหตุที่ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าเฉลี่ย ณ สิ้นปี 2555 - 2556 ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทสามารถ
ขายสินค้าได้เพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง รักษาระดับสินค้าคงเหลือได้ใกล้เคียงกันในแต่ละปี ส่งผลให้ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า
เฉลีย่ ดีขนึ้ สำาหรับงวดของปี 2557 ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าเฉลีย่ ลดลงเมือ่ เทียบกับ ณ สิน้ ปี 2556 เนือ่ งจากปริมาณ
สินค้าสำาเร็จรูปเฉลี่ยลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
บริษทั มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ณ สิน้ ปี 2555 - 2557 จำานวน 2.33 ล้านบาท 1.53 ล้านบาท และ 2.98 ล้านบาท
ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)จำานวน (0.80) ล้านบาท และ 1.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ (34.33) และ
ร้อยละ 94.77 ตามลำาดับ สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินมัดจำาค่าซือ้ สินค้าจากทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำาหนด และเงินทดรองจ่าย เป็นต้น
อุปกรณ์
อุปกรณ์ของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำานวน 5.29 ล้านบาท 7.54 ล้านบาท และ 12.81 ล้านบาท ตาม
ลำาดับ คิดเป็น ร้อยละ 2.19 ร้อยละ 2.68 และร้อยละ 2.24 ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ ประกอบด้วยเครื่องมือและ
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำานักงาน ยานพาหนะ สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต เป็นต้น โดยบริษัทไม่มีที่ดิน
และอาคารสำานักงานเป็นของบริษัทเอง แต่ได้เช่าพื้นที่อาคารจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่
อุปกรณ์ของบริษัทเพิ่มขึ้นจำานวน 2.25 ล้านบาท และ 5.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 42.53 และ
ร้อยละ 69.97 ตามลำาดับ เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากการซือ้ ยานพาหนะและเครือ่ งตกแต่งสำานักงานในระหว่างปี ซึง่ ส่วนหนึง่ มา
จากการทยอยซื้อสินทรัพย์จากบริษัทที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปลายปี 2555 - ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 จากการปรับโครงสร้าง
การจัดการของบริษทั และการรับโอนพนักงานและสายงานต่างๆของหาญ เพือ่ มาดำาเนินการด้านงานสนับสนุนต่างๆ
เองภายในบริษัท จึงต้องมีการซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำาเนินงานดังกล่าวด้วย
บริษัทมีนโยบายในการตัดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ประมาณ 5 ปี และยานพาหนะประมาณ 7 ปี โดย ปี 2557
บริษัทมีอุปกรณ์ซึ่งได้ตัดจำาหน่ายค่าเสื่อมราคาทั้งจำานวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่จำานวน ที่มีราคาทุนหรือราคาตาม
บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมจำานวน 12.81 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำานวน 0.23 ล้านบาท 0.19 ล้านบาท และ 5.48
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ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 ร้อยละ 0.07 และร้อยละ 0.96 ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ
บริษัท โดยในระหว่างปี 2555 - 2557 มีการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มจำานวน 0.10 ล้านบาท 0.04 ล้านบาท และ
5.43 ล้านบาท ตามลำาดับ ทั้งนี้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในปี 2557 บริษัท มีการเปลี่ยนโปรแกรมระบบบัญชี
ใหม่ เพื่อรองรับการทำางานของแผนกบัญชี ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งตัดจำาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงประมาณ 5 ปี
หนี้สิน
หนี้สินของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำานวน 99.86 ล้านบาท 105.67 ล้านบาท และ 111.84 ล้าน
บาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)จำานวน 5.81 ล้านบาท และ 6.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ 5.82 และ
ร้ อ ยละ 5.84 ตามลำ า ดั บ หนี้ สิ น ที่ สำ า คั ญ ของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย เจ้ า หนี้ ก ารค้ า และเจ้ า หนี้ อื่ น ซึ่ ง มี จำ า นวน
71.40 ล้านบาท 80.19 ล้านบาท และ 88.20 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 71.50 ร้อยละ 75.89 และร้อยละ 78.86
ของหนี้สินรวม ตามลำาดับ รองลงมาได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีจำานวน 12.76 ล้านบาท
10.00 ล้านบาท และ สำาหรับปี 2557 บริษัท มีการชำาระเงินกู้ยืมทั้งจำานวนแล้ว คิดเป็น ร้อยละ 12.78 ร้อยละ 9.46
ของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2555 - 2556 ตามลำาดับ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของหนี้สินรวม สรุปได้ดังนี้
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินของบริษทั อยูใ่ นรูปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน ณ สิน้ ปี 2555 - 2557 มีจาำ นวน
12.76 ล้านบาท 10.00 ล้านบาท และ 0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.78 ร้อยละ 9.46 และร้อยละ 0 ของหนี้
สินรวม ณ สิ้นปี 2555 - 2557 ตามลำาดับ โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำาประกันโดยใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของกรรมการ
เป็นหลักประกัน รวมทั้งกรรมการเข้าค้ำาประกันส่วนตัวเต็มวงเงิน และบางวงเงินค้ำาประกันเต็มวงเงินโดยหาญ ซึ่ง
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

ประเภทสินเชื่อ

วงเงิน (ล้านบาท)
6.00
47.00
14.00
12.00
20.00
99.00

1. เงินเบิกเกินบัญชี
2. เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสต์รีซีส
3. หนังสือค้ำาประกัน
4. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
5. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

0.30
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เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำานวน 71.40 ล้านบาท 80.19 ล้านบาท
และ 88.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.50 ร้อยละ 75.89 และร้อยละ 78.86 ของหนี้สินรวม ตามลำาดับ เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า ซึ่งมีเงื่อนไขการชำาระเงินประมาณ 60 วัน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ
เจ้าหนี้อื่นๆ ดังนี้

31 ธ.ค. 2555
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
รวม

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

56.95

79.76

66.08

82.40

67.61

76.67

13.19
1.26

18.47
1.77

12.81
1.30

15.98
1.62

18.98
1.61

21.52
1.81

71.40

100.00

80.19

100.00

88.20

100.00

086
เจ้าหนีก้ ารค้าของบริษทั ณ สิน้ ปี 2555 - 2557 มีจาำ นวน 56.95 ล้านบาท 66.08 ล้านบาท และ 67.61 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำานวน 9.13 ล้านบาท และ 1.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ 16.03 และร้อยละ 2.32
ตามลำาดับ การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2555 - 2556 สอดคล้องกับยอดซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัท
มีการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้นตามจำานวนยอดขายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำานวน 8.80 ล้านบาท 7.29 ล้านบาท และ
5.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.81 ร้อยละ 6.90 และร้อยละ 5.22 ของหนีส้ นิ รวม ตามลำาดับ ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ค้างจ่ายลดลงจำานวน 1.51 ล้านบาท และ 1.45 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 17.16 และร้อยละ 19.89 ตามลำาดับ
สาเหตุหลักเกิดจากการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็น
ร้อยละ 20 ในปี 2556 ตามลำาดับ ทำาให้บริษัทมีภาษีที่ต้องชำาระลดลง ถึงแม้บริษัทจะมีกำาไรจากการดำาเนินงานเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่นของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำานวน 3.84 ล้านบาท 3.15 ล้านบาท และ 6.30
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.85 ร้อยละ 2.98 และร้อยละ 5.63 ของหนี้สินรวม ตามลำาดับ หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่ม
ขึ้น/(ลดลง) จำานวน (0.69) ล้านบาท และ 3.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ (17.97) และร้อยละ 1 ตาม
ลำาดับ หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย เจ้าหนี้เงินมัดจำาในการขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำาส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม
รอนำาส่ง เป็นต้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่นของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 – 2557 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2554 สาเหตุหลักเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้เงินมัดจำาในการขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการเรียกเก็บเงินมัดจำาจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นตาม
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จำานวนการสั่งซื้อที่มากขึ้น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำานวน 2.14 ล้านบาท 5.04 ล้านบาท
และ 11.11 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยบริษทั ได้เริม่ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ งผลประโยชน์พนักงาน
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นมา ซึ่งภายใต้นโยบายบัญชีใหม่ บริษัทมีภาระผูกพันสำาหรับ
เงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามข้อบังคับการทำางานของบริษัท และตามกฎหมายแรงงาน
ซึง่ บริษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน ซึง่ เดิมบริษทั รับรูภ้ าระ
ผูกพันเมื่อเกิดรายการ และคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานของพนักงาน โดยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ในปี 2555 บริษทั รับรูค้ า่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานจำานวน 0.35 ล้านบาท และรับรูข้ าดทุน
จากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทีร่ บั รูใ้ นระหว่างปีจาำ นวน 0.06 ล้านบาท ทำาให้ภาระผูกพันผล
ประโยชน์พนักงาน ณ สิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 2.14 ล้านบาท (1.73 ล้านบาท + 0.35 ล้านบาท + 0.06 ล้านบาท)
สำาหรับปี 2556 บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสุทธิจำานวน 2.88 ล้านบาท ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปีจำานวน 0.26 ล้านบาท และรับรู้ค่าใช้จ่ายจากพนักงานลาออก
จำานวน (0.24) ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นเป็น
5.04 ล้านบาท (2.14 ล้านบาท + 2.88 ล้านบาท + 0.26 ล้านบาท - 0.24 ล้านบาท)
สำาหรับปี 2557 บริษทั รับรูค้ า่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานสุทธิจาำ นวน 2.78 ล้านบาท การรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยจาก
พนักงานลาออกจำานวน (0.01) ล้านบาท และผลประโยชน์ที่พนักงานที่จ่ายในปัจจุบัน (1.42) ล้านบาท ส่งผลให้หนี้
สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้น เป็น 6.39 ล้านบาท (5.04 ล้านบาท + 2.78
ล้าน – 0.01 ล้านบาท – 1.42 ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ สิน้ ปี 2555 - 2557 มีจาำ นวน 142.17 ล้านบาท 175.71 ล้านบาท และ 460.53
ล้านบาท ตามลำาดับ การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556 จำานวน 33.54 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีกำาไร
สุทธิจำานวน 61.16 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจำานวน 27.63 ล้านบาท สำาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี
2557 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2556 จำานวน 284.82 ล้านบาท หรือเนื่องจากบริษัทมีกำาไรสุทธิจำานวน 60.61 ล้านบาท
มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 110.00 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 213.21 ล้านบาท สุทธิด้วยการ
จ่ายเงินปันผลจำานวน 99.00 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
ณ สิ้นปี 2555 - 2557 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 43.28 ร้อยละ 38.48 และร้อยละ
19.05 ตามลำาดับ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก บริษัทมีผลกำาไรอย่างต่อเนื่องและมี
การจ่ายเงินปันผลเป็นประจำาทุกปี ในขณะเดียวกันก็มกี ารเพิม่ ทุนเพือ่ ขยายฐานทุน โดยมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่ เพิม่
ขึ้น สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของกำาไรสุทธิในแต่ละปี
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2555 - 2557 เท่ากับ 0.70 เท่า 0.60 เท่า และ 0.24
เท่า ตามลำาดับ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับที่ต่ำาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการใช้เงินทุน
ของบริษทั ส่วนใหญ่มาจากส่วนของทุน ในขณะทีภ่ าระหนีส้ นิ มีจาำ นวนไม่มาก และเกือบทัง้ หมดเป็นหนีส้ นิ หมุนเวียน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าที่หมุนเวียนตามปริมาณการค้าและเครดิตเทอมที่ได้รับจากคู่ค้า ในส่วนของการกู้ยืม
ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร
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เงินมีเพียงการกู้ยืมระยะสั้นจำานวนไม่มากเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจเท่านั้น
การวิเคราะห์สภาพคล่อง
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

