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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ

	 วิสัยทัศน์
 �	มุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์
ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้งให้บริการงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง เน้นนโยบายคุณภาพในการ
ให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน มีคุณภาพสูง และจัดจำาหน่ายสินค้าอย่างครบวงจร พร้อมบริการให้ 
คำาแนะนำาโดยวิศวกรผูเ้ชีย่วชาญ ทมีงานขายมอือาชพี เพ่ือใหบ้รกิารท่ีตรงความต้องการ และเพ่ือสร้างความพึงพอใจ 
ให้ลูกค้าสูงสุด 
 �	การสร้างค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) ภายในองค์กร เพื่อให้บริษัทมีวัฒนธรรมการทำางานที่ดี 
 � สร้างองค์กรให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการมุ่งเน้นความเป็นผู้นำาในธุรกิจนำาเข้า
และจำาหนา่ยอปุกรณ์ระบบปรับอากาศ และระบบดบัเพลงิครบวงจร เพ่ือสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัย
ให้แก่ผู้บริโภค

 พันธกิจ	และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
 �	เน้นการบริหารงานโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหลักอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ 
 �	ขยายฐานลูกค้ารับเหมางานโครงการ กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และขยายธุรกิจไปยังลูกค้าขนาด
กลางและขนาดย่อม ลูกค้ากลุ่มผู้ใช้งานโดยตรงมากขึ้น 
 �	ขยายการจำาหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น 
 �	มุง่เน้นให้มกีารตดิตามดูแลลกูค้ากลุม่งานโครงการ ตดิต่อประสานงานผูอ้อกแบบโครงการ เน้นการจำาหน่าย
สินค้าที่บริษัทจ้างผลิต และสินค้าที่เป็นตัวแทนจำาหน่ายให้มากขึ้น

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้�หม�ยก�รดำ�เนินธุรกิจ
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน 
  2557 2556 2555

ฐานะทางการเงิน หน่วย

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 572.37 281.38 242.03
หนี้สินรวม ล้านบาท 111.84 105.67 99.86
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ล้านบาท 460.53 175.71 142.17

ผลการด�าเนินงาน

รายได้จากการขายและ
บริการ

ล้านบาท 572.04 518.61 493.68

รายได้รวม ล้านบาท 583.43 521.26 495.75
ต้นทุนขายและบริการ ล้านบาท 422.05 369.86 354.83
กำาไรขั้นต้น ล้านบาท 149.99 148.75 138.85
กำาไรสุทธิ ล้านบาท 60.61 61.16 58.95

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 19.05 38.48 43.28
อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์

% 18.18 23.37 26.25

อัตรากำาไรขั้นต้น % 26.22 28.68 28.13
อัตรากำาไรสุทธิ % 10.39 11.73 11.89
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น

เท่า 0.24 0.60 0.70

อัตราการหมุนของ
สินทรัพย์

เท่า 1.37 1.99 2.21

ข้อมูลหุ้นสามัญ

ราคาพาร์ต่อหุ้น บาท 0.50* 10.00 10.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 1.32 27.03 21.87
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น บาท 0.15 15.23 274.25
กำาไรสุทธิต่อหุ้น บาท 0.25 9.41 32.59

 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 
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ส�รจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

สารจากคณะกรรมการบริษัท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ……………………………………………………    …………………………………………………… 

นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย            นายวิรัฐ    สุขชัย
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ

ป ถือเปนปแหงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด มหาชน เน่ืองจากบริษัทไดเขาทํา
การจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เปนครั้งแรก เมื่อวันท่ี  พฤศจิกายน  ซึ่งถือเปนยางกาวสําคัญของ
บริษัทในการมุงไปสูการเติบโตแบบยั่งยืน  บริษัทมีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจจําหนายวาลวและอุปกรณในระบบ
สุขาภิบาล  ปรับอากาศ และระบบดับเพลิงครบวงจร  โดยมีผลประกอบการท่ีดีและเติบโตมาอยางตอเน่ือง  ถึงแมสภาวะ
เศรษฐกิจในป ท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการชะลอตัว  แตผลการดําเนินงานของบริษัทก็ยังเปนท่ีนาพอใจ  
บริษัทยังคงสามารถเติบโตในดานยอดขายและมีผลกําไรท่ีดี  โดยคาดหวังวาในอนาคตตอไปขางหนาน้ี  บริษัทจะสามารถ
เติบโตกาวหนาตอไปไดอยางรวดเร็วมากข้ึน  ภายหลังจากท่ีไดมีการระดมทุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแกประชาชน
เปนครั้งแรก ซึ่งในป บริษัทมีแผนท่ีจะเพ่ิมสาขาในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกของประเทศเพ่ือเพ่ิมการจําหนายสินคา
ในตลาดอ่ืนๆ  มีการวางแผนเพ่ิมบุคลากรในดานการขายและสนับสนุนการขาย  นอกจากน้ี ยังไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทน
จําหนายสินคาเพ่ิมข้ึน  ซึ่งจะสงผลใหบริษัทสามารถเพ่ิมยอดขายและสรางผลกําไรใหเติบโตตอไปได

บริษัทไดใหความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยจะดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอผู
มีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม  โปรงใสและสามารถตรวจสอบได  โดยบริษัทมุงหวังจะปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือใหไดความเช่ือมั่นจากพนักงาน  คูคา  ตลอดจนนักลงทุนท่ัวไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผูถือหุน  ลูกคา  คูคา  พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียทุก
ฝาย  ตลอดจนคณะกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงานท่ีใหการสนับสนุนบริษัทอยางตอเน่ือง  และขอใหมั่นใจวา
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน จะมุงมั่นพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน  ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดเสียทุกๆ ฝาย

สารคณะกรรมการบรษิัท

 ปี 2557 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญของ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัท
ได้เข้าทำาการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2557 ซึ่งถือเป็น
ย่างก้าวสำาคัญของบริษัทในการมุ่งไปสู่การเติบโตแบบยั่งยืน  บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายวาล์ว
และอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาล  ปรับอากาศ และระบบดับเพลิงครบวงจร  โดยมีผลประกอบการที่ดีและเติบโตมา
อย่างตอ่เนือ่ง  ถึงแมส้ภาวะเศรษฐกิจในปี 2557 ทัง้ภายในและภายนอกประเทศจะมกีารชะลอตวั  แตผ่ลการดำาเนิน
งานของบริษัทก็ยังเป็นที่น่าพอใจ  บริษัทยังคงสามารถเติบโตในด้านยอดขายและมีผลกำาไรที่ดี  โดยคาดหวังว่า
ในอนาคตต่อไปข้างหน้านี้  บริษัทจะสามารถเติบโตก้าวหน้าต่อไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น  ภายหลังจากที่ได้มีการ
ระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)  ซึ่งในปี 2558  บริษัทมีแผนที่จะเพิ่ม
สาขาในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกของประเทศเพ่ือเพ่ิมการจำาหนา่ยสนิคา้ในตลาดอืน่ๆ  มกีารวางแผนเพ่ิมบคุลากรในดา้น 
การขายและสนับสนุนการขาย  นอกจากนี้ ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้
บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายและสร้างผลกำาไรให้เติบโตต่อไปได้
 บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  โดยจะดำาเนินงานด้วยความรับ 
ผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม  โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  โดยบริษัทมุ่งหวังจะปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เพ่ือให้ไดค้วามเชือ่มัน่จากพนักงาน  คูค่า้  ตลอดจนนกัลงทุนทัว่ไป
 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น  ลูกค้า  คู่ค้า  พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย  ตลอดจนคณะกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานที่ให้การสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนื่อง  และขอให้มั่นใจ
ว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน  ภายใต้หลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่าย  

นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
ประธานกรรมการ

นายวิรัฐ สุขชัย
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
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คณะกรรมการบรษิัท

คณะกรรมก�รบริษัท

3
1

2
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นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
อายุ 74 ปี ประธานกรรมการ/ 

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

�	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	6,110,000	หุ้น	
(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. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)   
   รุ่น 42/2005
- หลักสูตร ความลับในการก้าวสู่ความสำาเร็จ
- หลักสูตร การบริหารระบบคุณภาพ  ISO : 2000
- หลักสูตร Self  Improvement (7-Habits)
- หลกัสตูร สรุปประเดน็กฎหมายคุม้ครองแรงงาน ฉบับ 
   ใหม่ 2551
- หลกัสตูร กลยุทธ์การตดิตามและเร่งรัดหนีส้นิทางธุรกิจ 
  และกฎหมาย
- หลักสูตร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบ ISO
  9001 : 2000
- หลกัสตูร การตรวจสอบและการควบคมุภายในเพ่ือเพ่ิม 
  ประสิทธิภาพขององค์กร
- หลักสูตร การบัญชี แบบ “ลีน”

- หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนภาษีธุรกิจครอบครัว
- หลักสูตร Pay for Performance
- หลักสูตร EVA สำาหรับผู้บริหาร
- หลักสูตร การประยุกต์ใช้ the Balance Scorecard  
   & KPIs
�	ประสบการณ์การท�างาน 

2545 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จำากัด
2544 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์  
  จำากัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช์  
  จำากัด
2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็น- 
  ยิเนียร่ิง จำากัด
2541 – 2544  กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือ บริษัท  
  หาญเอ็นยิเนียร่ิง จำากัด
2535 – 2540 กรรมการผู้จัดการ บริษัทอุตสาหกรรม 
  พรมไทย จำากัด  (มหาชน)
2528 – 2534 กรรมการและผู้จัดการท่ัวไปบริษัท 
  Carpets International จำากัด (มหาชน)
2526 – 2527 รอง ผู้จัดการ ท่ัวไป บริษัท ITT  
  (Thailand) จำากัด
2519 – 2525 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท Carpets Inter 
  national จำากัด (มหาชน)
2516 – 2518 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท Goodyear  
  (Thailand) จำากัด
2509 – 2515 วิศวกรออกแบบโรงไฟฟ้า บริษัท  
  Pioneer Service & Engineering และ 
  บริษัท Sarget & Landy, Chicago,  
  Illinois, USA

1

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

�	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	86,190,000	หุ้น
(24.63%)	(ณ	วันที่	27	ม.ค.	2558)		
�	วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง	25		พฤศจิกายน	2555
�	คุณวุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิต   
   พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด)
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
�	ประวัติการฝึกอบรม	
- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ 
   บริษัทไทย (IOD)
   1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)   
   รุ่น SET/2012
-  หลักสูตร 12 คุณภาพผู้นำาสู่การเปล่ียนแปลงยุคดิจิตอล  
  และ AEC
- หลักสูตร การบริหารความเส่ียงขององค์กร
- 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
- หลักสูตร การเสริมสร้างและต่อยอดทางวิชาการ  
  Refreshment Program 4th
- หลักสูตร การบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000   
  สำาหรับผู้บริหาร
- หลักสูตร กลยุทธ์ติดตามและเร่งรัดหน้ีสินทางธุรกิจและ 

นายวิรัฐ สุขชัย 
อายุ 49 ปี กรรมการผู้จัดการ/ ประธาน
กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำานาจ 

ลงนามผูกพันบริษัท

2

  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องท้ังทางแพ่งและอาญาเสวนาเจาะ 
   ลึก เร่ือง แนวทางการทำาธุรกิจรับเหมาติดต้ังและธุรกิจ  
   จำาหน่ายสินค้าให้ประสบความสำาเร็จ
- หลักสูตร Fire Research, Education, Performance  
   Codes & Investigation
- หลักสูตร “HYGOOD” SAPPHIRE FIRE SUPPRES 
   SION SYSTEM
- หลักสูตร TQM : การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร
- หลักสูตร วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีกับการป้องกัน 
   อัคคีภัย
- หลักสูตร การขายข้ันสูง
- หลักสูตร การตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคี 
   ภัยของอาคาร
�	ประสบการณ์การท�างาน 

2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์  
  จำากัด (มหาชน)
2545 – 2555 ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท ไฟร์วิคเตอร์  
  จำากัด
2540 – 2544  ผู้จัดการฝ่ายขาย
2538 – 2539  รองผู้จัดการฝ่ายขาย

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

�	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท		5,947,520		หุ้น	
(1.70%	)	(ณ	วันที่	27	ม.ค.	2558)		 	
�	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	12	มิถุนายน	2550
�	คุณวุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
�	ประวัติการฝึกอบรม 
- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
   1. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)   
  รุ่น SET/2012
- หลกัสตูร 12 คุณภาพผูน้ำาสูก่ารเปลีย่นแปลงยุคดจิติอล  
  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
- หลกัสตูร เจาะประเดน็ปญัหาการหกัภาษเีงนิเดอืนคา่ 
   จ้างสวัสดิการ
- หลักสูตรผ่ามาตรฐานบัญชีใหม่ที่กระทบธุรกิจ
- หลกัสตูร เทคนิคการใชข้้อมลูบญัชแีละการเงินสำาหรบั 
  ผู้บริหาร

�	ประสบการณ์การท�างาน	 
2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท  
  ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรมาร์ค จำากัด
2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช์  
  จำากัด
2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จำากัด
2550 – 2556 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟร์วิคเตอร์  
  จำากัด
2547 – 2555 ผู้จัดการท่ัวไป สายการเงินและบริหาร 
  ท่ัวไป บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จำากัด
2542 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท  
  หาญเอ็นยิเนียร่ิง จำากัด
2530 – 2542  ผู้จัดการบัญชีและการเงิน บริษัท  
  คาร์เปท อินเตอร์เนช่ันแนลไทยแลนด์  
  จำากัด (มหาชน) 
2525 – 2530  หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท  
  คาร์เปท อินเตอร์เนช่ันแนลไทยแลนด์  
  จำากัด (มหาชน)

นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
อายุ 60 ปี กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการผู้มี

อำานาจลงนามผูกพันบริษัท

3

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

�	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท		33,067,520	หุ้น	
(10.02%)	(ณ	วันที่	27	ม.ค.	2558)
�	วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง		9		พฤษภาคม		2544
�	คุณวุฒิการศึกษา		
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย Stanford, USA
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
�	ประวัติการฝึกอบรม	
- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
   บริษัทไทย (IOD)
  1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)       
  รุ่น SET/2012
�	ประสบการณ์การท�างาน	 
2544 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท ไฟร์วิคเตอร์  
  จำากัด (มหาชน)
2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จำากัด
2532 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง  
  จำากัด
2532 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช์  
  จำากัด

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
อายุ 52 ปี กรรมการ/ กรรมการบริหาร/                                
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท 

4
ดร.ถกล นันธิราภากร

อายุ 69 ปี กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

5

�	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท		ไม่มี
(ณ	วันที่	27	ม.ค.	2558)	 	
�	วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง		10		ตุลาคม		2555
�	คุณวุฒิการศึกษา	
- 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
-      ประกาศนียบัตรช้ันสูง (การเงินการธนาคาร)  มหาวิทยาลัย 
  หอการค้าไทย
�	ประวัติการฝึกอบรม 
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
1.  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่น  8/2004
2.  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น   8/2005  