088

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

51.38
(3.33)
(45.54)
2.51
6.63

56.13
(31.68)
(31.06)
(6.61)
9.14

62.79
(253.95)
214.29
23.13
2.53

9.14

2.53

25.66

บริษทั มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานในปี 2555 - 2557 จำานวน 51.38 ล้านบาท 56.13 ล้านบาท
และ 62.79 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ในแต่ละปี มีสาเหตุหลักมาจาก
กำาไรจากการดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานในแต่ละปีมีรายการที่
สำาคัญ กล่าวคือ ในปี 2555 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานเป็นผลมาจากกำาไรจากการดำาเนินงานจำานวน
81.12 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนื้อื่นจำานวน 16.99 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำานวน 25.67 ล้านบาท และการจ่ายภาษีเงินได้จำานวน 18.34 ล้านบาท และในปี 2556
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานเป็นผลมาจากกำาไรจากการดำาเนินงานจำานวน 87.20 ล้านบาท ในขณะที่มี
การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำานวน 10.78 ล้านบาท และการจ่ายภาษีเงินได้จำานวน 18.32 ล้านบาท
สำาหรับงวด ปี 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 62.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2556 ที่มีจำานวน 6.66 ล้านบาท ถึงแม้บริษัทมีกำาไรจากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ตาม แต่การเพิ่ม
ขึน้ ดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ และการลดลงของสินค้าคงเหลือ โดยเงินสด
สุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานในงวดของปี 2557 เป็นผลมาจากรายการที่สำาคัญ ได้แก่ กำาไรจากการดำาเนินงาน
จำานวน 77.17 ล้านบาท การลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำานวน 0.32 ล้านบาท การลดลงของสินค้าคง
เหลือจำานวน 0.64 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินไม่หมุนเวียน 4.71 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายภาษีเงินได้
16.56 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำานวน 1.43 ล้านบาท
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2555 - 2557 มีจำานวน 3.33 ล้านบาท 31.68 ล้านบาท และ 253.95
ล้านบาท ตามลำาดับ โดยเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนที่เพิ่มขึ้นจำานวนมากในปี 2556 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นเงิน
ลงทุนชั่วคราวประมาณ 28 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในแต่ละปีมีรายการที่สำาคัญ กล่าวคือ
ในปี 2555 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่เป็นการซือ้ ขายเงินลงทุนชัว่ คราว โดยมีเงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุน
ชัว่ คราวจำานวน 27.00 ล้านบาท และเงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราวจำานวน 27.00 ล้านบาท นอกจากนัน้
เป็นการลงทุนซือ้ อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนจำานวน 3.80 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์จาำ นวน
0.47 ล้านบาท และในปี 2556 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายเงินลงทุนชั่วคราว โดยมี
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราวจำานวน 55.00 ล้านบาท และเงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวจำานวน
27.00 ล้านบาท นอกจากนั้นเป็นการลงทุนซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำานวน 4.04 ล้านบาท และมีเงินสด
ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร

ANNUAL REPORT 2014
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รับจากการขายอุปกรณ์จำานวน 0.36 ล้านบาท
สำาหรับปี 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำานวน 253.95 ล้านบาท มีเงินสดใช้ไปจาก
กิจกรรมลงทุนจำานวน 240.70 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ลดลง โดยเงินสดสุทธิได้มาจาก
กิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายเงินลงทุนชั่วคราว โดยมี เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์จำานวน 0.14 ล้านบาท ใน
ขณะที่มีการลงทุนซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำานวน 5.43 ล้านบาท
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2555 - 2557 มีจำานวน 45.54 ล้านบาท 31.06 ล้านบาท และ
(214.29) ล้านบาท ตามลำาดับ โดยเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในแต่ละปีมีรายการทีส่ ำาคัญ กล่าวคือ ในปี
2555 เงินสดสุทธิใช้ไปส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผลซึ่งมีจำานวน 108.00 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากการ
เพิม่ ทุนจำานวน 61.00 ล้านบาท สำาหรับเงินจ่ายชำาระเงินกูร้ ะยะสัน้ และดอกเบีย้ และเงินรับจากการกูย้ มื เงินระยะสัน้
มีจำานวนใกล้เคียงกัน โดยมีเงินจ่ายชำาระเงินกู้ระยะสั้นและดอกเบี้ยรวมจำานวน 126.22 ล้านบาท และมีเงินสดรับ
จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจำานวน 127.68 ล้านบาท และในปี 2556 เงินสดสุทธิใช้ไปเป็นเงินจ่ายชำาระเงินกู้ยืมเงินระยะ
สั้นและดอกเบี้ยรวมจำานวน 35.39 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจำานวน 27.63 ล้านบาท ในขณะที่มีมีเงินรับจาก
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำานวน 31.96 ล้านบาท
สำาหรับปี 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน (214.29) ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมาก
เมือ่ เทียบกับเงินสดสุทธิใช้ไปในปี 2556 สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายชำาระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ ถึง
แม้บริษทั มีการเพิม่ ทุนในงวดนีก้ ต็ าม โดยเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2557 มาจากการจ่ายเงินปันผล
จำานวน 99.00 ล้านบาท เงินสดจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยรวมจำานวน 60.43 ล้านบาท ในขณะที่
มีเงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 323.72 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจำานวน 50.00
ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
ณ สิน้ ปี 2555 - 2557 บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.41 เท่า 2.69 เท่า และ 5.44 เท่า และอัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.32 เท่า 1.60 เท่า และ 4.23 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละ
งวด และมีอัตราส่วนมากกว่า 1 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องในการดำาเนินธุรกิจที่ดี
วงจรเงินสดของบริษัท ในปี 2555 - 2557 เป็นดังนี้

งบการเงินรวม

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

78.39

86.97

67.84

90.34

83.96

72.35

ระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย (วัน)

51.89

59.88

52.87

วงจรเงินสด (วัน)

116.84

111.05

87.32
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ในปี 2555 - 2557 บริษัทมีวงจรเงินสดเท่ากับ 117 วัน 111 วัน และ 87 วัน ตามลำาดับ วงจรเงินสดลดลง
อย่างต่อเนือ่ งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทีด่ ขี นึ้ โดยวงจรเงินสดของบริษทั เป็นไปตามลักษณะ
ธุรกิจหลักทีม่ กี ารเรียกเก็บจากลูกหนีก้ ารค้า ซึง่ มีระยะเวลาประมาณ 30 - 90 วัน ส่วนเจ้าหนีก้ ารค้าบริษทั ได้รบั เครดิต
เทอมประมาณ 30 - 60 วัน โดย ณ สิ้นปี 2555 - 2557 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 78 วัน 87 วัน และ
68 วัน ตามลำาดับ ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 90 วัน 84 วัน และ 73 วันตามลำาดับ ระยะเวลาชำาระหนี้
เฉลี่ย 52 วัน 60 วัน และ 53 วัน ซึ่งแสดงแนวโน้มวงจรเงินสดในปี 2555 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องจากบริษัท
สามารถขายสินค้าได้เร็วขึ้นประมาณ 27 วันและสามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้เร็วขึ้นประมาณ 7 วัน ในขณะที่มีการ
จ่ายชำาระหนีเ้ ร็วขึน้ ประมาณ 18 วัน ทำาให้วงเงินเงินสดในปี 2555 ดีขนึ้ ประมาณ 16 วัน ในขณะทีป่ ี 2556 วงจรเงินสด
ดีขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทสามารถขายสินค้าได้เร็วขึ้นประมาณ 6 วัน และจ่ายชำาระหนี้ช้าลงประมาณ 8
วัน ในขณะที่สามารถเก็บหนี้ได้ช้าลงประมาณ 9 วัน ทำาให้วงเงินเงินสดในปี 2556 ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยประมาณ 6
วันเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนวงจรเงินสดของปี 2557 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับในปี 2556 เนื่องจากบริษัทสามารถขายสินค้า
ได้เร็วขึ้นประมาณ 11 วัน สามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้เร็วขึ้นประมาณ 19 วัน ในขณะที่มีการจ่ายชำาระหนี้เร็วขึ้น
ประมาณ 7 วัน ทำาให้วงเงินเงินสดของปี 2557 ดีขึ้นประมาณ 24 วัน
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เห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

รายงานของผู
้สอบบั
ชีตามที
ด้แสดงไว้
ในรายงานประจ
รายงานของผู
้สอบบั
ญชีญตามที
่ได้แ่ไสดงไว้
ในรายงานประจ
าปีนาปีี้แล้นวี้แล้ว

..................................................
..................................................
นายภาคภู
ว่องไพฑู
นายภาคภู
มมิ ิ มว่ิ ว่องไพฑู
นายภาคภู
รย์ รย์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

.................................................
.................................................
นายวิ
นายวิ
นายวิ
รัฐ รัฐรัฐ สุขชัสุยขสุชัขยชัย

กรรมการผู
ัดการ
กรรมการผู
้จัด้จการ
กรรมการผู
้จัดการ

ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัทต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน
3 ท่าน ดังนี้
1. ดร.ถกล

นันธิราภากร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.โสตถิธร

มัลลิกะมาส

กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

092

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ให้มีการ
รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะ
สมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ให้มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และมีการปฏิบตั งิ าน
อย่างเป็นอิสระ โดยมีนางสาวปวรวรรณ สายพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมในฐานะ
บริษัทจำากัด 2 ครั้ง และฐานะบริษัทมหาชนจำากัด 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่าง
พร้อมเพรียงกัน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินของบริษทั รายไตรมาสและประจำาปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบ
การเงินรายไตรมาสและประจำาปี โดยได้สอบถามและรับฟังคำาชีแ้ จงจากผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีในเรือ่ ง
ความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และมีการปฏิบตั ติ ามข้อกำาหนด
ของสำานักคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้
เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. การสอบทายและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ระบบควบคุมภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิผล โดยได้รบั รายงานจากผลการตรวจ
สอบทุกไตรมาสที่จัดทำาโดยผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัท เอส พี ออดิท จำากัด เพื่อประเมินความเพียง
พอของระบบควบคุมภายในทีจ่ ะส่งเสริมให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ทัง้ ในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพใน
การดำาเนินงาน ความเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและนโยบายบริษทั
3. การสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวม
ถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำาเนิน
ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ANNUAL REPORT 2014
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เป็นไปตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี
4. การสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกำาหนดของ
บริษทั และข้อผูกพันทีบ่ ริษทั มีไว้กบั บุคคลภายนอก ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นทีเ่ ป็นสาระ
สำาคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี 2557 เพื่อนำาเสนอต่อ
5. การพิษจัทารณาคั
เลือมกัตเสนอแต่
งตั้ง มและเสนอค่
าตอบแทนผู
้สอบบัญ
ประจาปี 2557 เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ
ให้ขดออนุ
ิจากที่ประชุ
ผู้ถือหุ้น ประจำ
าปี 2557
ซึ่งชีคณะกรรมการตรวจสอบได้
บริษัท ให้บขัตออนุ
ากที่ประชุมนผูอิ้ถสือระ
หุ้น ประจ
าปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
บัติงาน ความ
พิจารณาผลการปฏิ
ิงานมัติจความเป็
และความเหมาะสมของค่
าตอบแทนแล้พวิจารณาผลการปฏิ
เห็นควรเสนอ
เป็นอิสทระย์ และความเหมาะสมของค่
ตอบแทนแล้
เห็นญควรเสนอแต่
ตั้ง นายประวิ
ทย์ วิวรรณธนานุ
ตร์ ผู้สอบบัญชี รับ
แต่งตั้ง นายประวิ
วิวรรณธนานุตร์ ผู้สาอบบั
ญชีรับว อนุ
าตเลขที่ ง4917
นายบรรจง
พิชญประสา
4917 นายบรรจง
ชญประสาธน์
้สอบบังญกร
ชี รับผูอนุ้สญ
าตเลขที
ดทอง
เทพมังกร ผู้สอบ
ธน์ ผู้สอบบัอนุ
ญชีญราตเลขที
ับอนุญ่ าตเลขที
่ 7147 พินายเทิ
ดทอง ผูเทพมั
อบบั
ญชีร่ ับ7147
อนุญนายเทิ
าตเลขที
่ 3787
ญาต เลขที่ ล3787ผู้สหรื
อ นายไกรสิ
ธิ์ ญศิาตเลขที
ลปะมงคลกุ
ล ผู้สอบบั
หรือนายไกรสิบัทญธิชี์ รับศิอนุลปะมงคลกุ
อบบั
ญชีรับทอนุ
่ 9429
แห่งญบริชี รัษบัทอนุญพีาต
วี เลขที
ออดิ่ ท9429
จำากัแห่
ด งบริษัท พีวี
จากัาดปี เป็2557
นผู้สอบบัญชีประจาปี 2557
เป็นผู้สอบบัญออดิ
ชีปทระจำ
คณะกรรมการตรวจสอบ
มีคนวามเห็
นว่า ในรอบปี
ระบบการกาากักับบดูดูแแลกิลกิ
จการและมี
การควบคุ
คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็
ว่า ในรอบปี
25572557
บริษบริัทษมีัทรมีะบบการกำ
จการและมี
การ มภายในที่
เหมาะสม
การจัดทการจั
ารายงานทางการเงิ
นแสดงข้อเท็จนจริแสดงข้
งในส่วนที
่เป็นจสาระส
าคัญ
ครบถ้
ถูกต้องตามมาตรฐานการบั
ควบคุมภายในที
เ่ หมาะสม
ดทำารายงานทางการเงิ
อเท็
จริงในส่
วนที
เ่ ป็วนนสาระสำ
าคัญครบถ้วน ถูกญต้ชีอทงี่รับรองทั่วไป
และการเปิดญเผยข้
เป็นไปตามกฎหมายและข้
อกาหนดที
กี่ยนวข้ไปตามกฎหมายและข้
อง มีการบริหารความเสี่ยงที
่ในระดับ่เกีที่ย่ยอมรั
ตามมาตรฐานการบั
ชีที่รอับมูลรองทั
่วไป และการเปิดเผยข้
อมูล่เเป็
อกำ่อายูหนดที
วข้อบงได้มีและมี
การ การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อกาหนดและข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่าย
บริหารความเสี
ย่ งทีอ่ ยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ และมีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกำาหนดและข้อผูกพันต่างๆ และมีการ
บริหารได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินงานที่สอดคล้อ งและอยู่ภายใต้ระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี ไม่พบรายการผิดพลาดที่มี
เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง
สาระสาคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัท มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ต่อการดำาเนินงานทีส่ อดคล้องและอยูภ่ ายใต้ระบบการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี ไม่พบรายการผิดพลาดทีม่ สี าระสำาคัญ
ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบของสานักงานคณ ะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ทีจ่ ะกระทบฐานะการเงิ
นของบริษทั มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านให้มคี ณ
ุ ภาพและเหมาะสมกับสภาพ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
แวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัท
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....................................................
( ดร.ถกล

นันธิราภากร )

( ดร.ถกล นันธิราภากร )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

รายงานประจำาปี 2557
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)


รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ บริษัท ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน) ซึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31
ธันวาคม 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงิ นสด สําหรับปี
สินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสาํ คัญและหมายเหตุเรื องอืน ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถจัดทํางบการเงินทีปราศจากการ
แสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

094

ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพือให้ได้ความเชือมัน อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ีการตรวจสอบเพือให้ได้มาซึงหลักฐานการสอบบัญชีเกียวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใช้ข ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ งรวมถึงการประเมินความเสี ยงจากการแสดง
ข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความ
เสี ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีควร
ของกิจการ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิ จการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที
ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทีจดั ทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร รวมทังการประเมินการนําเสนองบ
การเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของ
ข้าพเจ้า
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินข้างต้นนี แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ไฟร์ วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

(นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917
บริ ษทั พีวี ออดิทจํากัด
กรุ งเทพฯ 27 กุมภาพันธ์ 2558
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ บริษัท ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย์

2557

2556

3

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

25,660,391.79

2,527,173.83

เงินลงทุนชัว คราว

6

270,160,203.58

28,274,062.04

4, 7

129,857,073.32

130,179,005.19

8

17,634,660.62
101,517,233.50

6,205,008.74
102,158,081.42

2,976,312.51

1,535,328.90

547,805,875.32

270,878,660.12

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
มูลค่างานทีทาํ เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
สิ นค้าคงเหลือ

096

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อุปกรณ์

4, 9

12,812,604.76

7,538,239.93

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

4, 10

5,478,293.48

192,000.86

11

1,478,614.20

2,762,876.82

4,790,629.30

5,250.00

24,560,141.74
572,366,017.06

10,498,367.61
281,377,027.73

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

3
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด
(เดิมชือ บริษัท ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
บาท
หมายเหตุ
3

หนีส ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
12
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
4, 13
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนีสินระยะสัน
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
4, 14
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
15
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 350,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท ในปี 2557
และ 6,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท ในปี 2556
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 350,000,000 หุน้ ในปี 2557 และ
6,500,000 หุน้ ในปี 2556 ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว  สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