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

�	ประสบการณ์การท�างาน
�	ทางธุรกิจ
2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
  ตรวจสอบ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด  
  (มหาชน)
2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
  ตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จำากัด  
  (มหาชน)
-   กรรมการตรวจสอบองค์การกระจาย 
  เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง 
  ประเทศไทย (TPBS)
-   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ 
  สอบ ธนาคารศรีนคร จำากัด (มหาชน)
-   กรรมการ NS Electronics Bangkok  
  (1993) Ltd.
-   กรรมการ บริษัท ดี เอน แมชีนเนอร่ี  
  (1980) จำากัด
-   ประธานคณกรรมการกองทุนเล้ียงชีพ  
  NS Electronics Bangkok (1993) Ltd.
�	ทางการศึกษา
2555 - ปัจจุบัน  คณบดี คณะบัญชี  มหาวิทยาลัย 
  หอการค้าไทย
2548 - 2554 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและธุรกิจ  
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-   กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย 
  หอการค้าไทย
-   กรรมการ โครงการพัฒนาและจัดต้ัง 
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแห่งใหม่
-   กรรมการ สภาวิทยาลัยทองสุข
-   อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-  คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน 
  บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
-  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ 
  อำานวยการ โครงการปริญญาเอก 
  บริหารธุรกิจ, JDBA

-  กรรมการ  สภาสถาบันบัณฑิต 
  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.
�	ทางสังคม
-  ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ 
  พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว
-  ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาล 
  สมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว
-  ปัจจุบัน ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ สมาคม 
  ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-  นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย 
  หอการค้าไทย
-  นายก (ก่อต้ัง) สโมสรไลออนส์แห่ง 
  ประเทศไทย แคมปัสนิด้า  
-  ท่ีปรึกษา สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

ดร.โสตถิธร  มัลลิกะมาส   
อายุ 52 ปี กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ

6

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

นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ 
อายุ 51 ปี กรรมการอิสระ/  

กรรมการตรวจสอบ

7

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

คณะกรรมการบรหิาร  
ผู้บรหิารและเลขานุการบรษิัท

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

2

1

3

4
56
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำาปี 2557

นายวิรัฐ สุขชัย 
อายุ 49 ปี กรรมการผู้จัดการ/ 

ประธานกรรมการบริหาร/  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

1

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

�	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	86,190,000	หุ้น
(24.63%)	(ณ	วันที่	27	ม.ค.	2558)		
�	วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง	25		พฤศจิกายน	2555
�	คุณวุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิต   
   พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด)
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
�	ประวัติการฝึกอบรม	
- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ 
   บริษัทไทย (IOD)
   1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)   
   รุ่น SET/2012
-  หลักสูตร 12 คุณภาพผู้นำาสู่การเปล่ียนแปลงยุคดิจิตอล  
  และ AEC
- หลักสูตร การบริหารความเส่ียงขององค์กร
- 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
- หลักสูตร การเสริมสร้างและต่อยอดทางวิชาการ  
  Refreshment Program 4th

- หลักสูตร การบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000   
  สำาหรับผู้บริหาร
- หลักสูตร กลยุทธ์ติดตามและเร่งรัดหน้ีสินทางธุรกิจและ 
  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องท้ังทางแพ่งและอาญาเสวนาเจาะ 
   ลึก เร่ือง แนวทางการทำาธุรกิจรับเหมาติดต้ังและธุรกิจ  
   จำาหน่ายสินค้าให้ประสบความสำาเร็จ
- หลักสูตร Fire Research, Education, Performance  
   Codes & Investigation
- หลักสูตร “HYGOOD” SAPPHIRE FIRE SUPPRES 
   SION SYSTEM
- หลักสูตร TQM : การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร
- หลักสูตร วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีกับการป้องกัน 
   อัคคีภัย
- หลักสูตร การขายข้ันสูง
- หลักสูตร การตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคี 
   ภัยของอาคาร
�	ประสบการณ์การท�างาน 

2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์  
  จำากัด (มหาชน)
2545 – 2555 ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท ไฟร์วิคเตอร์  
  จำากัด
2540 – 2544  ผู้จัดการฝ่ายขาย
2538 – 2539  รองผู้จัดการฝ่ายขาย
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
ANNUAL REPORT 2014

นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
อายุ 60 ปี กรรมการบริหาร/ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

2

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

�	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท		5,947,520		หุ้น	
(1.70%	)	(ณ	วันที่	27	ม.ค.	2558)		 	
�	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	12	มิถุนายน	2550
�	คุณวุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
�	ประวัติการฝึกอบรม 
- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
   1. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)   
  รุ่น SET/2012
- หลกัสตูร 12 คุณภาพผูน้ำาสูก่ารเปลีย่นแปลงยุคดจิติอล  
  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
- หลกัสตูร เจาะประเดน็ปญัหาการหกัภาษเีงนิเดอืนคา่ 
   จ้างสวัสดิการ
- หลักสูตรผ่ามาตรฐานบัญชีใหม่ที่กระทบธุรกิจ
- หลกัสตูร เทคนิคการใชข้้อมลูบญัชแีละการเงินสำาหรบั 
  ผู้บริหาร

�	ประสบการณ์การท�างาน	 
2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท  
  ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรมาร์ค จำากัด
2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช์  
  จำากัด
2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จำากัด
2550 – 2556 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟร์วิคเตอร์  
  จำากัด
2547 – 2555 ผู้จัดการท่ัวไป สายการเงินและบริหาร 
  ท่ัวไป บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จำากัด
2542 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท  
  หาญเอ็นยิเนียร่ิง จำากัด
2530 – 2542  ผู้จัดการบัญชีและการเงิน บริษัท  
  คาร์เปท อินเตอร์เนช่ันแนลไทยแลนด์  
  จำากัด (มหาชน) 
2525 – 2530  หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท  
  คาร์เปท อินเตอร์เนช่ันแนลไทยแลนด์  
  จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำาปี 2557

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
อายุ 52 ปี กรรมการบริหาร

3

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

�	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท		33,067,520	หุ้น	
(10.02%)	(ณ	วันที่	27	ม.ค.	2558)				
�	วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง		9		พฤษภาคม		2544
�	คุณวุฒิการศึกษา		
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย Stanford, USA
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
�	ประวัติการฝึกอบรม	
- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 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
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
ANNUAL REPORT 2014

�	สดัส่วนการถอืหุ้นบริษัท	3,250,000		หุ้น	
(	0.93%	)	(ณ	วันที่	27	ม.ค.	2558)		 	
�	วนัท่ีได้รบัการแต่งต้ัง		1		มกราคม		2557
�	คุณวุฒิการศึกษา	
- อตุสาหกรรมศาสตรบัณทิต (เคร่ืองกล) มหาวิทยาลัยศรีปทมุ
�	ประวัตกิารฝึกอบรม 
- หลกัสตูร การออกแบบระบบดับเพลงิด้วยนำา้
- หลกัสตูร การออกแบบระบบดับเพลงิคลงัสนิค้า
- หลกัสตูร การออกแบบระบบมาตรฐานเคร่ืองสบูนำา้ดบัเพลิง
- หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่งองค์กร และการบรหิารคนเพ่ือผลงาน
- หลกัสตูร กลยุทธ์การตดิตามและเร่งรัดหน้ีสนิทางธุรกิจ, กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
- หลกัสตูร service Excellent Improvement
- หลกัสตูร ศิลปะการขายชัน้สงู
- หลกัสตูร การบรหิารระบบคณุภาพ ISO 9001 : 2000 สำาหรับผู้บริหาร
�	ประสบการณ์การท�างาน 
2557 – ปัจจบัุน  ผูอ้ำานวยการสายงานขาย บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด (มหาชน)
2551 – 2556  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บรษิทั ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด
2546 – 2550  วิศวกรขาย บรษิทั ไฟร์วคิเตอร์ จำากัด
2545 – 2546  Supervisor บรษิทั ทรัพย์สุนทร จำากัด

นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์  
อายุ 36 ปี ผู้อำานวยการสายงานขาย/ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4

คณะกรรมก�รบริห�ร  ผู้บริห�รและเลข�นุก�รบริษัท
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำาปี 2557

� 	 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	 10,900,000	 หุ้น	 
(	3.11%	)	(ณ	วันที่	27	ม.ค.	2558)	 	
�	วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง		1		มกราคม		2557
�	คุณวุฒิการศึกษา	
- วิศวกรรมศาสตรบัณทิต (เคร่ืองกล) มหาวิทยาลัย  
   เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
�	ประวัติการฝึกอบรม 
- หลักสูตร ISO 9000 : 2000 Introduction & Imple-
mentation
- หลักสูตร การขายสินค้าอุตสาหกรรม
- หลักสูตร “HYGOOD” Sapphire Fire Suppression 
System 
- หลักสูตร “VICTAULIC” Grooved System
- หลักสูตร “POTTER ELECTRIC” Fire Alarm System
- หลักสูตร การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองในระบบ 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 Suppres- 
  sion System
- หลักสูตร “WAGNER” ASD SYSTEM

- หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
- หลักสูตร การบริหารความเส่ียงองค์กร
- หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
�	ประสบการณ์การท�างาน 
2557 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการสายงานขายโครงการ  
  บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด (มหาชน)
2546 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไฟร์วิคเตอร์  
  จำากัด
2545 – 2546 วิศวกรขาย บริษัท ไทโก้ อินเตอร์ 
  เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จำากัด
2543 – 2545 วิศวกรขาย  บริษัท เรคอน อีควิปเมนท์  
  จำากัด
2541 – 2543 วิศวกรออกแบบ บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง  
  จำากัด
2539 – 2541 วิศวกรสนาม  บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง  
  จำากัด

นายประชา พร้อมพรชัย
อายุ 41 ปี ผู้อำานวยการสายงานขายโครงการ/  

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

�	สดัส่วนการถอืหุ้นบริษัท	1,098,000	หุ้น	
(0.31%	)	(ณ	วนัท่ี	27	ม.ค.	2558)			
�	วนัท่ีได้รบัการแต่งต้ัง	1		มกราคม		2557
�	คุณวุฒิการศึกษา	
- บรหิารธุรกิจบัณฑิต (การบญัช)ี สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล
�	ประวัตกิารฝึกอบรม 
- หลกัสตูร ยุทธศาสตร์การวดัความสำาเร็จขององค์กร KPI
- หลกัสตูร การตรวจตดิตามภายในตามข้อกำาหนด ISO 9001 : 2008
- หลกัสตูร กลยุทธ์การสือ่สารทางการตลาด 360 องศา
- หลกัสตูร Finance for Non-finance Executive
- หลกัสตูร Finance for the Boss
- หลกัสตูร เทคนิคการสมัภาษณ์งานอย่างมอือาชพี
- หลกัสตูรการบรหิารความเสีย่งขององค์กร
- หลกัสตูร ความรู้การนำาเข้า-ส่งออก ทัง้ระบบ
- หลกัสตูร การเพ่ิมศักยภาพการทำางานด้วยความคิดเชงิบวก
- หลกัสตูร การปรบัค่าจ้างประจำาปี และการบรหิารค่าตอบแทนพนกังาน
- หลกัสตูร การเขียนภาษาองักฤษธุรกิจ
- หลกัสตูร คุณภาพผูน้ำาสูก่ารเปลีย่นแปลงยุคดจิติอลและ AEC
�	ประสบการณ์การท�างาน 
2557 – ปัจจบัุน  ผูอ้ำานวยการสายงานบรหิารทัว่ไป  บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด (มหาชน)
2548 – 2556  หวัหน้าฝ่ายวางแผนนโยบายและทรัพยากรบุคคล  บริษทั หาญเอน็ยิเนียริง่ จำากัด
2541 – 2547  ผูช่้วยผูบ้รหิาร บริษทั หาญเอน็ยิเนยีร่ิง จำากัด
2536 – 2540  พนักงานสนับสนนุการตลาด บริษทั หาญเอน็ยิเนียร่ิง จำากัด

นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์  
อายุ 49 ปี ผู้อำานวยการสายงานบริหารทั่วไป/ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร/  
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำาปี 2557

สดัส่วนการถอืหุ้นบรษัิท		67,000	หุ้น	
(0.02%	)	(ณ	วนัท่ี	27	ม.ค.	2558)			
วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง		26		พฤศจิกายน		2555
คุณวฒิุการศึกษา	
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สิง่แวดล้อม)  มหาวิทยาลัยมหดิล
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั
ประวัติการฝึกอบรม 
- หลกัสตูร การเขียนภาษาองักฤษธุรกิจ 
- หลกัสตูร หลกัเกณฑ์การประชมุผูถื้อหุ้น การประชมุคณะกรรมการ 
- หลกัสตูร ระบบควบคมุเคร่ืองมอืวัดตามข้อกำาหนด ISO 9001:2008 ข้อ 7.6 
- หลกัสตูร การควบคมุเอกสารและข้อมลู ISO 
- หลกัสตูร Introduction ISO 9001 : 2000 
- หลกัสตูร แรงจงูใจและจติสำานกึ 
- หลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
1. หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP)  รุ่น 50/2013
2. หลกัสตูร  Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 25/2013
ประสบการณ์การท�างาน	
2555 – ปัจจบัุน   เลขานกุารบริษทั บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด (มหาชน)
2548 – 2555  พนักงานวางแผนนโยบาย บริษทั หาญเอน็ยิเนยีร่ิง จำากัด

นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ์ 
อายุ 34 ปี เลขานุการบริษัท/ 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

7

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



021

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ข้อมูลทั่วไป

ช่ือ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ชื่อบริษัท   บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท   FIRE VICTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อ    FIRE
ทุนจดทะเบียน   175,000,000 บาท  (หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ  0.50  บาท
ทุนช�าระแล้ว   175,000,000 บาท  (หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ  0.50  บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 นำาเข้าและจำาหน่ายผลติภณัฑ์วาลว์และอปุกรณ์ระบบดบัเพลงิ วาลว์และอปุกรณ์
    ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้งให้บริการงานโครงการติดตั้งระบบดับ
    เพลิง เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
    และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดย
    ทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท
ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่  เลขที ่ 19/20-22 ซอยศนูย์วจิยั  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง   
    กรุงเทพมหานคร 10310 
    โทรศัพท์ 0-2203-0868-9, โทรสาร 0-2203-1504
ที่ตั้งคลังสินค้า   เลขที่ 503/1 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง   
    กรุงเทพมหานคร 10310 
    โทรศัพท์ 0-2719-7285, 0-2716-9070, โทรสาร 0-2318-8624
เลขทะเบียนบริษัท  0107557000217
เว็บไซต์บริษัท   www.firevictor.co.th
เลขานุการบริษัท  นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ์  โทรศัพท์ 0-2203-0868-9, 
    E-mail : prawonwan@firevictor.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์	  นายวิรัฐ สุขชัย โทรศัพท์ 0-2203-0868-9, E-mail : wirat@firevictor.co.th
ข้อมูลบริษัทย่อย  -ไม่มี-

นายทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  จำากัด
    62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
    เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
    โทรศัพท์ 0-2229-2800, โทรสาร 0-2654-5642, เว็บไซต์ www.tsd.co.th
ผู้สอบบัญชี   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
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  สำานกักฎหมาย  วายู แอนด ์พาร์ทเนอรส์  จำากัด 9/8  ซอยธนาอาเขต ถนนสุขุมวิท
    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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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำาปี 2557