15, 16
17, 18
18

2557

2556


88,200,356.75
5,841,251.73
387,840.00
6,300,358.99
100,729,807.47

10,000,000.00
80,187,388.85
7,286,549.20

3,149,628.51
100,623,566.56

6,393,706.76
4,714,744.30
11,108,451.06
111,838,258.53

5,042,322.91

5,042,322.91
105,665,889.47

175,000,000.00

65,000,000.00

175,000,000.00
218,306,426.68

65,000,000.00
5,100,000.00

9,530,259.68
57,691,072.17
460,527,758.53
572,366,017.06

6,500,000.00
99,111,138.26
175,711,138.26
281,377,027.73
4
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ บริษัท ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
บาท

098

รายได้ จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขันต้ น
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

หมายเหตุ
3
4
4, 9, 20
4
4, 20
4, 20
4
21

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน

2557

2556

572,035,607.31
(422,048,346.59)
149,987,260.72
11,393,818.71
(28,662,682.09)
(55,120,613.23)
(431,866.46)
77,165,917.65
(16,560,724.06)
60,605,193.59

518,614,993.73
(369,877,909.85)
148,737,083.88
2,652,153.69
(27,639,803.34)
(46,644,935.14)
(680,748.03)
76,423,751.06
(15,263,431.42)
61,160,319.64



กําไรเบ็ดเสร็จรวม



60,605,193.59

61,160,319.64

0.25
243,260,274

0.47
130,000,000

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุน้ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

3
3

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2556
การเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ :
จ่ายเงินปั นผล
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
การเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ :
เพิมทุนหุน้ สามัญ
จ่ายเงินปั นผล
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ บริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จํากัด)
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557

110,000,000.00



175,000,000.00

15, 16
18
17






65,000,000.00

18
17, 18

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและชําระแล้ว
65,000,000.00
910,000.00

5,590,000.00

6,500,000.00


3,030,259.68

9,530,259.68

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
5,100,000.00



5,100,000.00
213,206,426.68



218,306,426.68


(98,995,000.00)
(3,030,259.68)
60,605,193.59
57,691,072.17

(27,625,000.00)
(5,590,000.00)
61,160,319.64
99,111,138.26

71,165,818.62

กําไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
จัดสรรแล้ว

บาท

6

323,206,426.68
(98,995,000.00)

60,605,193.59
460,527,758.53

(27,625,000.00)

61,160,319.64
175,711,138.26

142,175,818.62

รวม
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ บริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จํากัด)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
บาท
2557

100

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดสุ ทธิรับ(จ่าย)จาก
กิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและรายการตัดจ่าย
หนีสงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียงั ไม่เกิดขึนจริ ง
กําไรทียงั ไม่เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนีสินดําเนินงาน
การเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
งานระหว่างทํา
มูลค่างานทีทาํ เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
การเปลียนแปลงในหนีสินดําเนินงานเพิม ขึน(ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
ประมาณการหนีสินระยะสัน
หนีสินหมุนเวียนอืน
จ่ายชําระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

2556

77,165,917.65

76,423,751.06

2,728,428.82
390,112.47
(1,401,524.72)
(488,288.13)
403,495.00
(737,135.32)
2,768,383.85
(77,257.78)
431,866.46

1,806,879.70
778,474.11
3,897,114.66
(449,981.58)
1,306,102.31
(82,723.42)
2,902,974.96
(64,490.61)
680,748.03

81,183,998.30

87,198,849.22

(68,180.60)

(11,429,651.88)
2,042,372.64
(1,957,723.61)
(4,785,379.30)

(10,779,198.33)
187,898.93
(4,477,544.74)
(4,421,943.13)
798,118.31
11,250.00

7,614,952.35
387,840.00
3,150,730.48
(1,417,000.00)
4,714,744.30
79,436,702.68

7,481,456.47
(920,876.06)
(690,032.26)


74,387,978.41
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ บริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จํากัด)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
บาท
รับดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว คราวเพิมขึน
ซืออุปกรณ์
เงินรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินรับจากเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินรับจากเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
จ่ายดอกเบีย
เงินปันผลจ่าย
เงินรับจากการเพิมทุนหุน้ สามัญ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม ขึน (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

2557
77,257.78
(16,721,758.91)
62,792,201.55

2556
64,490.61
(18,321,033.99)
56,131,435.03

(240,700,000.00)
(7,956,952.04)
141,630.85
(5,434,483.17)
(253,949,804.36)

(28,000,000.00)
(3,998,238.07)
363,254.77
(46,500.00)
(31,681,483.30)

50,000,000.00
(60,000,000.00)


(437,345.91)
(98,995,000.00)
323,723,166.68
214,290,820.77
23,133,217.96
2,527,173.83
25,660,391.79

18,956,640.62
(21,714,148.70)
13,000,000.00
(13,000,000.00)
(681,293.72)
(27,625,000.00)

(31,063,801.80)
(6,613,850.07)
9,141,023.90
2,527,173.83
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ บริษัท ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
1.

ข้ อมูลทัว ไป
บริ ษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลทีจดั ตังขึนในประเทศไทยตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ เมือวันที 9 พฤษภาคม 2544 และได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมือวันที 22 พฤษภาคม 2557
โดยประกอบธุ รกิ จ ขายส่ ง ปลีกและให้บริ การซ่อม เช่า เช่าซื อและรับเหมาติดตัง ระบบดับเพลิง รวมทังอุปกรณ์ และ
วัต ถุ เ คมี ดับ เพลิ ง สํ า นั ก งานตัง อยู่เ ลขที 19/2022 ซอยศู น ย์วิ จัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง
กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนีจดั ทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพือให้เป็ นไปตามหลักการบัญชี
ทีรับรองทัว ไปของประเทศไทย
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การแสดงรายการในงบการเงิ น ได้ทาํ ขึนเพือให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวันที 28
กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินของบริ ษทั ได้จดั ทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่ วยเงิ นตราเป็ นบาท ซึ งการจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนันเพือความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิ นที ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินทีเกียวกับ สิ นทรัพย์ หนี สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดี ต และปั จจัยต่าง ๆ ที ผูบ้ ริ หารมีความเชือมัน อย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนันซึ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอืนและนําไปสู่ การตัดสิ นใจเกี ยวกับการ
กํา หนดจํานวนสิ น ทรั พ ย์และหนี สิ นนัน ๆ ดัง นัน ผลที เกิ ด ขึ น จริ ง จากการตัง ข้อ สมมติ ฐานต่ อมู ล ค่า ตามบัญชี ข อง
สิ นทรัพย์และหนีสินอาจแตกต่างไปจากทีประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมําเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีทีการประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนัน ๆ และจะบันทึกในงวดทีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทังงวดปั จจุบนั และอนาคต
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การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
สภาวิชาชี พบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ทีออกและปรับปรุ งใหม่ ดังต่อไปนี
ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557) ซึงมีผลบังคับใช้ทนั ทีในปี 2557
ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึงมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบบัญชีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 15
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32

เรือง

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี ย วกั บ บุ ค คลหรื อกิ จ การ
ทีเกียวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือ ขาย
และการดําเนินงานทียกเลิก
ส่วนงานดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงานสิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
การประเมินเนื อหาสัญญาเช่าทีทาํ ขึนตามรู ปแบบ
กฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนต้นทุนเว็บไซต์
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 17
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 18

เรือง
การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรื อถอน
การบูรณะและหนีสินทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่
สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรั บปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 29 เรื อง การรายงานทางการเงิ นในสภาพ
เศรษฐกิจทีมีเงินเฟ้ อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินแล้วเห็นว่ากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557) มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ อกและปรับปรุงใหม่ แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
บริ ษทั ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่ ดังต่อไปนี
ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ซึ ง มี ผลบังคับ ใช้สํา หรั บ งบการเงิ น ที มีร อบบัญ ชี เริ ม ในหรื อ หลังวัน ที 1 มกราคม 2558
ดังต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2557)

เรือง

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
11
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2557)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 6 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12

เรือง
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคล หรื อกิจการที
เกียวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมือออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที
เงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และ
สิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือ ขายและ
การดําเนินงานทียกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอืน
12
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 25 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2557)
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 1
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 14

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 17

เรือง

การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณี ทีไม่มีความ
เกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงานสิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํ ขึนตามรู ปแบบ
กฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนต้นทุนเว็บไซต์
การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรื อถอน
การบูรณะ และหนีสินทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่
สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื องการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้ อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขันตําและปฏิสมั พันธ์ของ
รายการเหล่านี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที
19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
13
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 18
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 20
ข)

เรือง
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบบัญชีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม
2559 ดังต่อไปนี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2557)