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1) วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง 
 วาล์ว เป็นอปุกรณ์ทีช่่วยในการเปิดหรือปิดนำา้ของระบบดบัเพลงิท่ีตดิตัง้อยู่กับท่อนำา้ของระบบดงักล่าว โดย
วาล์วใช้ทำาหน้าท่ีหลากหลายในระบบงาน เช่น วาล์วควบคุมการไหลของนำ้าในระบบ วาล์วเปิดปิดนำ้าเมื่อต้องการ
ซ่อมบำารงุรักษาระบบ วาล์วป้องกนันำา้ย้อนไหลกลบั เป็นต้น สำาหรับอปุกรณ์ดบัเพลงิ เป็นอปุกรณ์ทีเ่ป็นส่วนประกอบ
หรอือปุกรณ์ร่วมทีใ่ช้งานคูกั่บอปุกรณ์หลกัในระบบดบัเพลงิ เพ่ือให้ระบบดบัเพลงิใช้งานได้อย่างสมบรูณ์ และรวมถึง
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการป้องกันเพลิงไหม้ เช่น ตู้สายฉีดนำ้าดับเพลิง สายฉีดนำ้าดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เป็นต้น
 2) วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 
 วาล์ว เป็นอปุกรณ์ทีช่่วยในการเปิดหรอืปิดนำา้ของระบบปรับอากาศหรอืระบบสขุาภบิาลท่ีตดิตัง้อยู่กับท่อนำา้ 
ของระบบดงักล่าว โดยระบบปรับอากาศเป็นระบบท่ีควบคมุอณุหภูมแิละความชืน้ โดยสนิค้าของบริษทัจะใช้ในระบบ
ปรับอากาศในห้องควบคุมความเย็น (Control Room) ของอาคารสูง โรงงาน สำาหรับระบบสุขาภิบาล ประกอบด้วย 
ระบบประปา ระบบท่อระบายนำ้าทิ้ง ระบบท่อระบายอากาศ ระบบระบายนำ้าฝน และระบบบำาบัดนำ้าเสีย โดยวาล์ว
ใช้ทำาหน้าที่หลากหลายในระบบงานต่างๆ เช่น วาล์วควบคุมการไหลของนำ้าในระบบ วาล์วใช้เปิดปิดนำ้าเมื่อต้องการ
ซ่อมบำารุงรักษาระบบ วาล์วป้องกันนำ้าย้อนไหลกลับ เป็นต้น 
 3) งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง 
 ให้คำาปรึกษา ออกแบบ และตดิตัง้ระบบดบัเพลงิต่างๆ โดยบริษทัมทีีมงานวิศวกรผูเ้ชีย่วชาญตดิต่อประสาน
งานกับลูกค้า แนะนำาสินค้าที่จำาหน่าย รวมถึงออกแบบ และนำาเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าตามมาตรฐาน 
ดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแล้ว 
 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
 บริษัทเร่ิมต้นจากการเป็นส่วนหน่ึงของบริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง 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 
และตดิตัง้ระบบดบัเพลงิต่างๆ เช่น ระบบดบัเพลงิด้วยนำา้ ระบบโฟมดบัเพลงิ (Foam Fire Protection) ระบบดบัเพลงิ
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 

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ
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ปี 2552

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก
สถาบัน UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION  
SERVICE) ซึง่เป็นสถาบันทีใ่ห้การรับรองระดบัโลกจากประเทศ
สหราชอาณาจักร ด้วยการตรวจประเมินระบบคุณภาพจาก  
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำากัด 

ปี 2554
บริษัทเข้าทำาสัญญาเป็นตัวแทนจำาหน่ายระบบดับเพลิงก๊าซ
ไนโตรเจน และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm) กับ 
บริษัท ซีเมนต์ (ประเทศไทย) จำากัด

ปี 2555
วันที่ 10 ตุลาคม 2555 บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก  
4 ล้านบาท เป็น 65 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การดำาเนินธุรกิจ

ปี 2556

บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบ  
Air Sampling Detector (ASD) ซึ่งเป็นระบบตรวจจับควัน
ความไวสงู จาก WAGNER ประเทศสหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมน ี

บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ให้ความร่วมมือ
กับประเทศไทยในการลดและเลกิใชส้ารทำาลายชัน้บรรยากาศ
โอโซนจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

ปี 2557 

บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์  
Balancing and Control วาล์ว ของ OVENTROP ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

บริษทัมกีารปรับปรุงโครงสร้างองคก์รใหม ่เพ่ือรองรับการขยาย
กิจการในอนาคต โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจำากัด เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นทีต่ราไว้จากหุน้ละ 10 บาท 
เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  และบริษัทได้รับอนุญาต
ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย
ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า FIRE  และเริ่มเปิดทำาการซื้อขายหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 13  พฤศจิกายน  2557

พัฒนาการที่สำาคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ
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โครงสรา้งรายได้

ประเภทรายได้	
ปี	2557 ปี	2556	 ปี	2555

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. รายได้จากการขายและ
บริการ

1.1 วาล์วและอุปกรณ์
ระบบดับเพลิง 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

รวมรายได้จากการขาย 
และบริการ 572.04 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

โครงสร้�งร�ยได้

หมายเหตุ	:	 รายได้อื่น ประกอบด้วย กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำาไรจากการขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ กำาไร 
  จากการขายหลักทรัพย์ รายได้จากการชดเชยประกันภัยสินค้าและทรัพย์สิน และรายได้จากการ 
  ให้บริการงานด้านสนับสนุน (เริ่มตั้งแต่ปี 2557) เป็นต้น
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

	 1.	ภาวะอุตสาหกรรม
 บรษิทัประกอบธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายผลติภัณฑว์าลว์และอปุกรณ์ระบบดบัเพลงิ วาลว์และอปุกรณ์ระบบ
สขุาภิบาลและปรับอากาศ รวมท้ังใหบ้ริการใหค้ำาปรึกษา ออกแบบ และตดิตัง้ระบบดบัเพลงิให้กับงานโครงการตา่งๆ 
โดยสินค้าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70  ของรายได้จากการขาย เป็นการขายให้แก่ผู้รับเหมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมา
ก่อสร้างงานอาคารสูง หรือโรงงานต่างๆ ทำาให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) แต่จะมีความผันผวนมากกว่า กล่าวคือ เมื่อ
เศรษฐกิจเริม่ขยายตวั การก่อสรา้งอสงัหารมิทรัพย์ตา่งๆ จะขยายตวัไดม้ากและเร็วกวา่ แตเ่มือ่เศรษฐกิจเร่ิมชะลอตัว  
การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะชะลอตัวลงเร็วกว่า และสอดคล้องกับพ้ืนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใน 
แต่ละปี 
 การขับเคลื่อนนโยบายการลงทุนของภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้น  จากข้อมูลศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย 
ภาครัฐไดใ้หค้วามสำาคญัในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนนุศกัยภาพการแข่งขันทางการคา้และการลงทุน
ของไทย และผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไทยให้เติบโตต่อเนื่อง  รวมถึงรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีนในป ี2558 จงึเห็นชอบแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมในระยะเรง่ด่วนท่ีจะเรง่ดำาเนนิการ
ในปี 2557-2558  ภายใตก้รอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนสง่ของไทย 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
 ทัง้นี ้โครงการภาครัฐสว่นใหญ่ทีจ่ะลงทุนในปี 2558  จะเปน็โครงการเดมิทีม่คีวามจำาเปน็ตอ้งลงทนุตอ่เนือ่ง  
ส่วนการลงทุนในโครงการใหม่อาจมีเม็ดเงินลงทุนในกรอบที่จำากัด  อย่างไรก็ดี โครงการใหม่ๆ ที่จะลงทุนในปี 2558  
ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไป ซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการดำาเนินงานและการพิจารณาของภาครัฐ
 จากข้อมลูของสำานกังานเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิไตรมาส 3 ของป ี2557  มเีคร่ืองชีท้างเศรษฐกิจทีเ่ห็น
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9  ซึ่งขยายตัวเป็นครั้งแรกหลังจากหดตัว  4  ไตรมาส  การลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.4  สอดคล้องกับการนำาเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้น  ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI  เพิ่มขึ้นร้อยละ 
84.1  แต่การลงทุนก่อสร้างลดลงร้อยละ 3.6  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

ภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขัน
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ที่มา	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขัน

ดัชนีวัสดุก่อสร้าง

ดัชนีวัสดุก่อสร้าง
ยอดจำาหน่ายปูนซีเมนต์

พืน้ท่ีรบัอนุญาตก่ิอสร้าง

พื้นที่ได้รับอนุญาติก่อสร้างนอกเขตเทศบาล

พื้นที่ได้รับอนุญาติก่อสร้างในเขตเทศบาล

พื้นที่ได้รับอนุญาติก่อสร้างอาคารสูง (RHS)
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 ทิศทางการก่อสร้างภาคเอกชนในปี 2558  คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  โดยจะเห็นได้
ว่าพ้ืนท่ีรับอนุญาตก่อสร้างเร่ิมมีการฟ้ืนตัวในไตรมาสที่ 4  ปีที่ผ่านมา  รวมถึงวัสดุก่อสร้างท่ีเร่ิมมียอดขายฟ้ืนตัว  
นอกจากน้ันบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่มีความมั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาโครงการใหม่ๆ มากข้ึนกว่า
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
 ธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายผลติภัณฑ์วาลว์และอปุกรณ์ระบบสขุาภบิาลและปรบัอากาศ มสีภาพการแข่งขัน
รุนแรง มผีูป้ระกอบการรายใหญ่และรายเลก็ในตลาดจำานวนมาก มตีราสนิคา้ในตลาดจำานวนมากทีไ่ดรั้บการยอมรับ 
แต่เนื่องจากตลาดมีขนาดใหญ่ ทำาให้การจัดจำาหน่ายสินค้ามีช่องทางจำาหน่ายไปสู่ลูกค้าได้อีกมาก โดยบริษัทมีจุด
เดน่ทีม่สีนิคา้หลากหลาย สนิคา้มชีือ่เสยีงในตลาด สามารถจำาหนา่ยให้ลกูคา้ทัว่ไปและลูกคา้กลุ่มผู้รับเหมาไดอ้ย่าง
ทั่วถึง 
 ธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง 
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย จึงจำาเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ผ่านการรับรองมาตรฐาน
สากล คู่แข่งสำาคัญของบริษัทจะเป็นบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวแทนจำาหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีจำานวนไม่มากนัก 
เนื่องจากตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมีจำานวนจำากัด ประกอบกับนโยบายผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่มีนโย
บายจัดจำาหน่ายผ่านตัวแทนจำาหน่ายแต่เพียงผู้เดียว หรือมีการแต่งตั้งตัวแทนจำาหน่ายให้มีจำานวนน้อยราย เพ่ือ
ป้องกันการแข่งขันกันเองระหว่างตัวแทนจำาหน่าย
 สำาหรบัธุรกิจการใหบ้ริการงานโครงการเพ่ือรับเหมาออกแบบ จดัหา ตดิตัง้ ทดสอบระบบดบัเพลิง มจีำานวนคู่
แข่งขันไมม่ากนัก เนือ่งจากงานโครงการตดิต้ังระบบดบัเพลงิตอ้งใชค้วามสามารถทางดา้นวิศวกรรมออกแบบ คูแ่ข่ง
หลกัจะเปน็กลุม่ผูจ้ดัจำาหน่ายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดบัเพลงิ โดยธุรกิจนียั้งมโีอกาสเตบิโตไดอ้กี เน่ืองจาก
ภาครัฐมกีารออกกฎหมายเพ่ือปอ้งกันการเกิดอคัคภียัใหม้คีวามเข้มงวดมากข้ึน ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงาน
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2535 ทำาให้ตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการ
เกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น 
 ทั้งน้ี คู่แข่งขันทางตรงซึ่งดำาเนินธุรกิจนำาเข้าจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ดับเพลิงในตลาดอาคาร
และโรงงานมีจำานวน 4 - 5 ราย โดยการดำาเนินธุรกิจในบางครั้งคู่แข่งขันอาจเป็นคู่ค้าในการซื้อสินค้าจากบริษัท
ได้เช่นกัน หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของบริษัท โดยเทียบเคียงรายได้ของคู่แข่งขันและบริษัท พบว่าในปี 2557  
บริษทัและคูแ่ข่งขันหลกัรวม 3 ราย ครองสว่นแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 80 โดยบริษทัมสีว่นแบง่การตลาดประมาณ 
ร้อยละ 25 (การจัดอันดับอ้างอิงจากฐานข้อมูลบิซิเนสออนไลน์)
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 3.	แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
 ปัจจบัุนมผีูป้ระกอบการรายใหญ่และรายเล็กในตลาดจำานวนมากตามการขยายตวัของธุรกิจ และสอดคลอ้ง
กับการเข้มงวดบังคบัใชก้ฎหมายในเร่ืองความปลอดภยัของอาคาร โรงงานอตุสาหกรรม ท่ีกำาหนดใหอ้าคารสงูตัง้แต ่
23 เมตรขึ้นไป หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ และ
การบังคับให้ตรวจสอบระบบดับเพลิงภายในอาคารทุก 3 - 5 ปี ก่อนต่อใบอนุญาตใช้อาคาร และอาคารขนาดเล็ก
เริ่มบังคับใช้ในเรื่องความปลอดภัยดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นมา ดังนั้น จากการบังคับใช้กฎหมาย 
ความปลอดภยัตา่งๆ ท่ีเข้มงวดข้ึนดงัทีก่ลา่วข้างต้น ทำาใหผู้้ประกอบการเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจและการจำาหนา่ย
สินค้าที่มีเพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้อุตสาหกรรมนี้ยังสามารถเติบโตได้อีกในอนาคต  
	 4.	ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทเป็นลูกค้าโครงการก่อสร้างอาคารสูง หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้อง
มีระบบดับเพลิงเพ่ือความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้งงานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศใน
อาคารหรอืโรงงานตา่งๆ ซึง่ตอ้งใชผ้ลติภัณฑ์วาลว์และอปุกรณ์ระบบดบัเพลงิ วาล์วและอปุกรณ์ระบบสขุาภบิาลและ 
ปรับอากาศ เพ่ือเป็นอุปกรณ์ในระบบงานนั้นๆ โดยลูกค้าของบริษัทอาจเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ
ก่อสร้าง หรือเปน็ผูรั้บเหมาโครงการท่ีซือ้สนิคา้จากบริษทัไปตดิตัง้ในงานโครงการนัน้ๆ ตลอดจนรา้นค้าหรอืผูจ้ำาหนา่ย
สนิคา้ท่ีเก่ียวข้องกับงานระบบดับเพลงิและระบบวิศวกรรมตา่งๆ ท่ีซือ้สนิคา้จากบริษทัเพ่ือจำาหนา่ยตอ่ใหแ้ก่ผูรั้บเหมา
โครงการหรือผู้ใช้งานโดยตรง ซึ่งบริษัทมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมาโดยตลอด และมีกลุ่มลูกค้าท่ี 
สัง่ซือ้สนิคา้ของบริษทัเป็นประจำา เนือ่งจากเชือ่มัน่ในคณุภาพ ความปลอดภัยของสนิคา้ ท่ีสว่นใหญ่ไดร้บัการรับรอง
มาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับการบรกิารท่ีดจีากทีมงานขายท่ีมคีวามรู้อย่างดีเก่ียวกับสินคา้น้ันๆ อย่างไรก็ตาม 
ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทไม่มีลูกค้ารายใดที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม
 5.	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 - ไม่มี -
	 6.	งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
 ณ วันที ่31  ธันวาคม 2557 บรษิทัมงีานทียั่งไมไ่ดส้ง่มอบจำานวน 16 สญัญา ซึง่เป็นงานตดิตัง้ระบบดบัเพลงิ 
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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 ข้อความดังต่อไปน้ีแสดงถึงปัจจัยความเส่ียงท่ีมีนัยสำาคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ
บริษัท และมูลค่าหุ้นของบริษัท นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่ง
บรษิทัไมอ่าจทราบไดใ้นขณะน้ีหรือเป็นความเสีย่งทีบ่รษิทัพิจารณาในขณะน้ีวา่ไมเ่ป็นสาระสำาคญั ซึง่อาจเป็นปัจจยั
ความเสี่ยงที่มีความสำาคัญต่อไปในอนาคต ความเส่ียงดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ รายได้  
ผลกำาไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง แหล่งเงินทุน ผลการดำาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือโอกาสของบริษัท 
 ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสาร
ฉบับนี้ หรือโครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจของบรษิทั นโยบายของรฐัและอืน่ๆ ซึง่เป็นการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์
ในอนาคต อนัเปน็ความเหน็ของบรษิทัในปัจจบัุน ซึง่มไิดเ้ป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตกุารณ์ในอนาคต 
และผลทีเ่กิดข้ึนจริงอาจมคีวามแตกตา่งอย่างมนัียสำาคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได ้สำาหรับข้อมลูในสว่น
นี้ที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศ ได้มาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผย
หรือคดัย่อจากสิง่พิมพ์หรือจากแหลง่ข้อมลูอืน่ๆ โดยท่ีบริษทัมไิด้ทำาการตรวจสอบหรอืรับรองความถูกตอ้งของข้อมลู
ดังกล่าวแต่ประการใด
 บริษัทประกอบธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและ
ระบบปรับอากาศ รวมทั้งให้บริการงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง มีความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ และความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่สำาคัญดังนี้
	 1.	ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	
 สินค้าที่บริษัทจำาหน่ายให้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีนำาเข้าจากต่างประเทศ ยอดสั่งซื้อสินค้าจากต่าง
ประเทศ    ในปี 2556 และปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 66.87 และร้อยละ 61.94  ของยอดการสั่งซื้อรวม ตามลำาดับ การ
เสนอราคาและการชำาระเงินค่าซื้อสินค้าส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก ในขณะท่ีการจำาหน่ายสินค้า
เกือบท้ังหมดจำาหน่ายภายในประเทศ ซึ่งในบางคร้ังบริษัทไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้า
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 โดยบริษัทเร่ิมซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในปี 2557 โดยในปี 2557 บริษัทซื้อเงินตราต่างประเทศ 
ล่วงหน้าจำานวน  56.98  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.89 ของยอดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัท
ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลก
เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทำาให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวน้อยมาก ดังจะเห็นได้จากผลการบริหาร
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยในปี 2555 - 2557 มกีำาไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นเทา่กับ  0.42 ลา้นบาท  
(1.88) ล้านบาท และ 0.62  ล้านบาท ตามลำาดับ 
 นอกจากนี ้หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงจนมผีลทำาให้ตน้ทนุสนิค้าของบริษทัเพ่ิมข้ึนมาก บริษทั
จะทำาการปรับราคาสนิคา้ไปตามสภาพตลาดโดยแจง้ให้ลกูคา้ทราบลว่งหน้า และบรษิทัมสีตอ็คสนิคา้จำานวนหนึง่ซึง่