สัญญาประกันภัย

เรือง

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ทีเริ มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ดังกล่าว
3.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี ําคัญ
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เกณฑ์ ในการวัดค่ าในการจัดทํางบการเงิน
นอกจากทีเปิ ดเผยไว้ในหัวข้ออืน ๆ ในสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสาํ คัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอืน ๆ เกณฑ์ใน
การจัดทํางบการเงินใช้ราคาทุนเดิม
รายได้
การขายสิ นค้า
รายได้ทีรับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
รายได้รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมือได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าทีมีนยั สําคัญไป
ให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที ขายไปแล้วนันหรื อมีความไม่
แน่นอนทีมีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้า ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุน
ทีเกิดขึนได้อย่างน่าเชือถือหรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจะต้องรับคืนสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมือได้ให้บริ การแก่ลกู ค้าแล้ว
รายได้ตามสัญญาบริ การ
รายได้ตามสัญ ญาบริ ก ารประกอบด้ว ยจํา นวนเมื อ เริ ม แรกตามที ต กลงไว้ใ นสัญ ญาบวกจํา นวนที เ กี ย วข้องกับ การ
เปลียนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย หรื อการจ่ายเงินเพือจูงใจหากมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ ที จะก่ อให้เกิ ดรายได้และสามารถวัด มูลค่าได้อย่างน่ าเชื อถื อ เมื อสามารถประมาณผลของงานบริ การ
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ตามสัญญาได้อย่างน่าเชือถือ รายได้และต้นทุนบริ การตามสัญญาจะถูกรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามสัดส่ วนของ
ขันความสําเร็ จของงาน
ขันความสําเร็ จของงานตามสัญญาประมาณโดยอ้างอิงกับอัตราส่ วนของต้นทุนบริ การทีเกิดขึนของงานทีทาํ เสร็ จจนถึง
ปั จจุบนั กับประมาณการต้นทุนบริ การทังสิน
หากไม่สามารถประมาณผลของงานบริ การตามสัญญาได้อย่างน่าเชือถือ รายได้ตามสัญญาบริ การจะถูกรับรู ้ได้ไม่เกินกว่า
ต้นทุนบริ การตามสัญญาทีเกิดขึนและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจะได้รับต้นทุนนันคืน
เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีตน้ ทุนบริ การทังสินจะสู งกว่ารายได้ตามสัญญาบริ การทังสิ นจะรับรู ้ผลขาดทุนทีคาด
ว่าจะเกิดขึนจากงานบริ การตามสัญญาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ส่วนงานทีแล้วเสร็ จทียงั มิได้ส่งมอบ และยังมิได้ออกใบแจ้งหนีเรี ยกเก็บจากลูกค้าแสดงเป็ นมูลค่างานทีทาํ เสร็ จแต่ยงั ไม่
เรี ยกเก็บ
งานระหว่างทํา
งานระหว่างทําแสดงในราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
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รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ค่าใช้จ่าย
เริ มแรกทีเกิ ดขึนเป็ นการเฉพาะเพือให้เกิ ดสัญญาเช่าเป็ นส่ วนหนึ งของค่าเช่าทังสิ นตามสัญญา ค่าเช่าทีอาจเกิ ดขึนรับรู ้
เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ ึงค่าเช่านันเกิดขึน
ดอกเบียรับและรายได้อืน
ดอกเบียถือเป็ นเงินได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
รายได้อืนรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามเกณฑ์คงค้าง
สัญญาเช่าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนิ นงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ประโยชน์ที
ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นส่ วนหนึ งของค่าเช่าทังสิ นตามสัญญา ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในรอบบัญชีทีมีรายการดังกล่าว
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในปี ทีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึน ยกเว้นใน
กรณี ทีมีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อ
การผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนทีจะนํามาใช้เองหรื อเพือขาย ดอกเบียซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
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เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสู งสุ ทธิ
จากเงินฝากธนาคารทีติดภาระหลักประกัน และเงินฝากธนาคารทีมีกาํ หนดระยะเวลาเกิน 3 เดือน
เงินลงทุนชัวคราว
ตราสารทุนซึงเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึงถือไว้เพือค้าแสดงในราคายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการ
ตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ราคาทุนของหลักทรัพย์ทีจาํ หน่ายใช้วธิ ีถวั เฉลีย
ลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีอ นื
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีหกั ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
บริ ษ ัท บันทึ ก ค่ า เผื อ หนี สงสัย จะสู ญ สํา หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที อาจเกิ ดขึ น จากการเก็บ เงิ น ลูก หนี ไม่ไ ด้ ซึ ง
โดยทัว ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี ลูกหนี จะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมือทราบ
ว่าเป็ นหนีสูญ
สินค้ าคงเหลือ
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สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก หรื อมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุ นที ซื อ ต้นทุ นในการดัดแปลง หรื อต้นทุนอืน เพือให้สินค้าอยู่ในสถานที และสภาพ
ปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ป ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับ
กําลังการผลิตปกติ
มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็ นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายทีจาํ เป็ นในการขาย
บริ ษทั ตังค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงสําหรับสิ นค้าทีเสื อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
อุปกรณ์
อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม และหักค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื อมราคา
ค่าเสื อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดังนี
เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์เพือเช่าและสาธิต

จํานวนปี
5
5
7
5

ค่าเสื อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน และไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
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การซ่อมแซมและบํารุ งรักษาจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จระหว่างปี บัญชีทีเกิดรายการขึน ต้นทุนของการปรับปรุ ง
ให้ดีข ึนทีสาํ คัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ การปรับปรุ งนันจะ
ทําให้บริ ษทั ได้ประโยชน์กลับคืนมาเกินกว่าหนึ งรอบระยะเวลาบัญชี สิ นทรัพย์ทีได้มาจากการปรับปรุ งหลักจะตัดค่า
เสื อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ทีเหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ทีเกียวข้อง
รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหน่ายกําหนดโดยเปรี ยบเทียบสิ งตอบแทนทีได้รับกับราคาตามบัญชีและรวม
ไว้อยูใ่ นกําไรจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์รวมทังดอกเบียจ่ายทีเกิดขึนจากการกูย้ มื เพือ ใช้ในการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ขา้ งต้น
ก่อนสิ นทรัพย์จะแล้วเสร็ จถือเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและหักค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดย
วิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ 5 ปี
การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
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ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงานว่า มีขอ้ บ่งชี เรื องการด้อยค่า
หรื อไม่ ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชีจะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมือมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด
สูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
การคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์แล้วแต่
มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตจะคิด
ลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ งภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ ง
แปรไปตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์
อืนให้พิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีสินทรัพย์น นั มีความเกียวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใช้ในการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับ
คืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพือให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหัก
ค่าเสื อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทีมีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีเช่า หรื อมูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นที ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า โดยจํานวนเงิ นที ตอ้ งจ่ายจะปั นส่ วน
ระหว่างหนี สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพือให้ได้อตั ราดอกเบียคงทีต่อหนี สินคงค้างอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี สินระยะยาว ส่ วนดอกเบียจ่ายจะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ทีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
ของสิ นทรัพย์ทีเช่า หรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํากว่า
สัญญาระยะยาวเพือเช่าสิ นทรัพย์โดยทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าจะจัด
เป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินที ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงาน (สุ ทธิ จากสิ งตอบแทนจูงใจทีได้รับจากผูใ้ ห้เช่า)
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน
ค่าใช้จ่ายที เกิ ดขึนจากการยกเลิกสัญญาเช่ าดําเนิ นงานก่ อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี ยปรั บที ตอ้ งจ่ายให้กบั ผูใ้ ห้เช่าจะ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทีการยกเลิกนันเกิดขึน
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
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ผลประโยชน์ระยะสัน
บริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินทีกาํ หนดไว้
บริ ษทั ดําเนินการจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพทีเป็ นแผนจ่ายสมทบทีกาํ หนดการจ่ายสมทบไว้เป็ นกองทุนโดยสิ นทรัพย์
ของกองทุนแยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั กองทุนสํารองเลียงชี พดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงาน
และบริ ษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพและภาระหนี สินตามโครงการสมทบเงิ นจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเกียวข้อง
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ทีกาํ หนดไว้
หนี สินผลประโยชน์พนักงานส่ วนทีเป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทํางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงิ นผลประโยชน์ในอนาคตที พนักงานจะได้รับจากการทํางานให้กับบริ ษทั ตลอด
ระยะเวลาทํางานถึงปี ทีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลด
เป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ มต้น การประมาณการหนี สิน
ดังกล่าวคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method)
เมือผลประโยชน์พนักงานมีการเปลียนแปลง ส่ วนของผลประโยชน์ทีเพิมขึนซึ งเกียวข้องกับการทํางานให้กบั บริ ษทั ใน
อดี ตของพนักงานจะถูกบันทึ กในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลื อโดยเฉลียจนกระทัง
ผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริ ง
เมือข้อสมมติทีใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยมีการเปลียนแปลง บริ ษทั รับรู ้ผลกําไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีเกิดขึนในกําไรหรื อขาดทุนทังจํานวน
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ประมาณการหนีส ิน
ประมาณการหนีสินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมือบริ ษทั มีภาระหนี สินเกิดขึนจากข้อพิพาททางกฎหมายหรื อ
ภาระผูกพันซึงเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่าย
ไปเพือชําระภาระหนี สินดังกล่าว โดยจํานวนภาระหนี สินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงิ นได้อย่างน่ าเชื อถือ ถ้า
ผลกระทบดังกล่าวมีจาํ นวนทีเป็ นสาระสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ งแปร
ไปตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อหนีสิน ซึงการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการหนีสินทีสาํ คัญมีดงั นี
ประมาณการต้นทุนโครงการบริ การรับเหมาติดตัง
บริ ษทั ประมาณการต้นทุนการรับเหมาติดตังของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบการติดตังและนํามาคํานวณ
จํานวนและมูลค่าวัสดุทีตอ้ งใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีตอ้ งใช้ในการให้บริ การรับเหมาติดตัง
จนเสร็ จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลียนแปลงราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ บริ ษทั จะทําการ
ทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสมําเสมอ และทุกคราวทีตน้ ทุนทีเกิดขึนจริ งแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็ น
สาระสําคัญ
ประมาณการผลขาดทุนสําหรับโครงการบริ การรับเหมาติดตัง
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ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที คาดว่าจะเกิ ดขึนจากโครงการบริ การรับเหมาติดตังแต่ละ
โครงการจากประมาณการต้นทุนทีคาดว่าจะเกิ ดขึน โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการติดตัง ต้นทุนทีเกิดขึนจริ ง
ประกอบกับการเปลียนแปลงของราคาวัสดุ ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบนั
ประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า
บริ ษทั ประมาณการหนี สินที เกิ ดขึนจากการถูกเรี ยกค่าเสี ยหายจากการส่ งมอบโครงการล่าช้า ซึ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลย
พินิจ ในการประมาณการค่ าปรั บ ตามสัญ ญาและคํานึ ง ถึ ง ระยะเวลาการทํา งานล่ าช้า ที เ กิ ด ขึ น โดยบริ ษ ัทได้บันทึ ก
ประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าไว้ในงบการเงินแล้ว อย่างไรก็ตามผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากทีได้
ประมาณการไว้
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีในส่ วนที
เกียวกับรายการทีบนั ทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ให้รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั คือ ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจํางวดทีตอ้ งเสี ยภาษี และการปรับปรุ งทางภาษี
ทีเกียวกับรายการในงวดก่อน โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี บนั ทึ กโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชี และมูลค่าฐานภาษีของ
สิ นทรัพย์และหนีสิน ณ วันสินรอบระยะเวลารายงานโดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ น
รอบระยะเวลารายงาน
หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกทุกรายการและสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมือมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว คราวดังกล่าว
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สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื อบริ ษทั มี สิทธิ ตาม
กฎหมายทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น ี
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษี
ต่างกันนันกิจการมีความตังใจจะจ่ายชําระหนีสินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตังใจจะรับ
คืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนีสินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนทุกวันสินรอบระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีเท่าทีจะ
มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์
กําไรต่ อหุ้นขันพืน ฐาน
กําไรต่อหุ น้ ขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ด้วยจํานวนหุ ้นถัวเฉลียถ่วงนําหนักของจํานวนหุ ้นสามัญที
ออกจําหน่ายแล้วในระหว่างปี
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุ ปดังนี
กําไรสําหรับปี (บาท)
หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ้น)
หุน้ สามัญทีออก ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากหุน้ ทีออกจําหน่ายระหว่างปี และการเปลียนแปลง
มูลค่าหุน้ ทีตราไว้ เมือวันที 19 กันยายน 2557
หุน้ สามัญตามวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)