ปัจจัยความเส่ียง

ปัจจัยคว�มเสี่ยง
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ปัจจัยคว�มเสี่ยง

สามารถรองรับงานจำาหน่ายสินค้าล่วงหน้า ทำาให้ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และ
ต้นทุนของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ
	 2.	ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า	
 บริษัทเป็นผู้จำาหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล 
ที่มีสินค้าหลากหลายรายการ โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งตราสินค้าที่มียอดขาย
สูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นประมาณร้อยละ 42.81 ของยอดขายรวมในปี 2556  และร้อยละ 43.10  ของยอดขาย
รวมในปี 2557  ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียการเป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าที่สำาคัญไป อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทได้ 
 การไดรั้บแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจำาหนา่ยตราสนิคา้เป็นปจัจยัสำาคญัสำาหรบัธุรกิจของบริษทั ซึง่การเป็นตวัแทน
จำาหนา่ยสนิคา้ให้กับคูค่า้มทีัง้ลกัษณะท่ีกำาหนดอายุของการเปน็ตวัแทนและไมม่กีำาหนดอายุของการเป็นตวัแทน 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 จากประสบการณ์ในการดำาเนนิธุรกิจ การรกัษาความสมัพันธ์ทีด่กัีบบริษทัเจา้ของตราสนิคา้ 
ที่มีมายาวนาน บริษัทมีตราสินค้าท่ีจัดจำาหน่ายมากกว่า 25 ตราสินค้า มีการให้บริการและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางมากกว่า 1,000 ราย บริษัทจึงมั่นใจว่า หากบริษัทสูญเสียการ
เป็นตัวแทนจำาหนา่ยสนิคา้ในตราสนิคา้ใดสนิคา้หน่ึงไป บรษิทักม็คีวามสามารถในการหาผลิตภัณฑ์ตราสินคา้อืน่เข้า
มาทดแทนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดได ้อกีท้ังบรษิทัไดม้กีารพัฒนาตราสนิคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้
ของบริษัทในบางผลิตภัณฑ์เองเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย 
 นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลง และได้รับ
ความไว้วางใจจากลกูคา้ใหเ้ปน็ตวัแทนจำาหนา่ยสนิคา้มาโดยตลอด ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีบรษิทัมยีอดขายทีเ่ตบิโต
ข้ึนเป็นลำาดบั ประกอบกับการท่ีบริษทัมชีอ่งทางการจำาหน่ายทีม่ปีระสทิธิภาพ มทีมีงานขายทีเ่ข้มแข็ง สนิคา้ทีบ่ริษทั
เป็นตัวแทนจำาหน่ายสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าบริษัทเจ้าของตราสินค้าจะยัง
คงมอบหมายให้บริษัทเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าต่างๆอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต 
	 3.	ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าอาจเข้ามาท�าตลาดเอง
 กรณีท่ีเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศมีความประสงค์จะเข้ามาดำาเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ผ่าน
บริษัท อาจทำาให้บริษัทมีความเสี่ยงในการสูญเสียความเป็นตัวแทนจำาหน่ายตราสินค้านั้นๆ ได้ และอาจต้องมีการ
แข่งขันกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าดังกล่าว 
 อย่างไรก็ตาม บรษิทัเชือ่ว่าความเสีย่งดงักลา่วมโีอกาสเกิดข้ึนน้อย เน่ืองจากความไมคุ่ม้คา่ในการลงทนุเข้า
มาจำาหนา่ยสนิคา้เอง อีกทัง้การจำาหนา่ยสนิคา้วาลว์และอปุกรณใ์นระบบดบัเพลงิ ระบบปรบัอากาศและสุขาภบิาล  
ต้องมีความหลากหลายและต้องสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ลูกค้าจะคำานึงถึง
ความสะดวกในการสัง่ซือ้สนิคา้จากผูจ้ำาหนา่ยทีม่สีนิคา้ใหค้รบตามทีต่อ้งการ ซึง่จากทีผ่า่นมาเคยมผีูผ้ลติสนิคา้จาก
ต่างประเทศบางรายให้บริษัทในเครือเข้ามาดำาเนินธุรกิจโดยตรงแทน แต่ก็ไม่ประสบความสำาเร็จและเลือกกลับไป
จำาหน่ายผ่านตัวแทนเหมือนเดิม
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 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว 175,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 27 มกราคม 2558 มีดังนี้

โครงสรา้งการถือหุ้น

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น %	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

1 นายวิรัฐ สุขชัย 86,190,000 24.626
2 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ 35,067,520 10.019
3 นายเจน ชาญณรงค์ 33,970,700 9.706
4 Nice Noble Limited 33,020,000 9.434
5 นางนพรัตน์ สุขชัย 13,000,000 3.714
6 นายประชา พร้อมพรชัย 10,900,000 3.114
7 นางอุไรรัตน์หาญทวีภัทร 6,662,480 1.904
8 นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ 6,110,000 1.746
9 นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย 5,947,520 1.699

10 นายธนา รัตนอุบลชัย 5,000,000 1.429

	 4.	ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท
 บริษัทมีรายการสินค้าท่ีจำาหน่ายอยู่มากกว่า 3,000 รายการ บริษัทจึงจำาเป็นต้องควบคุมสินค้าคงคลังให้
เหมาะสมกับสภาพการขายในปัจจบุนั โดยจะตอ้งมสิีนคา้ในสตอ็คไวเ้พ่ือรอการจำาหนา่ยหรือตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกค้าได้อย่างเพียงพอและรวดเร็ว ซึ่งหากในบางช่วงที่สินค้าขาดสต็อคหรือไม่สามารถจัดหาได้ทันตามความ
ต้องการของลูกค้าได้ อาจทำาให้บริษัทสูญเสียยอดขายหรือโอกาสในการขายคร้ังต่อไปได้ ในขณะเดียวกันสินค้า 
บางรายการที่ไม่ได้ถูกจำาหน่ายออกไปเป็นเวลานาน ก็อาจทำาให้สินค้ามีสภาพเก่าเก็บ สินค้าตกรุ่น เป็นต้น ซึ่งทำาให้
เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อคได้ 
 บริษทัตระหนักถึงความเสีย่งดงักลา่วและไดม้กีารวางแผนการสัง่ซือ้สนิคา้ให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายการขาย   
ทั้งหน่วยงานขายและหน่วยงานจัดซื้อได้มีการวางแผนร่วมกันในการสั่งซื้อสินค้าและกำาหนดแผนการสั่งซื้อสินค้า
ไว้ล่วงหน้า โดยหน่วยงานจัดซื้อต้องพยายามหาสินค้าให้ถูกต้องและรวดเร็ว ติดตามสินค้าจากผู้ขายอย่างใกล้ชิด  
เพื่อให้ได้สินค้าตรงเวลาทันต่อความต้องการของลูกค้า
 อยา่งไรก็ตาม การบริหารจดัการสนิคา้คงคลงัของบรษิทั ไดจ้ดัสรรพ้ืนทีก่ารจดัเก็บสนิคา้ไว้เปน็สดัสว่นของ
แตล่ะประเภทสนิคา้ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษทัดแูลควบคมุการจดัเก็บและการเบกิจา่ยอย่างเป็นระบบ มกีารควบคมุ
สินค้าด้วยระบบโปรแกรมบริหารคลังสินค้าที่ทันสมัย สามารถบันทึกรายละเอียดของสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
สามารถตรวจสอบยอดสต๊อคคงคลังได้ทันทีที่ต้องการ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที ทำาให้
ลกูคา้มัน่ใจในการให้บรกิารทีถู่กตอ้ง แมน่ยำา นอกจากน้ันบรษิทัมกีารตรวจนบัสินคา้ โดยใชร้ะบบหมนุเวียนการตรวจ
นบัทกุเดอืนเพ่ือปอ้งกันความเสีย่งจากการจา่ยสนิค้าผดิพลาด และสรา้งความมัน่ใจไดว่้าสนิคา้คงคลงัของบริษทัถูก
ต้องแม่นยำา 
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 นิติบุคคล  บุคคลธรรมดา

 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

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  สิ้นสุด ณ วันที่  27  มกราคม  2558

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ
การกระจายการถือหุ้น  ณ  วันที่  27  มกราคม 2558   ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัท  ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่	31	ธันวาคม	2557 27	มกราคม	2558 เพิ่มขึ้น(ลดลง)

 กรรมการบริษัท
1 นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ 6,110,000 6,110,000 -
2 นายวิรัฐ สุขชัย 86,190,000 86,190,000 -
3 นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย 5,947,520 5,947,520 -
4 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ 35,067,520 35,067,520 -
5 นายถกล นันธิราภากร - - -
6 นายโสตถิธร มัลลิกะมาส - - -
7 นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ - - -

 ผู้บริหาร
1 นายประชา พร้อมพรชัย 10,900,000 10,900,000 -
2 นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ 3,250,000 3,250,000 -
3 นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ 1,098,000 1,098,000 -

โครงสร้�งก�รถือหุ้น
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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติกำาหนดนโยบายการ
จา่ยเงินปันผล โดยบรษิทัจะจา่ยเงินปนัผลไมน้่อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสทุธิหลงัหกัภาษเีงินได้และหลังหกัสำารอง
ต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผล 
จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำาระคืน
เงินกู้ยืม เง่ือนไขและข้อกำาหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษัทผูกพันอยู่ รวมท้ังข้อจำากัดทางกฎหมาย ความจำาเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  
 ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำาเสนอเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็น
ครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำาไรสมควรพอจะทำาเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี		2557 ปี		2556 ปี	2555

เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) - - 170.0
เงินปันผลประจำาปี (บาทต่อหุ้น) 0.15 15.23 4.25
หุ้นปันผล (บาทต่อหุ้น) - - -
กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.25 9.41 32.59
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (%) 86.63 161.86 230.06
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 0.50 10.00 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 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ใน
มาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

นโยบ�ยจ่�ยเงินปันผล
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำาปี 2557
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำาปี 2557

 1.	คณะกรรมการบริษัท
 ปัจจบุนั คณะกรรมการบรษิทั  มจีำานวน 7 ทา่น  
ประกอบด้วย

 โดยมี นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท 
 ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจำานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุก
ประการ
	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
 นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ นายวิรัฐ สุขชัย นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการสองใน
สี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน 
	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวน 1 ใน 3 โดย
อตัรา ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงทีส่ดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ทีจ่ะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัน้ัน ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในตำาแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากตำาแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากตำาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืก
เข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้ 
	 ขอบเขตอ�านาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ 
และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมถึงอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำาคัญ ดังนี้ 

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ ประธานกรรมการ 
2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
4. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผังโครงสร้�งองค์กร บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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 1. กำาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำาเนินธุรกิจ งบประมาณประจำาปี โครงสร้างการ
บริหารงาน และอำานาจการบริหารต่างๆของบริษัท รวมทั้งนโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี
 2. ควบคมุกำากับดแูล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบรหิาร หรือบคุคล
ใดๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าท่ีดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามนโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี
 3. มีอำานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความ 
เหมาะสม รวมถึงการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนกุรรมการ
ชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
 ทั้งนี้ การมอบอำานาจตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่กำาหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจที่ทำาให้ 
คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ ดงักล่าว สามารถพิจารณาและอนุมตัริายการ
ทีอ่าจมคีวามขัดแย้งมส่ีวนได้เสยี หรอืความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดทำากับบริษทัหรือบริษทัย่อย (ถ้าม)ี ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลอืน่ปฏิบติัการแทนคณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอำานาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำานาจไว้อย่าง
ชัดเจน
 4. ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสมำ่าเสมอ รวมท้ังดูแลกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและ
พนักงานอย่างเหมาะสม
 5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้
มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำาให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง 
 6. จดัให้มกีารทำางบการเงินของบริษทัให้มคีวามถูกต้อง เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนนิงานในรอบ
บัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดย
งบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำาเสนอต่อที่ประชุม 
ผูถื้อหุ้น ตลอดจนรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัทำารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่
กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำาปีของบริษัท
 7. ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีระบบ
บริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง การรายงานและการติดตามผลที่มี
ประสทิธิภาพ และกลไกในการรับเรือ่งร้องเรียนและการดำาเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแส ตลอดจนดแูลให้บริษทัมกีาร
บริหารจัดการตามนโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 8. ดแูลให้มกีระบวนการและการจดัการทีช่ดัเจนและโปร่งใส เก่ียวกับการทำารายการระหว่างบริษทักับบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง 
เพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ
 9. ดูแลให้มีการดำาเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมท้ังแผนพัฒนาพนักงาน ความต่อเน่ืองของผู้บริหาร 
(Succession Plan) รวมท้ังดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตำาแหน่งของกรรมการ 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
เท่าเทียมกนั และมีการรายงานข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถอืหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามทีข้่อกฎหมายกำาหนด โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัช้า หากมส่ีวนได้เสีย
ในสัญญาหรือข้อตกลงใดๆที่ทำากับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ สำาหรับ
รายการที่ทำากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อืน่ใดกับบรษิทัหรือบริษทัย่อย กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนอนุมติัการทำารายการในเรือ่งน้ัน  
 12. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำานาจให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ
อย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท 
หรืออาจมอบอำานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรอืแก้ไขการมอบอำานาจ 
นั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
 ทัง้นี ้การมอบอำานาจน้ันต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอำานาจท่ีทำาให้บุคคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมตัริายการท่ีตน หรอืบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะ
อืน่ใดท่ีจะทำาข้ึนกับบรษิทัหรือบริษทัย่อย (ถ้าม)ี เว้นแต่เป็นการอนมุตัริายการธุรกิจปกต ิและเป็นไปตามเงือ่นไขการ
ค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
 กรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริษทั หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน 
เพ่ือทำาหน้าท่ีในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และ
ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการ
ตรวจสอบมหีน้าทีใ่นลกัษณะเดียวกับทีก่ำาหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคณุสมบัตแิละ
ขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำา
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
 กรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือ พนกังานระดบัสงูของบริษทัท่ีสามารถบรหิารงานในเรือ่งท่ีเกีย่วกับการดำาเนนิงานตามธุรกิจปกต ิและงานบริหาร
ของบริษทั และสามารถกำาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
 ผู้บริหาร
 บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจ โดยดำาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยการแต่งต้ัง
กรรมการผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและ
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แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ ยกเว้น
พนกังานบรหิารระดบั ผูอ้ำานวยการ   นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารเป็นผูพิ้จารณาคดัเลอืกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่ง
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการขึ้นไป ยกเว้นตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
 ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเก่ียวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
 2.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเพ่ือทำาหน้าท่ี
ในด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิผล   เพื่อให้
มีการติดตามประเด็นความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม   รวมไปถึงเป็นการดำาเนินการตาม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีจำานวน  13  ท่าน  ประกอบด้วย

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประชา พร้อมพรชัย “

4. นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ “

5. นางสาวอุไรรัตน์ หาญทวีภัทร “

6. นางสาวชลธี แปลกประจิตต “

7. นางสาวศิริพร สัสดีเดช “

8. นางสุนทรี เกษประยูร “

9. นายนนทพัฒน์ โพธี “

10. นายจำานงค์ ศาลา “

11. นางนงลักษณ์ ยุทธโกศา “

12. นายสุวรรณ เงินยิ่ง “

13. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

 หมายเหตุ : โดยมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 1/2557 เมือ่วันที ่27 กุมภาพันธ์  2557 ของ บรษิทั ไฟรวิ์คเตอร ์จำากัด พิจารณา
และอนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
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	 วาระการด�ารงต�าแหน่ง
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยนายวิรัฐ สุขชัย  
ประธานกรรมการบริหารบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ  
ผูบ้ริหาร หรอืหวัหนา้หนว่ยงานท่ีไดรั้บการแตง่ตัง้โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  จำานวน 13  ทา่น และ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557  ได้กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่ง
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น ข้ึนอยู่การพิจารณาของบริษัทตามความเหมาะสม  หรือหากมีกรรมการ
ทา่นใดลาออกระหวา่งดำารงตำาแหนง่กใ็หป้ระธานกรรมการบริหารความเสีย่งแตง่ตัง้บคุคลใหมเ่ข้ามาดำารงตำาแหนง่
แทนและนำาเร่ืองการแต่งตัง้กรรมการ ความเสีย่ง เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษทัในการประชมุครัง้ตอ่ไป
	 ขอบเขตอ�านาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 1.พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
 2. กำาหนดยทุธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสีย่งของบรษิัทใหส้อดคล้องกบันโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 3. ดูแลและตดิตามการปฏิบตัติามนโยบายการบริหารความเสีย่งภายใตแ้นวทางและนโยบายท่ีไดรั้บอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท
 4. กำาหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
 5. กำาหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
 6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนด
 7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอเก่ียวกับการบริหาร การดำาเนินงาน และสถานะความ
เสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ที่กำาหนด
 8. จัดให้มีคณะทำางานบริหารความเสี่ยงตามความจำาเป็น
 9. สนับสนุนคณะทำางานบริหารความเส่ียงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นท่ีจำาเป็น ให้
สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
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ล�าดบั ชื่อ	–	สกุล ต�าแหน่ง

1. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ
2. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ และรกัษาการผู้อำานวยการสายงานการเงิน
3. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ ผู้อำานวยการสายงานบริหารทั่วไป
4. นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ ผู้อำานวยการสายงานขาย
5. นายประชา พร้อมพรชัย ผู้อำานวยการสายงานขายโครงการ

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

 3.	ผู้บริหาร
 ผูบ้ริหารบริษทั   มจีำานวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย

 ขอบเขตอ�านาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
 กรรมการผูจ้ดัการมอีำานาจและหนา้ทีใ่นการบริหารกิจการของบรษิทั ตามท่ีคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
 1. กำากับดูแลการบริหารงาน การดำาเนินงานท่ัวไป และการอนุมัติเรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการดำาเนินกิจการ 
และ/หรือบริหารงานประจำาวันของบริษทั เพ่ือประโยชน์ของบริษทัและเป็นไปตามวัตถุประสงค ์ข้อบังคบั กฎระเบยีบ 
คำาสัง่ มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัและมตท่ีิประชมุผู้ถือหุน้ของบรษิทั ภายใตก้รอบของกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง และ
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
 2. จดัเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำาเนนิธุรกิจ และงบประมาณประจำาป ีตลอดจนโครงสร้าง
การบริหารงานและอำานาจการบริหารต่างๆของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ก่อนนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 3. ดำาเนินการหรือบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำาเนินธุรกิจ และ 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำาเนินงานโดยรวมของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจำาทุกไตรมาส
 5. ดแูลใหบุ้คลากรในฝา่ยงานตา่งๆ สามารถดำาเนนิการไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล รวมถึงการ
พัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 6. มีอำานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำาแหน่ง พักงาน เลิกจ้าง กำาหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ 
รวมทั้งบำาเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัท อย่างไรก็ตาม การ
ดำาเนินการดังกล่าวท่ีเก่ียวกับพนักงานในระดับผู้บริหาร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อน
การดำาเนินการ
 7. มีอำานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คำาสั่ง ระเบียบ บันทึก และข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
การทำางาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการ
ทำางานภายในองค์กร 
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 8. มีอำานาจอนุมัติการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องกับ
การดำาเนนิธรุกิจของบริษทั ภายในวงเงินท่ีกำาหนดจากคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ การอนมุตัสิัง่ซือ้ทรัพย์สนิถาวรใน
วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท อนุมัติการเข้าทำาสัญญาจ้าง/เช่า/เช่าซื้อทรัพย์สินถาวรในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นต้น
 9. มีอำานาจอนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือตามท่ีได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท) ทั้งนี้ โดยไม่จำากัดวงเงิน
 10. มอีำานาจอนมุตักิารจดัหา การเข้าทำาสญัญา และการดำาเนินการตามธุรกิจปกตภิายในงบประมาณทีไ่ด้
รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยไม่จำากัดวงเงิน
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
 12. สามารถมอบอำานาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับ
มอบอำานาจช่วงนั้นด้วย
 ทั้งนี้  อำานาจกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำานาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะ
ไม่รวมถึงอำานาจหรือการมอบอำานาจที่ทำาให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำานาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถ
อนมุตัริายการใดทีต่นหรือบุคคลทีเ่ก่ียวข้องซึง่อาจมคีวามขัดแย้ง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำากับตลาด
ทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อกำาหนด) มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เก่ียวข้อง ซึ่งกรรมการผู้จัดการ
ไมม่อีำานาจอนุมตักิารดำาเนินการในเรือ่งดงักลา่ว โดยเร่ืองดงักลา่วจะตอ้งเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ
ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นของบริษทั (แลว้แตก่รณี) เพ่ือพิจารณาและอนุมตัติามท่ีข้อบังคบัของบรษิทัหรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
กำาหนด ยกเว้นเป็นการอนุมตัริายการทีเ่ปน็ไปตามธุรกิจปกตแิละเง่ือนไขทางการคา้ปกตซิึง่เปน็ไปตามประกาศคณะ
กรรมการกำากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด
	 4.	เลขานุการบริษัท
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัคร้ังที ่2/2557   เมือ่วันท่ี  28  เมษายน   2557 ไดม้มีตแิตง่ตัง้ นางสาวปวรวรรณ       
สายพันธ์ุ เป็นเลขานุการบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
พ.ศ.  2535  (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อทำาหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1) ดูแลและให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเก่ียวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมาย
ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ 
 2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุม
ผูถื้อหุ้นของบรษิทั บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทัและการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษทั รวมทัง้ประสาน
งานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว 
 3) จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารสำาคัญของบริษัท ได้แก่ 
 3.1) ทะเบียนกรรมการ
 3.2) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั รายงานประจำาปีของ
บริษัท 
 3.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 4) การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหารท่ี
มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ) 
 5 )  ดำ า เนินการและ รับผิดชอบอื่ นๆ  ตามที่ คณะกรรมการกำ า กับตลาดทุนประกาศกำาหนด 
 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 เปน็ตน้ ในกรณีทีเ่ลขานุการบรษิทัพ้นจากตำาแหน่งหรือไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ให้คณะกรรมการบรษิทั 
แต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำาแหน่ง หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าท่ี 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 ค่าเบี้ยประชุม	(บาท/ครั้ง)

ประธานกรรมการบริษัท -
กรรมการ -
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000
กรรมการตรวจสอบ 20,000

 หมายเหตุ : เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 1. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เท่านั้น
 2. กรรมการของบริษัทแต่ละคนสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆได้ด้วย และสามารถได้รับเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการของแต่ละตำาแหน่งตามท่ีกำาหนด เว้นแต่ กรรมการบริหาร (Executive Committee) คนใดซึ่งหากดำารงตำาแหน่งในคณะ
กรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆด้วย กรรมการบริหาร (Executive Committee) คนนั้น จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทและ/หรือค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆนั้นด้วย
 3. คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินเบี้ยประชุมตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำาหนดเป็นจำานวนเงินที่แน่นอนหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากน้ีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว
นั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับการดำารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำาปี 2557

 สำาหรับปี 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 อนุมัติการกำาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม	(บาท/ครั้ง)

ประธานกรรมการบริษัท 15,000
กรรมการบริษัท 10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000
กรรมการตรวจสอบ 10,000

 หมายเหตุ : เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 1. คณะกรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท และคณะกรรมการตรวจ
สอบ (Audit Committee)
 2. เนือ่งจากกรรมการหลายท่านได้ดำารงตำาแหนง่ในคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งในชดุต่างๆ หลายตำาแหนง่ด้วยกนั ด้วยเหตุนี ้จงึกำาหนด
ให้ไม่มีค่าตอบแทนสำาหรบัคณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee) และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee)
 3. คณะกรรมการของบรษิทัและคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งมีสทิธิได้รบัคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของเงินรางวัลเบ้ียประชมุ
บำาเหนจ็โบนสัหรอืผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอื่นๆตามขอ้บงัคับหรอืตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาซึ่งอาจกำาหนดเปน็จำานวนแนน่อน
หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะกำาหนดไว้เป็นคราวๆไป หรอืจะให้มผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงก็ได้และนอกจากนัน้ใหไ้ด้รบัเบ้ียเลีย้ง
และสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัทโดยจะต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในอนัท่ีจะได้รบัค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ปน็พนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั นอกจากนีก้ารจา่ยค่าตอบแทนกรรมการดัง
กล่าวนั้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำาหนด
 4. ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาว่าเห็นควรจะให้มีการจ่ายผลตอบแทนประจำาปี ให้กรรมการเมื่อใด  รวมทั้งให้พิจารณาราย
ละเอยีดและเง่ือนไขการจา่ยผลตอบแทนประจำาป ีอาทิเชน่ การจา่ยผลตอบแทนประจำาปี ให้จ่ายใหก้รรมการทกุคนท่ียังคงดำารงตำาแหน่งอยู่  กรณี
ทีก่รรมการคนใดเพ่ิงเขา้ดำารงตำาแหนง่และยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจำาปี อาจจะจา่ยตามสดัสว่นของระยะเวลาของการดำารงตำาแหน่ง
ของกรรมการคนนั้น

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

 หมายเหตุ : * กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2557 

 นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการประจำาปี 2557 ให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทเป็นจำานวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
 ทั้งนี้ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ดังนี้  

รายชื่อกรรมการ
ปี 2557 ปี 2556

คณะกรรมการ
บริษัท*

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
ประธานกรรมการ

85,000 - - -

2. นายวิรัฐ สุขชัย 
กรรมการ

- - - -

3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมการ

60,000 - - -

4. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
กรรมการ

- - - -

5. นายถกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการตรวจสอบ

60,000 70,000 - 100,000

6. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส
กรรมการตรวจสอบ

60,000 50,000 - 80,000

7. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์
กรรมการตรวจสอบ

60,000 50,000 - 80,000

รวม 325,000 170,000 - 260,000

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

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

 (2) ผู้บริหาร
 ในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้  

 (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

ค่าตอบแทน	
ปี	2557 ปี	2556

จำานวนราย ค่าตอบแทน (บาท) จำานวนราย ค่าตอบแทน(บาท)

เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทน
อื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุน
สำารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์
หลังออกจากงาน 

2 8,576,614 2 7,311,654

สายงาน
จ�านวนพนักงาน	(คน)	

ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557
ฝ่ายขายงานโครงการ 18 23
ฝ่ายขายวาล์วระบบปรับอากาศและ
อุปกรณ์ดับเพลิง 26 26

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 13 13
แผนกจัดซื้อ 3 7
แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง 9 10
แผนกบริหารระบบคุณภาพ - 6
แผนกระบบสารสนเทศ - 6
แผนกทรัพยากรบุคคล - 6
แผนกธุรการสำานักงาน - 6
รวม 69 103