2557
60,605,193.59

2556
61,160,319.64

6,500,000

6,500,000

236,760,274
243,260,274

123,500,000
130,000,000

0.25

0.47

เมือวันที 19 กันยาน 2557 ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติให้เปลียนแปลงมูลค่าหุ ้นทีตราไว้ บริ ษทั จึงได้คาํ นวณกําไร
ต่อหุ ้นขันพืนฐานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556 ใหม่โดยปรับจํานวนหุ ้นสามัญที ถือโดยผูถ้ ื อหุ ้นก่ อนการ
เปลียนแปลงมูลค่าหุน้ ทีตราไว้ เสมือนว่าการเปลียนแปลงมูลค่าหุน้ ทีตราไว้เกิดขึนตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2556
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4.

รายการทีเ กิดขึน และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการทีเ กีย วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชีส่วนหนึ งกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ซึ งบุคคลหรื อกิจการเหล่านี เกียวข้องกันโดยการถือ
หุ ้นและ/หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการระหว่างกันกับบุ คคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันที มีสาระสําคัญที รวมไว้ใน
งบการเงิ นใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว ไป หรื อในราคาทีตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาด
รองรับ
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนีสิน และรายการบัญชีและรายการค้าทีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
มีดงั นี
รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี
บาท
2557

114

ซื อสินค้า
บริ ษทั ชิลแมทช์ จํากัด
ขายสิ นค้า
บริ ษทั ชิลแมทช์ จํากัด
ขายอุปกรณ์
บริ ษทั คิวทูเอส จํากัด
บริ ษทั ชิลแมทช์ จํากัด
ซื ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
บริ ษทั คิวทูเอส จํากัด
บริ ษทั ชิลแมทช์ จํากัด
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนียริ ง จํากัด
รายได้อืน
บริ ษทั คิว ทู เอส จํากัด
บริ ษทั ชิลแมทช์ จํากัด
ค่าสาธารณูปโภค
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนียริ ง จํากัด
ค่าเช่าและบริ การสํานักงาน
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนียริ ง จํากัด
คณะบุคคลเจนศรี
คณะบุคคลสิ ริพิศ
คุณเจน ชาญณรงค์
ดอกเบียจ่าย
บริ ษทั ชิลแมทช์ จํากัด
ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ

2556

4,900.00
1,890.00



290.00
2,399,824.00
5,700,000.00
3,156,000.00

5,734,710.00


26,550.00

2,495,000.00

7,000.00

22,800.00
8,480.00
13,630.00
7,990.00
616,400.00


107,935.12
13,090,986.00
813,600.00
297,000.00

87,246.57
260,000.00
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี
บาท
2557
ลูกหนีอืน
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนียริ ง จํากัด
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนียริ ง จํากัด
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
บริ ษทั ชิลแมทช์ จํากัด

2556

1,456,132.00


29,193.88
14,894.32

2,247.00



เงินกู้ยมื ระยะสันจากกิจการทีเ กีย วข้ องกัน
การเพิมขึนและลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี
บาท
ยอดยกมา
เพิมขึน
ลดลง
ยอดคงเหลือ


13,000,000.00
(13,000,000.00)


บริ ษทั มีเงินกูย้ มื จากกิจการทีเกียวข้องกัน โดยการออกตัว สัญญาใช้เงินชนิ ดจ่ายคืนเมือทวงถาม จ่ายดอกเบียโดยอ้างอิง
อัตราดอกเบี ยของธนาคารพาณิ ชย์สําหรับลูกค้ารายใหญ่ช นั ดี ประเภทเงิ นกูแ้ บบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate:
MLR) และไม่มีหลักประกันเงินกูย้ มื
ค่ าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
บาท
ผลประโยชน์ระยะสัน

2557
8,354,890.00

2556
5,808,621.00

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

221,724.12
8,576,614.12

1,503,032.84
7,311,653.84

115

รายงานประจำาปี 2557
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ลักษณะความสัมพันธ์ ของบริษัท
ชือบริษัท
ประเทศ/สั ญชาติ
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนียริ ง จํากัด
ไทย
บริ ษทั คิว ทู เอส จํากัด
ไทย
บริ ษทั ชิลแมทช์ จํากัด
ไทย
คณะบุคคลเจนศรี
ไทย
คณะบุคคลสิ ริพิศ
ไทย
คุณเจน ชาญณรงค์
ไทย

ความสั มพันธ์
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
คณะบุคคลทีเกียวข้องกัน
ผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
คณะบุคคลทีเกียวข้องกัน
ผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บุคคลทีเกียวข้องกัน
ผูถ้ ือหุน้ และบุคคลในครอบครัวเดียว
กับกรรมการ

หลักเกณฑ์ ในการเรียกเก็บรายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน

ขายอุปกรณ์
ซื อสิ นค้า
ซื ออุปกรณ์
รายได้อืน
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ดอกเบียจ่าย

116
5.

นโยบายการกําหนดราคา
ตามราคาทีตกลงร่ วมกัน
ตามราคาตลาด
ตามราคาทีตกลงร่ วมกัน
ตามราคาทีตกลงร่ วมกัน
ตามราคาทีตกลงร่ วมกัน
อ้างอิงอัตราดอกเบียเงินกูย้ มื ของธนาคารพาณิ ชย์

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

บาท
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

2557
149,582.23
25,510,809.56
25,660,391.79

2556
106,382.85
2,420,790.98
2,527,173.83
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6.

เงินลงทุนชัวคราว
เงินลงทุนชัว คราว ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
บาท
มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน
กองทุนเปิ ด

2557
269,339,057.32

2556
28,190,051.10

2557
270,160,203.58

2556
28,274,062.04

กําไรทียงั ไม่เกิดขึนจริ ง
2557
2556
821,146.26
84,010.94

กําไรทียงั ไม่เกิดขึนจริ งจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จํานวนเงิน
737,135.32 บาท และ 82,723.42 บาท ตามลําดับ รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
7.

ลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีอ นื
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

บาท
ลูกหนีการค้า
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีการค้า  สุ ทธิ
ลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน  สุ ทธิ

2557
127,538,610.80
(1,971,501.48)

2556
130,381,274.20
(1,581,389.01)

125,567,109.32

128,799,885.19

4,289,964.00

1,379,120.00

129,857,073.32

130,179,005.19

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มียอดลูกหนี การค้าคงเหลือโดยแยกตามจํานวนเดือนทีคา้ งชําระได้ดงั นี
บาท
ลูกหนีการค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึนไป
รวม

2557

2556









127,538,610.80





130,381,274.20
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สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญมีรายการเคลือนไหวดังนี

บาท
ยอดยกมา
บวก หนีสงสัยจะสูญ
หัก กลั
ตัดบจํรายการหนี
าหน่ายหนีส สู ญงสัยจะสู ญ
ยอดคงเหลือ
8.

2557
1,581,389.01
404,762.91
(14,650.44)
1,971,501.48

2556
802,914.90
885,420.61
(106,946.50)
1,581,389.01

สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
บาท

118

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลง
สิ นค้าคงเหลือ  สุ ทธิ

2557
78,734,005.22
28,719,575.81
107,453,581.03
(5,936,347.53)
101,517,233.50

2556
86,032,562.91
23,463,390.76
109,495,953.67
(7,337,872.25)
102,158,081.42

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลงมีรายการเคลือนไหวดังนี

บาท
ยอดยกมา
บวก ขาดทุนจากการตีราคาสิ นค้าลดลง(กลับรายการ)
ยอดคงเหลือ

2557
7,337,872.25
(1,401,524.72)
5,936,347.53

2556
3,440,757.59
3,897,114.66
7,337,872.25
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9.