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



047

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

 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 
 บริษัทได้จัดต้ังกองทุนสำารองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) 
จำากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่พนักงาน และเพ่ือจูงใจให้พนักงานทำางานกับบริษัทใน
ระยะยาว ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2545
 6.4 ค่าตอบแทนอื่น
 ไม่มี
 6.5 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในรอบระยะเวลา  3  ปีที่ผ่านมา
 ไม่มี
 6.6 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
 บรษิทัมนีโยบายพัฒนาบุคลากรทกุระดบัอย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือเสรมิสร้างศกัยภาพ ความรูค้วามสามารถ อนั
จะสามารถสร้างผลงาน ความแข็งแกรง่ให้กับองคก์ร และเตรยีมความพร้อมเพ่ือรองรบักับการแข่งขันทางธุรกิจ โดย
ให้โอกาสแก่พนักงานในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังส่งเสริมให้พนักงานได้
มีโอกาสในการเรียนรู้ การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการเติบโตขององค์การ โดยจัดให้มีการอบรมประจำาปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความ
รับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ  นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำาคัญกับการติดตามและวัดผลในด้านความรู้
ที่ได้รับ และความสามารถในการนำาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการทำางาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้
กับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 หมายเหตุ : ในป ี2556 บรษิทัใชบ้รกิารงานด้านสนบัสนนุจากบรษิทั หาญเอน็ยิเนียริง่ จำากัด ซึง่เปน็กิจการท่ีเก่ียวข้องกันมาโดยตลอด 
ต่อมาเมือ่วันที ่1 มกราคม 2557 บรษิทัรบัโอนพนกังานสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งกับการให้บรกิารดังกลา่วมาเปน็พนกังานของบรษิทั และทำาหน้าทีใ่ห้บรกิาร
บริหารจัดการสำานักงานส่วนกลางแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บริษัท คิวทูเอส จำากัด และบริษัท ชิลแมทช์ จำากัด แทน 
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำาปี 2557

 คณะกรรมการบริษัท  ได้ให้ความสำาคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำาให้เกิดความไว้วางใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น  นักลงทุน  ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย  และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ภายใต้การดำาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็น
ไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง บริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือยกระดับการดำาเนินการ
ท่ีมีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น  
อนัเปน็การเสริมสรา้งใหเ้กิดวัฒนธรรมการกำากับดแูลกิจการอย่างแทจ้ริง โดยบริษทัไดรั้บเอาแนวทางการกำากับดแูล
กิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ตามที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุน เพ่ือใช้อ้างอิงและถือเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังองค์กร  ซึ่งบริษัท ได้เผยแพร่
นโยบายการกำากับดแูลกิจการทีด่บีนเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใตหั้วข้อ “การกำากับดแูลกิจการ” เพ่ือใหผู้้ถือหุน้ นักลงทุน   
ผู้มีสวนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ
 นอกจากนี้  เพ่ือเป็นการส่งเสริมนโยบายการกำากับดูแลกิจการให้มีประสิทธิผลท้ังในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม   สร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการ โปร่งใส และซื่อสัตย์สุจริต  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่  3/2557  เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2557  ได้อนุมัติ “จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท”  ที่บริษัทได้ยึดมั่นเป็น
แนวทางการบริหารเพื่อกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
  สำาหรับในปี 2557 บริษัทได้มีการส่งเสริมและส่ือสารข้อมูลให้แก่พนักงานในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรได้ 
รับทราบข้อมลูดงักลา่วผา่นระบบสือ่สารข้อมลูอเิลคทรอนกิสภ์ายใน (Intranet) และบอร์ดประชาสมัพันธ์ของบรษิทั  
เพ่ือมุ่งมั่นและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันจะไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และจรรยา
บรรณธุรกิจของบริษัท  โดยคณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงานของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด (มหาชน)  
ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ  โดยในปี 2557  ไม่มีประเด็น
หรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น
 จากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  บริษัทเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า  การบริหาร
ด้วยความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรมและคุณธรรมในการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  บริษัทจะ
สามารถพัฒนาความสำาเร็จใหเ้กิดกับองคก์รไดม้ากย่ิงข้ึน  โดยบรษิทั นำาแนวทางในการพัฒนาบริษทัจดทะเบียนด้าน
การกำากับดูแลกิจการที่ดีประจำาปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดียิ่งๆ ขึ้นในปีต่อไป           
1.	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น	(The	Rights	of	Shareholders)
 บริษทัตระหนักและให้ความสำาคญัในสทิธิพ้ืนฐานตา่งๆ ของผูถื้อหุ้น ทัง้ในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพย์
และผูถื้อหุน้หรือในฐานะเจา้ของบรษิทั ดว้ยวธีิการตามมาตรฐานทีเ่ปน็ท่ียอมรบัและเชือ่ถือได ้ สง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้ได้
ใชส้ทิธิทีค่รอบคลมุสทิธิพ้ืนฐานทางกฎหมาย  เชน่ สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลักทรัพย์ทีต่นถืออยู่อย่างเปน็อสิระ  สทิธิ
ในการท่ีจะไดร้บัสว่นแบ่งผลกำาไรจากกจิการบริษทัในรปูแบบตา่งๆ   สทิธิในการไดรั้บข้อมลูของบริษทัอย่างเพียงพอ 
สทิธิตา่งๆ ในการประชมุผูถื้อหุน้ สทิธิในการออกเสยีงและแสดงความคดิเหน็  สทิธิในการรว่มตดัสนิใจในเร่ืองสำาคญั
ของบริษัท เช่น การจัดสรรกำาไรจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ  การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

การกำากับดูแลกิจการ

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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การแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละกำาหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี  รวมไปถึงการเสนอวาระการประชมุลว่งหนา้  การเสนอ
ชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท   การร่วมตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมที่สำาคัญและมีผลต่อทิศทาง
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เช่น  การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น  อีกทั้งสิทธิอื่นใดของ 
ผู้ถือหุ้นตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องได้กำาหนด 
 นอกเหนือจากสทิธิพ้ืนฐานต่างๆ ตามกฎหมายทีไ่ดก้ลา่วไว้ข้างต้นแลว้ บริษทัยังไดด้ำาเนินการในเร่ืองตา่งๆ 
ที่เป็นการคุ้มครองสิทธิ  ส่งเสริม และอำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.		การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
 บริษทักำาหนดใหม้กีารประชมุสามญัผูถื้อหุ้นปลีะคร้ัง  ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตวั่นสิน้สุดรอบปีบัญชี
ของบริษัท  เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบ 
ปีที่ผ่านมา  และในกรณีที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับ 
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเก่ียวข้องกับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับท่ีต้องได้รับการอนุมัติจาก 
ผู้ถือหุ้นแล้ว  บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป  
 1.1   บริษทัมนีโยบายสนับสนนุ หรอืสง่เสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุน้ประเภทสถาบันใหเ้ข้ารว่มประชมุ
ผู้ถือหุ้น
 1.2   บริษทัจะจดัทำาหนังสอืนดัประชมุโดยระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุ และเรือ่งท่ีจะเสนอ
ต่อที่ประชุม โดยมีคำาชี้แจงและเหตุผลหรือความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติท่ี 
ขอตามทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืเชญิประชมุผูถื้อหุน้ หรือในเอกสารประกอบวาระการประชมุ โดยบรษิทัจะจดัสง่หนงัสอืนัด
ประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำาหนด และ
โฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 
3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือนัดประชุมผ่านทาง website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลา
ในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
 1.3  บริษัทจะอำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
 1.4   ก่อนวันประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อน
วันประชุม โดยจะกำาหนดหลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำาส่งหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย
 1.5   ในกรณีทีผู่ถื้อหุน้ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษทัเปดิโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัด
สง่ไปพร้อมกับหนงัสอืนดัประชมุ พร้อมทัง้จะเสนอชือ่กรรมการอสิระอย่างนอ้ย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะ
ของผู้ถือหุ้น
2.	การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 2.1  ในการดำาเนินการประชุมแต่ละคร้ัง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อน
เร่ิมการประชมุ ประธานทีป่ระชมุจะชีแ้จงการใชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนน วธีินบัคะแนนเสยีงของผู้ถือหุน้ท่ีตอ้งลงมติ
ในแต่ละวาระ  และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระ
อย่างอิสระ โดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ รวมทั้งจะดำาเนินการประชุมตามลำาดับ
วาระการประชุม ท้ังน้ี ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบคำาถาม
ในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีสำาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
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สามารถตรวจสอบได้
 2.2  ในการประชุมเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำาหน้าที่กรรมการเพ่ือดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำาให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
 2.3   บริษทัสนบัสนนุใหม้บีคุคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุผูถื้อหุน้ 
และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
 2.4  บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำาคัญ เช่น การทำารายการเกี่ยวโยง การทำารายการ
ได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
3.	การจัดท�ารายงานการประชุม	และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
 3.1  ภายหลงัการประชมุแลว้เสรจ็บรษิทัจะจดัทำารายงานการประชมุ โดยแสดงข้อมลูอย่างถูกตอ้ง 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 ผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นผูบ้ริหาร หรอืไมเ่ป็นผูบ้รหิาร บริษทัเปดิโอกาสให้ผูถื้อหุน้สว่นน้อยสามารถเสนอชือ่บุคคล
เพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง 
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
 บริษทัมมีาตรการป้องกันกรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชข้้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล
ภายใน (Insider Trading) การนำาข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารถือเป็นการ
เอาเปรียบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น
 บริษัทกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เก่ียวข้อง 
เพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทัท่ีอาจมคีวามขัดแย้งของผลประโยชนแ์ละสามารถตดัสนิใจ 
เพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมท่ีทำากับบริษัทไม่ควรมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจทำาธุรกรรมดังกล่าว 
 1.	การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทมีการกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายใน
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดย
บรษิทัไดก้ำาหนดแนวทางในการเก็บรกัษาข้อมลูภายในของบริษทั และแนวทางปอ้งกันการใชข้้อมลูภายในแสวงหา
ประโยชนส์ว่นตนเป็นคำาสัง่ทีเ่ปน็ลายลกัษณ์อกัษร และได้แจง้ให้ทุกคนในองคก์รถือปฏบัิต ิรวมทัง้กำาหนดใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานจะตอ้งไมท่ำาการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษทัโดยใชค้วามลบั และ/หรอืข้อมลูภายใน และ/หรือ
เข้าทำานติกิรรมอืน่ใดโดยใชค้วามลบั และ/หรอืข้อมลูภายในของบริษทั อนัก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิทัไมว่่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัท
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ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และ
พยายามท่ีจะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพ่ือสร้างผล
ตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
บริษัทยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความซือ่สตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจดำาเนินการใดๆด้วย
ความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม 

ลูกค้า

บริษทัตระหนกัถึงความพึงพอใจของลกูคา้เปน็สำาคญั จงึไดน้ำามาตรฐาน ISO9001:2008 
เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้กำาหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า เราจะสร้างความประทับใจให้
ลูกค้า ด้วยบริการที่รวดเร็ว เน้นสินค้าคุณภาพ พร้อมพัฒนาบุคลากร ด้วยการปรับปรุง
กระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่อง

คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ดำาเนิน
ธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเก้ือหนุนทีเ่ปน็ธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย การปฏบัิตติอ่คูค่า้ และ/หรือ 
เจ้าหน้ีอย่างเสมอภาค โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ี
ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์รวมถึงปฏบัิตติามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพ่ือ
บรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั โดยจะไม่ดำาเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้  
กรณีท่ีมีข้อมูลว่ามีการดำาเนินการที่ไม่สุจริตเกิดข้ึน ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า  
และ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและยุติธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไข
ตา่งๆ ตอ่คูค่า้ และ/หรือเจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด กรณีทีไ่มส่ามารถปฏิบติัตามได ้ตอ้งรีบแจง้
ให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข 

ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายในทำาการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของบริษทัโดยตนเอง คูส่มรส บุตรทียั่งไมบ่รรลนิุตภิาวะ ไมว่่าจะเปน็การซือ้ขายโดยทางตรงหรอืทางออ้ม (เชน่ 
Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 
และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำาการ
หมวดที่	3			บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	(The	Role	of	Stakeholders)
 บริษทัไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่สทิธิของผูม้สีว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่่าจะเปน็ผูม้สีว่นได้เสยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน 
เปน็ตน้ โดยบริษทัตระหนักดว่ีาการสนบัสนุนและข้อคดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่จะเปน็ประโยชนใ์นการดำาเนนิ
งานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้
มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้คำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้
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คู่แข่ง

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏิบัตติอ่คูแ่ข่งทางการคา้ โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของกติกาการแข่งขัน
ทียุ่ตธิรรม ไมแ่สวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไมส่จุริต หรอื
ไม่เหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี ไม่พยายามทำาลายชื่อ
เสยีงของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางร้าย โดยปราศจากความจรงิ ไมล่ะเมดิ
ความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล

พนักงาน

บริษัทให้ความสำาคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญของบริษัท ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมี 
นโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยมีสภาพการจ้างงานท่ียุติธรรม  
มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมท้ังมีสภาพการทำางานท่ี
ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย 