อุปกรณ์
อุปกรณ์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
เครื องมือ เครื องตกแต่งและ
และอุปกรณ์ อุปกรณ์สาํ นักงาน

บาท
สิ นทรัพย์เพือเช่า
อุปกรณ์
ระหว่างติดตัง
ยานพาหนะ
และสาธิต

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2556
เพิม ขึน/โอนเข้า
จํา หน่าย/โอนออก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
เพิมขึน/โอนเข้า
จํา หน่าย/โอนออก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

543,456.49
528,533.55
(10,775.93)
1,061,214.11
101,150.41
(6,607.48)
1,155,757.04

1,264,962.32
961,180.07
(225,724.77)
2,000,417.62
7,239,682.00
(233,627.63)
9,006,471.99

8,009,181.37
1,363,760.00
(742,053.00)
8,630,888.37
750,098.13
(89,760.00)
9,291,226.50

2,990,061.05
875,786.95
(79,288.56)
3,786,559.44
135,000.00

3,921,559.44

ค่าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2556
ค่าเสื อมราคา
จํา หน่าย/โอนออก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื อมราคา
จํา หน่าย/โอนออก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

178,589.11
184,354.50
(9,277.31)
353,666.30
203,583.15
(5,500.89)
551,748.56

855,193.47
230,007.92
(210,584.22)
874,617.17
1,128,989.32
(137,583.10)
1,866,023.39

4,021,583.95
904,667.26
(735,449.38)
4,190,801.83
932,536.48
(84,561.18)
5,038,777.13

2,464,961.10
399,383.04
(73,612.33)
2,790,731.81
315,129.32

3,105,861.13

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิทธิของบริ ษทั
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

707,547.81

1,125,800.45

4,440,086.54

995,827.63

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

604,008.48

7,140,448.60

4,252,449.37

815,698.31

รวม


12,807,661.23
268,977.50
3,998,238.07

(1,057,842.26)
268,977.50 15,748,057.04
35,099.33
8,261,029.87
(304,076.83)
(634,071.94)

23,375,014.97








268,977.50


7,520,327.63
1,718,412.72
(1,028,923.24)
8,209,817.11
2,580,238.27
(227,645.17)
10,562,410.21

7,538,239.93
12,812,604.76
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บาท
2557

2556

ค่าเสื อมราคาสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
แสดงไว้ใน
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

21,736.33
864,831.58
1,693,670.36
2,580,238.27

15,486.86
914,574.07
788,351.79
1,718,412.72

ณ วันที 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีกอ่ นหักค่าเสื อมราคาสะสม ได้ตดั จําหน่าย
ค่าเสื อมราคาทังจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่

5,007,147.31

3,973,393.47

บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน ดังต่อไปนี

120
สัญญาเช่าพืนทีสาํ นักงาน
สัญญาเช่าพืนทีคลังสิ นค้า

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
ค่าเช่าต่อเดือน
ผูใ้ ห้เช่า
ระยะเวลา
(บาท)
คุณเจน ชาญณรงค์
3 ปี
53,100
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนียริ ง จํากัด
3 ปี
238,800
บริ ษทั หาญเอ็นยิเนียริ ง จํากัด
3 ปี
195,490
บริ ษทั ภัทรฤทธิ 1997 จํากัด
5 ปี
5,250
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10.

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

บาท
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2556
เพิม ขึน/โอนเข้า
จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
เพิมขึน/โอนเข้า
จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจําหน่าย
โอน/ปรับปรุ ง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ค่าตัดจําหน่าย
โอน/ปรับปรุ ง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

525,614.98
46,500.00

572,114.98
5,434,483.17

6,006,598.15
291,647.14
88,466.98

380,114.12
148,190.55

528,304.67

121

192,000.86
5,478,293.48

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จํานวนเงิน 0.15 ล้านบาท และจํานวนเงิน 0.09 ล้าน
บาท แสดงไว้ในต้นทุนบริ การและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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11.

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

บาท

2557
2,571,037.45
(1,092,423.25)
1,478,614.20

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  สุทธิ

2556
2,804,062.00
(41,185.18)
2,762,876.82

รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิดขึนในระหว่างปี มีดงั นี
ณ วันที 1
มกราคม 2557
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บาท
กําไร
(ขาดทุน)

ณ วันที 31
ธันวาคม 2557

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือการด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลง
ประมาณการหนีสิน
ประมาณการรับคืน
รวม

316,277.81

1,467,574.45
1,008,464.58
11,745.16
2,804,062.00

78,022.49
1,952.70
(280,304.95)
(20,949.63)
(11,745.16)
(233,024.55)

394,300.30
1,952.70
1,187,269.50
987,514.95

2,571,037.45

หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคา
มูลค่างานทีทาํ เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
รวม

(41,185.18)

(41,185.18)

(57,157.86)
(994,080.21)
(1,051,238.07)

(98,343.04)
(994,080.21)
(1,092,423.25)
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ณ วันที 1
มกราคม 2556

12.

บาท
กําไร
(ขาดทุน)

ณ วันที 31
ธันวาคม 2556

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลง
ประมาณการหนีสิน
ประมาณการรับคืน
รวม

160,582.98
688,151.52
427,869.59
48,227.13
1,324,831.22

155,694.83
779,422.93
580,594.99
(36,481.97)
1,479,230.78

316,277.81
1,467,574.45
1,008,464.58
11,745.16
2,804,062.00

หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคา
มูลค่างานทีทาํ เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
รวม

(7,484.84)
(99,388.07)
(106,872.91)

(33,700.34)
99,388.07
65,687.73

(41,185.18)

(41,185.18)

เงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
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เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

บาท
2557
ตัว สัญญาใช้เงิน



2556
10,000,000.00

วงเงินสิ นเชือจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
วงเงิน (ล้านบาท)
ประเภทสิ นเชือ
เงินเบิกเกินบัญชี

2557

อ้างอิงอัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี )

2556
6.00

8.00

2557

2556

MOR

MOR

Fixed deposit



เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสต์รีซีท

47.00

62.00

MLR

MLR

หนังสือคําประกัน

14.00

14.00

2%

2%

สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

12.00

27.00





ตัว สัญญาใช้เงิน

20.00

25.00

MLR

MLR

Fixed deposit

Fixed deposit





รวม
สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)

99.00

136.00

0.30

0.30

30

รายงานประจำาปี 2557
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

กรรมการบริ ษทั ได้นาํ เงินฝากธนาคารใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื นอกจากนีกรรมการได้ค าํ ประกันในนามส่ วนตัวเต็ม
วงเงิน
13.

เจ้ าหนีก ารค้ าและเจ้ าหนีอ นื
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

บาท
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14.

เจ้าหนีการค้า

2557
67,610,018.23

2556
66,081,926.23

เจ้าหนีอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนีอืน
รวม

18,977,380.03
1,612,958.49
20,590,338.52

12,806,304.97
1,299,157.65
14,105,462.62

รวมทังหมด

88,200,356.75

80,187,388.85

ผลประโยชน์ ของพนักงาน
การเปลียนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 มีดงั นี
บาท
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 1 มกราคม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ :
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
พนักงานลาออก
ผลประโยชน์พนักงานทีจ่ายในปี ปัจจุบนั
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม

2557

2556

5,042,322.91

2,139,347.95

2,504,783.81
275,189.85

(11,589.81)
(1,417,000.00)
6,393,706.76

2,723,210.89
159,683.42
257,200.66
(237,120.01)

5,042,322.91
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

บาท
2557
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  ทีรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน

2556

6,393,706.76
6,393,706.76

5,042,322.91
5,042,322.91

บริ ษทั กําหนดโครงการผลประโยชน์ทีกาํ หนดไว้เป็ นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ งให้สิทธิ แก่
พนักงานทีเกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาทีกาํ หนด เช่น 10 ปี ขึนไป ได้รับเงินชดเชยไม่นอ้ ยกว่าอัตราเงินเดือน
เดือนสุดท้าย 300 วัน หรื อ 10 เดือน
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีสาํ คัญ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 (แสดง
ด้วยค่าเฉลียถ่วงนําหนัก) มีดงั นี

ร้อยละ
อัตราคิดลด
เงินเดือนในอนาคตทีเพิมขึน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ
15.

2557
2556
4.78
4.40
6.30
4.19
6.67
10.14
ตารางมรณะไทยปี 2551

125

ทุนเรือนหุ้น
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมือวันที 19 มีนาคม 2557 มีมติให้เพิมทุนจดทะเบียน จากจํานวนเงิน 65 ล้านบาท เป็ นจํานวน
เงิน 130 ล้านบาทโดยออกหุน้ สามัญใหม่ จํานวน 6.5 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 10 บาท โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิมทุน
กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมือวันที 28 มีนาคม 2557
ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมือวันที 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติดงั นี


แปรสภาพจากบริ ษทั จํากัดเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เพือนําหลักทรัพย์ท งั หมดของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ



เปลียนแปลงมูลค่าหุน้ จากมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท



เพิมทุนจดทะเบียนจาก 130 ล้านบาท เป็ น 175 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่ จํานวน 45 ล้านหุ น้ มูลค่า
หุน้ ละ 1 บาท และให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว เพือเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว ไปครังแรก

โดยบริ ษ ทั ได้จ ดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษ ทั มหาชนจํากัด และเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ ้น และเพิมทุ น จดทะเบี ย น
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมือวันที 22 พฤษภาคม 2557
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ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมือวันที 19 กันยายน 2557 ได้มีมติ ดังนี


เปลียนแปลงมูลค่าหุน้ จากมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท



เปลียนแปลงจํานวนหุน้ สามัญจาก 175 ล้านหุน้ เป็ น 350 ล้านหุน้



เปลียนแปลงการออกหุน้ สามัญใหม่ จํานวน 45 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เป็ น จํานวน 90 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท เพือเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว ไปครังแรก

โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลียนแปลงมูลค่าหุ ้น และจํานวนหุ ้นสามัญดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมือวันที 22
กันยายน 2557
ในระหว่างวันที 5 – 7 พฤศจิกายน 2557 บริ ษทั ได้นาํ หุน้ สามัญ จํานวน 90 ล้านหุน้ เปิ ดให้ประชาชนจองซือหุน้ โดย
เสนอขายในราคาหุน้ ละ 3 บาท และเมือวันที 10 พฤศจิกายน 2557 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วกับ
กระทรวงพาณิ ชย์ จากการรับชําระเงินเพิมทุนหุน้ สามัญดังกล่าวจากเดิมจํานวนเงิน 130 ล้านบาท เป็ นจํานวนเงิน 175
ล้านบาท และบริ ษทั ได้บนั ทึกค่าใช้จ่ายเกียวกับการจําหน่ายหุน้ เพิม ทุน จํานวนเงิน 11.79 ล้านบาท เป็ นรายการหักใน
บัญชีส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
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16.

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ทีบริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุน้ ทีจดทะเบียนไว้ บริ ษทั จะต้องนําค่าหุน้ ส่วนเกินนีต งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
นีจะนําไปจ่ายเงินปั นผลไม่ได้

17.

สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะ
มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้

18.

เงินปันผลจ่ าย
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมือวันที 19 มีนาคม 2557 มีมติให้จ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุ ้นละ 15.23 บาท รวมเป็ นจํานวน
เงิน 99 ล้านบาท
ที ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น เมือวันที 24 เมษายน 2556 มีมติให้จ่ายเงิ น ปั น ผล ในอัตราหุ ้น ละ 4.25 บาท รวมเป็ น
จํานวนเงิน 27.63 ล้านบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 5.59 ล้านบาท

19.

กองทุนสํารองเลีย งชีพ
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ ง
ประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมและเงินทีบริ ษทั จ่ายสมทบให้ ในปั จจุบนั กองทุนสํารองเลียงชีพนี บริ หารโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด กองทุนสํารองเลียงชีพนีได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารอง
เลียงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีได้รับอนุญาต
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20.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะทีสาํ คัญ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ได้แก่
บาท
ซื อสิ นค้าสําเร็ จรู ป
การเปลียนแปลงอืนในสินค้าสําเร็จรู ป
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าเช่าและค่าบริ การสํานักงาน

21.

2557
388,056,420.13
2,042,372.64
58,457,537.71
6,260,338.17

2556
353,143,436.15
(4,421,943.13)
41,858,106.63
14,257,191.69

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คํานวณขึนในอัตราทีกาํ หนดโดย
กรมสรรพากรจากกําไรทางบัญชีหลังปรับปรุ งเงือนไขบางประการตามทีระบุในประมวลรัษฎากร บริ ษทั บันทึกภาษี
เงินได้นิติบุคคลเป็ นค่าใช้จ่ายทังจํานวนในแต่ละปี บัญชีและบันทึกภาระส่ วนทีคา้ งจ่ายเป็ นหนี สินในงบแสดงฐานะ
การเงิน
การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
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พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที 530 พ.ศ.2554 ลง
วันที 14 ธันวาคม 2554 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ เป็ นอัตราร้อยละ 23
ของกําไรสุทธิสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2555 และอัตราร้อยละ 20 ของกําไร
สุทธิสาํ หรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถดั มาทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที 3
พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั ใช้อตั ราภาษีเงินได้ทีลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ
วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามคําชีแจงของสภาวิชาชีพบัญชีทีออกในปี 2555
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี
บาท
2557

2556

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั

15,276,461.44

16,808,349.93

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงผลแตกต่างชัว คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

1,284,262.62
16,560,724.06

(1,544,918.51)
15,263,431.42

2557
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายจ่ายทีไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี
รายจ่ายทีมีสิทธิหกั ได้เพิมขึน
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี ปัจจุบนั
การเปลียนแปลงผลแตกต่างชัว คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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22.

2556
บาท

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

77,165,917.65
20

20
21

15,433,183.53
(139,566.71)
(17,155.38)
15,276,461.44
1,284,262.62
16,560,724.06

บาท
76,423,751.06

20

22
20

15,284,750.21
1,546,569.72
(22,970.00)
16,808,349.93
(1,544,918.51)
15,263,431.42

การจําแนกข้ อมูลตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานสอดคล้องกับรายงานภายในสําหรับใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วน
งานและประเมิ น ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานของผูม้ ีอาํ นาจตัด สิ นใจสู งสุ ด ด้านการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั คื อ
กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ประกอบกิจการ ขายส่ ง ปลีกและให้บริ การซ่ อม เช่า เช่าซื อและรับเหมาติดตัง ระบบดับเพลิง รวมทังอุปกรณ์
และวัตถุเคมีดบั เพลิง ดังนัน บริ ษทั มีส่วนงานธุรกิ จเพียงส่ วนงานเดี ยว โดยดําเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์
เดียวกัน

23.

การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน
บริ ษทั ไม่มีนโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพือการเก็งกําไรหรื อ
การค้า
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั คงเพือรักษานักลงทุน เจ้าหนี และความเชือมัน ของ
ตลาดและก่อให้เกิ ดการพัฒนาของธุ รกิ จในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับ ดูแลผลตอบแทนของเงิ น ทุน ซึ ง
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บริ ษทั พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ อีกทังยังกํากับดูแลระดับการ
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสียงจากสินเชือ
ความเสี ยงทางด้านสิ นเชือ หมายถึง ความเสี ยงทีลูกค้าไม่สามารถชําระหนี ตามเงือนไขทีตกลงไว้ และความเสี ยงจาก
คู่สญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขในสัญญา ซึ งอาจทําให้เกิดความสู ญเสี ยทางการเงินได้ ทังนี บริ ษทั ได้กาํ หนด
นโยบายในการป้ องกัน ความเสี ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิ นของลูกค้าและคู่สัญญา โดยกําหนด
ระเบียบการพิจารณาและระยะเวลาการเรี ยกเก็บหนี
สิ นเชือของบริ ษทั หมายถึง การให้เครดิตกับลูกค้าจากการขายสิ นค้าและการบริ การ ซึ งเป็ นธรรมเนี ยมการปฏิบตั ิทาง
การค้าโดยทัว ไป
ความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย หมายถึง การทีมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อหนี สินทางการเงิน หรื อรายได้ดอกเบียสุ ทธิ อาจ
เกิดการเปลียนแปลงเนืองจากการผันผวนของอัตราดอกเบียในตลาด
สิ นทรัพย์และหนีสินทางการเงินของบริ ษทั โดยส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียลอยตัวโดยอ้างอิงตามอัตราตลาด เช่น อัตรา
ดอกเบียลูกค้าชันดีของธนาคารพาณิ ชย์ ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ อัตราดอกเบียอ้างอิงอืน เป็ นต้น
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ความเสียงจากอัตราแลกเปลีย น
ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียนของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เกียวข้องกับการซื อสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที 31
ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีหนีสินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี
เงินตราต่างประเทศ
2557

2556

ไม่ได้ป้องกันความเสี ยง
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
ดอลลาร์ สิงคโปร์
ยูโร

1,381,285.14

1,317,735.24

56,989.20

101,477.38

1,086.64

มูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง มูลค่าทีบริ ษทั คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงินออกไป หรื อมูลค่าทีบริ ษทั คาด
ว่าจะต้องจ่ายเพือการไถ่ถอนหนีสินทางการเงินโดยใช้ราคาตลาดหรื อราคาประเมินจากการคํานวณตามหลักการของ
ตลาดเงินทีใช้กนั ทัว ไป
สิ นทรัพย์และหนี สินทางการเงิ น มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคี ยงกับราคาตามบัญชี ทีป รากฏในงบการเงิ น (Approximate
Carrying Value)
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24.

ภาระผูกพันและหนีส ินทีอ าจเกิดขึน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน ดังนี
24.1 หนังสื อคําประกันทีออกโดยธนาคารเพือใช้ในการคําประกันสิ นค้าและผลงานตามสัญญาว่าจ้างงานติดตังระบบ
จํานวนเงิน 7.34 ล้านบาท
24.2 จ่ า ยชําระตามสัญ ญาเช่ า พืน ที อ าคารสํานักงานและคลังสิ น ค้ากับ กิ จ การอื น และกิ จ การที เ กี ย วข้องกัน ดัง นี
(ดูหมายเหตุ 9)
ระยะเวลา

ค่าเช่าและบริ การจ่าย (ล้านบาท)

1 ปี

5.91

2  5 ปี

6.41

24.3 จ่ายชําระตามสัญญาค่าเช่ายานพาหนะกับกิจการทีเกียวข้องกัน อัตราค่าบริ การเดือนละ 0.04 ล้านบาท
24.4 จ่ายชําระตามสัญญาจ้างทีปรึ กษา จํานวนเงิน 0.12 ล้านบาท
24.5 จ่ายชําระตามสัญญาจ้างบริ การ จํานวนเงิน 11.42 ล้านบาท
25.

การจัดประเภทรายการใหม่
บริ ษทั ได้จดั ประเภทรายการใหม่บางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวัน ที 31 ธันวาคม 2556
เพือให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปี ปั จจุบนั ดังนี
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ก่อนจัดประเภทใหม่
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

26.

369,859,427.85
27,470,239.28
46,832,981.20

บาท
จัดประเภทใหม่
18,482.00
169,564.06
(188,046.06)

หลังจัดประเภทใหม่
369,877,909.85
27,639,803.34
46,644,935.14

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ทีประชุมคณะกรรมการ เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้จ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท รวมเป็ นจํานวน
เงิน 52.50 ล้านบาท

27.

การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2558
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