ภาครัฐ
บริษัทดำาเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดย
ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและเป็นไปตาม
ครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสำาคัญกับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆที่เก่ียวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และ 
สิง่แวดลอ้มอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และคำานงึถึงผลกระทบท่ีมต่ีอทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้
เกิดข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ือง คืนกำาไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีส่วน
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
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่งบการเงินของบริษทั  และสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏในรายงาน
ประจำาป ีงบการเงินดงักลา่วจดัทำาข้ึนตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน 
 ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์น้ัน  บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมใน
เรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
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 1.	การเปิดเผยข้อมูล
 1.1 บริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ทำาให้สำาคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ทั้ง
การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ัวไป ตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลัก
ทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
 1.2 บริษัทจัดให้มีการรายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยง และนโยบายเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 
รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล (ถ้ามี) ในรายงานประจำาปี และ website 
ของบริษัท
 1.3 คณะกรรมการบริษัทมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยได้
แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปีของบริษัท
 1.4 บรษิทัจดัทำาคำาอธิบายและการวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ 
MD&A) เพ่ือประกอบการเปดิเผยงบการเงินทกุไตรมาส เพ่ือใหน้กัลงทุนไดรั้บทราบข้อมลูและเข้าใจการเปลีย่นแปลง
ทีเ่กิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบรษิทัในแตล่ะไตรมาสไดด้ย่ิีงข้ึน นอกเหนอืจากข้อมลูตวัเลขใน
งบการเงิน
 1.5 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท
 1.6 บริษัทเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำานวนคร้ังของ
การประชมุและจำานวนคร้ังทีก่รรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปทีีผ่่านมา และความเหน็จากการทำาหนา้ท่ี รวมถึง 
การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำาปีของบริษัท
 1.7 บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ท่ีสะท้อนถึง
ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงจำานวนเงิน 
คา่ตอบแทนท่ีกรรมการแตล่ะทา่นไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบริษทัย่อยดว้ย (ถ้าม)ี ในรายงานประจำาปีของบรษิทั
หมวดที่	5		ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	(Responsibilities	of	the	Board	of	Directors)
 1.	โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
 1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในด้านทักษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบาย
และภาพรวมขององค์กร แผนการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดำาเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้ตลอดจนดำาเนนิกิจการของบริษทัใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ข้อบังคบั 
และมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุ้น ดว้ยความซือ่สตัย์สจุริต มจีริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำาเนนิธุรกิจ รวมท้ังการกำากับ
ดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีได้กำาหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงสร้างกรรมการต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มี
ประสบการณ์ในธุรกิจซื้อมาขายไปเกี่ยวกบัสินค้าด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท  และอยา่งน้อยอีก 1 คน 
ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำาหนดองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึงจำานวนปีการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงาน
ประจำาปี และบน website ของบริษัท
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 1.2  คณะกรรมการบริษทัมจีำานวนกรรมการเพียงพอทีจ่ะกำากับดแูลธุรกิจของบริษทั ซึง่ประกอบดว้ยบุคคล 
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 (ในจำานวนนีเ้ป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 3 คน) และกรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร 2 คน ประกอบดว้ย 
กรรมการผู้จัดการ 1 คน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 1 คน  
 1.3 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 3 คน จากจำานวนกรรมการทั้งสิ้น 7 
คน ซึ่งเป็นจำานวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความ
เหน็เก่ียวกับการทำางานของฝา่ยจดัการไดอ้ย่างอสิระ ทำาให้เกิดการถ่วงดลุในการออกเสยีงในการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ 
ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝา่ยบริหาร เพ่ือให้เกิดประโยชนส์งูสดุตอ่บริษทั ทัง้นี ้กรรมการอสิระของบรษิทั
ทั้ง 3 คน ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย 
 1.4 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ตง่ตัง้เลขานกุารบริษทั ทีม่คีณุสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานกุารบริษทัที่
เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำา
ดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งทราบและปฏบิตัหินา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะ
กรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มกีารปฏิบัตติามมตคิณะกรรมการบริษทั โดยไดเ้ปิดเผยคณุสมบติัและประสบการณ์
ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำาปี และบน website ของบริษัท 
 2.	คณะกรรมการชุดย่อย
 2.1 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตาม 
ข้อกำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2) คณะกรรมการบริหาร และ 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเร่ืองและเสนอเรื่องให้ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ
 2.2   คณะกรรมการชดุย่อยมสีทิธิหน้าทีต่ามทีไ่ดก้ำาหนดไว้ในอำานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชดุย่อยแตล่ะ
คณะ โดยประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ เพื่อให้การทำาหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
 3.	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัททำาหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่สำาคัญเก่ียวกับการดำาเนินงานของ
บริษัท เช่น วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำาเนินธุรกิจ งบประมาณประจำาปี การควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.2 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความ
เห็นชอบนโยบายดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทมี
การสือ่สารใหทุ้กคนในองคก์รไดเ้ข้าใจถึงนโยบายการกำากับดแูลกิจการทีด่ใีห้ถูกตอ้งตรงกัน เพ่ือสง่เสริมใหท้กุคนใน
องคก์รปฏบิตัติามนโยบายทีก่ำาหนด ทัง้นี ้คณะกรรมการมกีารทบทวนนโยบายและการปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่ว
เป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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 3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ
 คณะกรรมการบริษทัยึดมัน่การดำาเนนิธุรกิจทีถู่กตอ้งและเป็นธรรม โดยมนีโยบายท่ีจะกำาหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เปน็ลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหน้ำามาใชแ้ละเผยแพร่ใหแ้ก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุก
คน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ่ริษทัใชใ้นการดำาเนนิธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบัต ิเพ่ือแสดงเจตนารมณ์
ในการท่ีจะดำาเนนิธุรกิจอย่างโปร่งใส มคีณุธรรม มคีวามรับผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี คำานึงถึงสังคม และส่ิงแวดล้อม 
โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยท่ีจรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึง 
คา่นยิม และแนวทางปฏิบตังิาน ท่ีพนกังานทุกคนพึงปฏิบติัตน และปฏิบัตงิานตามกรอบจรรยาบรรณท่ีกำาหนดไว้ใน
ดา้นตา่งๆ โดยบรษิทัไดม้กีารประกาศและแจง้ให้ทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัตอิย่างเคร่งครัด รวมถึงใหม้กีารปฏบิติั
ตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
 3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเร่ืองความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำา
รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์มีแนวทางท่ีชัดเจน และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือ
หุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญ โดยกำาหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมท้ังผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำาที่ก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา 
ตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงความสมัพันธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักลา่ว โดยบคุคลดงักลา่วไมม่สีว่นร่วม 
ในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกล่าว  
 คณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ 
 3.5 ระบบการควบคุมภายใน
 คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับผดิชอบการสอบทานความเหมาะสมและ
ความมปีระสทิธิภาพของระบบควบคมุภายในทีฝ่า่ยบริหารจดัให้มข้ึีน รวมท้ังไดจ้ดัทำาและทบทวนระบบการควบคมุ 
ทั้งด้านการดำาเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำากับดูแลการปฏิบัติ
งาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ  
ทัง้น้ีบริษทัไดว่้าจา้งบคุคลภายนอกทีม่คีวามเปน็อสิระในการปฏบิตัหินา้ที ่เปน็ผูร้บัผดิชอบในการควบคมุภายในของ
บริษัท โดยให้บริษัท เอสพี ออดิท จำากัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ทำาหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม 
 3.6 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)  
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย รวมท้ังรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
เปน็ประจำา และจะจดัใหม้กีารทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธิผลของการจดัการความเสีย่งอย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง 
และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง  
ซึ่งรวมถึงการให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
 3.7 คณะกรรมการบริษัทตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท
 3.8 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแนวทางดำาเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้
เสยีผา่นทาง Website หรือรายงานตรงตอ่บริษทั โดยให้แจง้เบาะแสผา่นกรรมการอสิระหรือกรรมการตรวจสอบของ

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
ความเห็นชอบและร่วมกันพิจารณาเลอืกเร่ืองทีจ่ะบรรจเุข้าเปน็วาระการประชมุ โดยไดเ้ปดิโอกาสใหก้รรมการแตล่ะ
คนสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมอย่างอิสระได้ด้วย และถือเป็นความรับผิดชอบ
ของกรรมการทุกคนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่
ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
 4.3 เลขานุการคณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า 
เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำาหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
 4.4 ประธานกรรมการบริษทัทำาหนา้ท่ีเปน็ประธานทีป่ระชมุ มหีนา้ทีด่แูลและจดัสรรเวลาแตล่ะวาระใหอ้ย่าง
เพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำาคัญโดยคำานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม 
ทัง้นี ้ในการลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัให้ถือมตขิองเสยีงข้างมาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงเสยีง 
โดยกรรมการท่ีมสีว่นไดเ้สยีจะไมเ่ข้าร่วมประชมุและ / หรือไมใ่ชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ถ้าคะแนนเสยีง
เท่ากัน  ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 5.	การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
 5.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self As-
sessment) เป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 5.2 บรษิทัจะเปดิเผยหลกัเกณฑ์ ข้ันตอน และผลการประเมนิคณะกรรมการบรษิทัในภาพรวมไวใ้นรายงาน
ประจำาปี
 6.	ค่าตอบแทน
 คา่ตอบแทนกรรมการจะสอดคลอ้งกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าทีข่อบเขตของบทบาท
และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละ
คน คณะกรรมการบริษัทมีการกำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะ
จงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีณุภาพตามท่ีตอ้งการ พรอ้มกันนี ้ยังพิจารณาถึงหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีไดรั้บเพ่ิมข้ึน สำาหรับ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับตำาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
 7.	การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 7.1 คณะกรรมการบริษทัสง่เสริมและอำานวยความสะดวกให้มกีารฝกึอบรมและการใหค้วามรู้แก่ผูเ้ก่ียวข้อง
ในระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัท แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการ
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 โดยมี นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 ทัง้นี ้บรษิทัยังไมม่ฝีา่ยตรวจสอบภายใน  จงึไดว่้าจา้งบรษิทั เอส พี ออดทิ จำากัด ซึง่เปน็บุคคลภายนอกและ
ไม่มคีวามเกี่ยวข้องใดๆ กบับริษทัเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทำาหนา้ทีต่รวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
 2.2	คณะกรรมการบริหาร
 ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร มีจำานวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

 โดยมีนางวรินกาญจน์   ธีระอัมรานนท์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ลำาดับ ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง
1. นายถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ 

ลำาดับ ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง
1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการบริหาร 

3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการบริหาร
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ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 7.2 ทุกคร้ังที่มีการแต่งต้ังกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่
กรรมการใหม่
 7.3 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจำาถึงแผนการพัฒนาและ
สืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ืองถึงผู้สืบทอดงานใน
กรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 7.4 คณะกรรมการบริษทัจดัใหม้โีครงการสำาหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานเป็นประจำา
ทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำาไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน
 2.	โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ง เพ่ือปฏิบตัหินา้ทีเ่ฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรอืรบัทราบ 
ซึง่คณะกรรมการชดุย่อยดงักลา่วมสีทิธิหนา้ทีต่ามทีไ่ดก้ำาหนดไว้ในขอบเขตอำานาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดังต่อไปนี้
 2.1	คณะกรรมการตรวจสอบ
 ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
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 2.3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำานวนกรรมการ 13 ท่าน ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจำาปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ 
 3.	การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 คณะกรรมการบริษัท	
 บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเข้าดำารงตำาแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่และ/
หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม  ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานท่ีเก่ียวข้อง  กรรมการ  กรรมการอิสระ และ 
ผู้บริหารของบริษัทร่วมกันเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสำาคัญต่อ
ผู้มีทักษะ ประสบการณ์ท่ีมีความจำาเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี
 1)  กรรมการตอ้งเปน็บุคคลท่ีมคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ทีจ่ะเปน็ประโยชน์ตอ่การดำาเนินธุรกิจ 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
 2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด 
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม
ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบ
ข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
ไม่ว่าจะทำาเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง 
 4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำาข้ึนไม่ว่าโดยตรง 
หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
 การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบ
จัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำานาจหน้าที่ดำาเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย  วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษทั มตทิีป่ระชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ อกีทัง้มอีำานาจกระทำาการใดๆ ตามีร่ะบไุว้ในหนงัสอืบริคณหส์นธิ หรอืทีเ่ก่ียวข้อง
กับการดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
 2. กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด
 3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำานวนหุ้นที่ตนถือ
 (2) ผูถื้อหุ้นแตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลือกตัง้บุคคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณี
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ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำานวน
กรรมการทีจ่ะพึงมหีรือจะพึงเลอืกตัง้ในคร้ังนัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ไดรั้บการเลอืกตัง้ในลำาดบัถัดลงมามคีะแนนเสยีง
เท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 4. ในการประชมุสามญัประจำาปทีกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตำาแหน่งอยา่งนอ้ยจำานวนหนึง่ในสามโดย
อัตรา ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการท่ีจะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำาแหน่งไป
นั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้
 5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออก
ไปถึงบริษัท
     กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำากัดทราบด้วยก็ได้
 6. ในกรณีทีต่ำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลอืก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัดและกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เข้าเปน็กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแตว่าระของกรรมการ
จะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดอืน บุคคลซึง่เข้าเปน็กรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการ
ที่ตนแทน
    มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
 7. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำาแหน่งท้ังคณะ ให้คณะกรรมการท่ีพ้นจากตำาแหน่งยังคงอยู่รักษาการใน
ตำาแหน่งเพ่ือดำาเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ีจำาเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมี
คำาสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำาแหน่งตามคำาสั่งศาล
      คณะกรรมการบริษทัท่ีพ้นจากตำาแหน่ง ตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถื้อหุ้นเพ่ือเลอืกตัง้คณะกรรมการชดุใหม่
ภายใน 1 เดือนนับแต่วันพ้นจากตำาแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผุ้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม 
และโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น
ระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
 8. ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 กรรมการอิสระ
 บริษทักำาหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัให้ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจำานวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัท
 คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะ
กรรมการบรษิทั ท้ังนี ้บริษทัมนีโยบายแตง่ตัง้กรรมการอสิระไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ และมกีรรมการ
อิสระอย่างน้อย 3 คน 
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติ
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ของผู้ท่ีจะมาทำาหน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราช
บัญญัตบิริษทัมหาชนจำากัด และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำางาน 
และความเหมาะสมอืน่ๆ ประกอบกัน เพ่ือนำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เปน็กรรมการของบริษทัตอ่
ไป ท้ังนี ้หากมกีรรมการอสิระคนหนึง่คนใดพ้นจากตำาแหนง่ก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจแตง่ตัง้กรรมการ
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
ผูม้อีำานาจควบคมุของบริษทั ในลกัษณะทีอ่าจเปน็การขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมท้ังไมเ่ป็น
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  
เว้นแตจ่ะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รบัแตง่ตัง้ใหเ้ข้าดำารงตำาแหนง่กรรมการ
ตรวจสอบ
 6. ไมเ่ป็นหรือเคยเปน็ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชพีใด ๆ  ซึง่รวมถึงการให้บริการเปน็ทีป่รึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบริษทั  และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมนัีย ผูม้อีำานาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำารง
ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไมป่ระกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันทีม่นียักับกิจการของบรษัิทหรอืบรษิทัย่อย 
หรือไมเ่ปน็หุ้นสว่นท่ีมนียัในหา้งหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรับเงิน
เดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มี
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สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้ง
พร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำาหรับจัดทำาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจำาปีของบริษัท
 กรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบรษิทั หรือทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น (แลว้แตก่รณี) เปน็ผูแ้ตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 3 ทา่น 
เพ่ือทำาหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และ
ต้องไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการ
ตรวจสอบมหีน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัท่ีกำาหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยว่าดว้ยคณุสมบัตแิละ
ขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำา
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
 กรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือ พนกังานระดบัสงูของบริษทัท่ีสามารถบรหิารงานในเรือ่งท่ีเกีย่วกับการดำาเนนิงานตามธุรกิจปกต ิและงานบริหาร
ของบริษทั และสามารถกำาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
 ผู้บริหาร
 บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจ โดยดำาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยการแต่งตั้ง
กรรมการผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ ยกเว้น
พนกังานบริหารตัง้แตร่ะดบัผูอ้ำานวยการสายงาน นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกบคุคลเข้า
ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการสายงานขึ้นไป ยกเว้นตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
 ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเก่ียวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
 4.	การก�ากับดูแลงานการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 ปจัจบัุนบริษทัไมม่กีารลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม อย่างไรก็ตาม การลงทนุในอนาคต บริษทัมนีโยบาย
ลงทุนในธุรกิจอืน่ทีม่คีวามเก่ียวข้อง หรือเอือ้ประโยชนกั์บธุรกิจหลักของบริษทั โดยเป็นธุรกิจทีม่ศีกัยภาพและสามารถ
สร้างผลกำาไรให้แก่บริษัทในระยะยาว  โดยหากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกำาหนดนโยบาย
การบริหารงาน เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการ 
ถือหุ้นหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำาคัญ สำาหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุม
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มากนัก ทั้งนี้ การจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลง
ร่วมกัน โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมน้ันๆ  ซึ่งทำาหน้าท่ีติดตามการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เป็นไปตาม 
เป้าหมายที่บริษัทได้กำาหนดไว้
	 5.	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทมีการกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายใน
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดย
บรษิทัไดก้ำาหนดแนวทางในการเก็บรกัษาข้อมลูภายในของบริษทั และแนวทางปอ้งกันการใชข้้อมลูภายในแสวงหา
ประโยชนส์ว่นตนเป็นคำาสัง่ทีเ่ปน็ลายลกัษณ์อกัษร และได้แจง้ให้ทุกคนในองคก์รถือปฏบัิต ิรวมทัง้กำาหนดใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานจะตอ้งไมท่ำาการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษทัโดยใชค้วามลบั และ/หรอืข้อมลูภายใน และ/หรือ
เข้าทำานติกิรรมอืน่ใดโดยใชค้วามลบั และ/หรอืข้อมลูภายในของบริษทั อนัก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิทัไมว่่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานท่ีอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัท
ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายในทำาการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของบริษทัโดยตนเอง คูส่มรส บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ ไมว่า่จะเป็นการซือ้ขายโดยทางตรงหรือทางออ้ม (เชน่ 
Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 
และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำาการ
 บริษัทได้กำาหนดโทษทางวินัยสำาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือ
นำาไปเปิดเผยจนอาจทำาให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือน
ด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก  
ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี  เป็นต้น
 นอกจากนี ้บริษทัไดใ้หข้้อมลูแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเก่ียวกับหนา้ทีท่ีต่อ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของบริษัท และบทกำาหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำาหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัมหีน้าทีร่ายงานการถือครองหลกัทรัพย์ทีอ่อก
โดยบริษทั ซึง่เป็นของตนเอง คูส่มรส และบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิตภิาวะ ต่อสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้ง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  ต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำาการ  
นบัจากวันทีซ่ือ้ ขาย โอน หรือรบัโอน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 59 แหง่พระราชบัญญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
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ค่าสอบบัญชี ปี 2557 ปี 2556
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,053,020 861,049
ค่าบริการอื่นๆ - -
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 1,053,020 861,049

หน่วย : บาท

	 6.	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 ในปี 2556 และ ปี 2557  บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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 1.	นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	
 บริษทัตระหนกัถึงความสำาคญัเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
อันเป็นองค์ประกอบท่ีส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยบริษัทมีกระบวนการท่ีดำาเนิน
งานอย่างต่อเนื่อง และได้นำาเอาวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทมาร่วมพิจารณาในการกำาหนด 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
 1.1	การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 ตลอดเวลาของการดำาเนินธุรกิจ บริษัทยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้าง
ความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการ ด้วยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียกับองค์กรทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
ลกูค้า คูค้่า และคูแ่ข่งทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษทัส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าท่ีเป็นธรรม เพ่ือกระตุน้ให้เกิด
นวตักรรม ส่งเสริมการพฒันาสินค้าและบริการใหด้ีขึน้ อันเปน็การเสริมสรา้งการเติบโตทางเศรษฐกจิและมาตรฐาน
การครองชีพในระยะยาว ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกข้ันตอน (Business Chain) ดูแล 
ผลกระทบจากการกระทำาของบริษทัทีม่ต่ีอสงัคมและสิง่แวดล้อม ผลกระทบต่อกิจการอืน่จากกระบวนการจดัหาและ
จัดซื้อของบริษัทเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินและไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
	 ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
 1. ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ในลกัษณะทีส่อดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคบัของการแข่งขัน ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 2. กำาหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสมรู้ร่วมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวาง
การแข่งขัน
 3. ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันและการแข่งขันที่
เป็นธรรม
 4. สนบัสนุนการต่อต้านการผกูขาดและการทุ่มตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะต่างๆ ทีส่่งเสริมการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม
 5. ใส่ใจต่อบริบททางสังคมท่ีอยู่แวดล้อมบริษัทและไม่ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม
เช่นความยากจนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
	 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า
 1. กำาหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจาย
สินค้า
 2. สนับสนุนให้บริษัทอื่นที่เก่ียวข้องยอมรับและปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการ
แข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
 3. มส่ีวนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดบัความตระหนกัในหลกัการและประเดน็ท่ีเก่ียวกับความรับผดิชอบ
ต่อสังคมของบริษัทที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง
 4. ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าทุกคร้ังที่เป็นไปได้ ท้ังในด้านต้นทุนและผล
ตอบแทนในการดำาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือ เพิ่มพูนความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกกิจการในห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ การดำาเนินการจัดซื้ออย่างเหมาะสม เช่น การ

ความรบัผิดชอบต่อสังคม

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม
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คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

สร้างหลักประกันให้เกิดราคาที่เป็นธรรมด้วยเวลาส่งมอบที่เพียงพอและสัญญาการค้าที่มั่นคง เป็นต้น
	 ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน
 1. ปฏิบตักิารตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพ่ือให้แน่ใจว่าบรษิทัได้รบัอนุญาตอย่างถูกกฎหมายในการใช้และ
ให้สิทธิใช้สอยทรัพย์สินต่างๆ
 2. ไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับกิจกรรมใดๆอนัเป็นการละเมดิทรัพย์สนิ ได้แก่ การใช้ตำาแหน่งทางการตลาดท่ีเหนอื
กว่าในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 3. ชำาระค่าการใช้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม
 ทั้งน้ี บริษัทมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตาม
กฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำาความผิดกฎหมายหรือจรรยา
บรรณผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการดำาเนินการหลังจากมีผู้แจ้ง
เบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
 นอกจากนี้ บริษัทยังกำาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บรษิทั รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้าน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของของบุคคลดังกล่าวให้อยู่บนพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำาหนดจรรยา
บรรณธุรกิจ เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานได้รับทราบและถือปฏบัิตอิย่างท่ัวถึงทัง้องค์กร รวมถึงการตดิตาม
ผลการปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ
 1.2	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 บริษัทตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต การฉ้อโกง การหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากบริษัท จึงได้กำาหนด 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติในการดำาเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ และหลีกเลี่ยงการกระทำาอันมิชอบ โดยให้
มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสมำ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำาหนด
ในการดำาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำาหนดทางกฎหมาย 
 1.3	การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
 บริษทัให้ความสำาคญักับพนักงานซึง่เป็นทรัพยากรท่ีสำาคญัของบริษทั ท่ีจะมส่ีวนช่วยส่งเสริมและผลักดนัให้
องค์กรบรรลถึุงเป้าหมายในการดำาเนนิธุรกิจ ดงัน้ัน บริษทัจงึมนีโยบายทีจ่ะดแูลพนกังานให้มคีณุภาพชวีติทีด่ ีโดยมี
สภาพการจ้างงานทียุ่ติธรรม มสีวัสดกิารทีเ่หมาะสม มโีอกาสทีจ่ะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทัง้มสีภาพการทำางานที่
ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย 
 พนักงานทุกคนในบริษัทจะมีค่านิยมร่วมกัน และมีแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสู่เป้า
หมายท่ีตัง้ไว้ ซึง่บริษทัให้ความสำาคญักับพนกังานในองค์กรเพ่ือความมัน่คงในการดำารงชพีของพนกังานอนัจะก่อให้
เกิดประสิทธิภาพในหน้าท่ีการงาน ให้พนักงานในองค์กรมีชีวิตในการทำางานที่ดีข้ึน มีสุขภาพดี มีความสุข ภายใต ้
รูปแบบการจัดตั้งคณะทำางานเพ่ือดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ตลอดจนถึงพนักงานทุกคนใน
องค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ซึ่งพนักงานจะเป็นผู้มีส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้
มคีวามเตบิโตและมัน่คงอย่างในปัจจบุนั โดยบริษทัมกีารดแูลพนักงานนอกจากเงินเดอืนทีพ่นักงานได้รับแล้ว บริษทั
ยังได้จดัให้มสีวัสดกิารและผลประโยชน์อืน่ในรูปแบบต่างๆอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมให้แก่พนักงานอกีด้วย โดย
สวสัดกิารต่างๆ ทีบ่รษิทัจดัให้นัน้ตัง้อยู่บนพ้ืนฐานทีส่ามารถแข่งขันได้กับบริษทัเอกชนชัน้นำาในอตุสาหกรรมประเภท
เดียวกัน และบริษัทอยู่ในสถานภาพที่สามารถจะจ่ายได้
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คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

 2.	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 บริษทัมกีารทำา CSR กบัลกูค้าผ่านการดำาเนินการของพนกังาน และกิจกรรมในแผนกต่างๆ ซึง่บรษิทัได้เลง็
เห็นถึงความสำาคัญของผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ  เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค จึง
ทำาให้ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทจำาหน่ายมีคุณภาพ และได้รับรองมาตรฐานสากล พิจารณาคัดเลือกแหล่งผลิตภัณฑ์และ
วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดซื้อจัดหามีความโปร่งใสตรวจสอบได้  มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบ
ถ้วนถูกต้อง สามารถตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการรับรองได้  มีการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ตามมาตรฐานเพ่ือพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า  มีการขายและการตลาดท่ีไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค มีบริการหลัง
การขาย มีการติดต่อกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องหลังจากส่งมอบสินค้าแล้ว และมีกระบวนการรับคำาร้องเรียนจากลูกค้า
ผ่านชอ่งทางโทรศพัท์ ผา่นพนกังานของบริษัท หรอืทางจดหมายอิเลค็ทรอนกิส์ โดยมฝีา่ยการตลาดเป็นผูร้บัผดิชอบ
คำาร้องเรียน เพื่อทบทวน ตรวจสอบ และแก้ไข พร้อมทั้งหามาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซำ้าจากสาเหตุเดียวกัน 
 นอกจากน้ี บริษัทยังมีการรับประกันสินค้าเพ่ือให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากย่ิงข้ึน รวมทั้งจัดหา
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือตอบสนองด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับ 
ผูบ้ริโภคเพ่ือให้ผูบ้ริโภคได้ประโยชน์มากท่ีสดุ บริษทัได้เหน็ความสำาคญัของลูกค้า และตอบสนองความต้องการอย่าง
รวดเร็ว บริษัทจึงมีขั้นตอนกระบวนปฏิบัติงานตามโครงสร้างบริษัทที่กำาหนดไว้ เพื่อให้กระบวนการทำางานดำาเนินไป
อย่างราบรื่นตามเป้าหมายจนได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตามนโยบายคุณภาพท่ีว่า “เราจะสร้างความ
ประทับใจให้ลูกค้า ด้วยบริการที่รวดเร็ว เน้นสินค้าคุณภาพ พร้อมพัฒนาบุคลากร ด้วยการปรับปรุงกระบวนการ
ทำางานอย่างต่อเนื่อง”
 3.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม
 บริษัทมีการสร้างจิตสำานึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงานทุก
ระดบัอย่างต่อเนือ่ง คนืกำาไรส่วนหนึง่เพ่ือกิจกรรมท่ีจะมส่ีวนสร้างสรรค์สงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างสมำา่เสมอ ดำาเนิน
ธุรกิจโดยให้มผีลกระทบต่อความเสยีหายของสงัคม ส่ิงแวดล้อม และคณุภาพชวิีตของประชาชนน้อยทีสุ่ด การปฏบัิติ
และให้ความร่วมมอืหรือควบคุมให้มกีารปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบยีบทีอ่อกโดย
หน่วยงานกำากับดูแล การให้ความสำาคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทมีการกำาหนดมาตรการต่างๆ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของ
พนักงานทุกคนพึงใส่ใจและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเช่น เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงกำาหนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้งาน 
เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นการสร้างจติสำานึกในการประหยัดพลงังานอย่างย่ังยืน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล ในภาวะที่นำ้ามันมีราคาสูงขึ้นเป็นลำาดับ
 3.1	กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(CSR	after	process)
 ที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคมและส่ิงแวดล้อม และสร้างความเป็นจิตอาสาให้กับ
พนักงานในบริษัท โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  - จดักิจกรรมช่วยเหลอืมลูนธิิเดก็พัทยา หรือบ้านเดก็กำาพร้า โดยบรจิาคเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการดแูลเดก็ๆ 
บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำาเป็น ซึ่งเด็กๆในมูลนิธิเป็นเด็กตั้งแต่วัยแบเบาะจนถึงอายุไม่เกิน 6 ปี มาจากครอบครัวที่
ไม่สามารถดูแลเด็ก(เด็กกำาพร้า) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554
 - สนับสนุนเงินบรจิาคให้กับมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือจดัรายการโทรทัศน์ในโอกาสครบรอบ แห่งการ
สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้มีการจัดรายการพิเศษเพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ ผลงานด้านวิจัย 
ตลอดจนกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยรังสรรค์ข้ึนผ่านทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี 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
สร้างโอกาสให้นักเรียนในถ่ินทุรกันดารห่างไกลให้ได้รับส่ิงของและทุนการศึกษา และเพ่ือให้บริษัทได้เชื่อมความ
สัมพันธ์อันดีกับบุคคลภายนอกหน่วยงาน
 - สนับสนุนเงินบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือจัดรายการโทรทัศน์ในโอกาสครบรอบ 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
ทบทุนเพ่ือนำาไปช่วยเหลอืเดก็อายุตัง้แต่ 3-5 ปี ซึง่เป็นเดก็เลก็ทีม่าจากชนเผ่า  กะเหร่ียง ซึง่เป็นโรงเรียนท่ีใกล้กับเขต
ชายแดนภาคตะวันตก
 - สนับสนุนเงินบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือจัดรายการโทรทัศน์ในโอกาสครบรอบ 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 ให้แก่โรงเรียนท่ัวประเทศ เพ่ือนำาไปใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ตามแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา  

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม
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 บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัของการจดัการระบบการควบคมุภายในท่ีด ีเน่ืองจากจะชว่ยให้การดำาเนนิ
งานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดี  โดยบริษัทมี
คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 1.	ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
 ในปี 2557 บรษิทัมกีารทำารายการระหว่างกันกับบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกันหลายรายการท่ีสำาคญั ซึง่การทำารายการ
ดงักล่าวมคีวามจำาเป็นและสมเหตสุมผล เน่ืองจากเป็นการดำาเนนิธุรกจิตามปกต ิสนับสนุนธุรกิจปกตขิองบริษทั โดย
มกีารกำาหนดราคาของทำารายการต่างๆท่ีเป็นราคาตลาดหรอืราคายุติธรรมเทียบเคยีงได้กับการทำารายการกับบุคคล
ภายนอกอืน่ ยกเว้นสนิทรัพย์ดำาเนนิงานทีม่กีารโอนย้ายระหว่างบริษทัในกลุม่ ตามการโอนย้ายพนักงานเพ่ือการปรับ
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมานานแล้ว และได้รับ
การ Upgrade และดูแลให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี การโอนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวได้กำาหนดจากมูลค่าตามบัญชี
เป็นสำาคัญ ซึ่งการทำารายการระหว่างกันต่างๆ ที่ผ่านมาล้วนที่มีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจำาเป็น
และสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
	 2.	มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2557 เมือ่วันที ่15 พฤษภาคม 2557 ได้มมีตกิำาหนดนโยบายและข้ันตอน 
การอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัท กับ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น โดยบริษทัจะปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อบังคบั
ประกาศคำาสัง่หรือข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดที่เกี่ยว
กับการเปิดเผยข้อมลูการทำารายการเกีย่วโยงกนัของบริษทั ตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ำาหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละ
ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแห่งประเทศไทย ทัง้นี ้ผูท้ีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์หรอืมส่ีวนได้ส่วนเสยีในการทำา
รายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้
 ในกรณีที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำารายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจำาเป็นในการทำารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ 
 ทัง้นี ้การทำารายการระหว่างกันทีเ่ป็นรายการทางการค้าท่ีมเีง่ือนไขการค้าท่ัวไป และการทำารายการทางการ
ค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้

การควบคุมภายในและ
การบรหิารจัดการความเส่ียง

รายการระหว่างกัน

ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
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ร�ยง�นระหว่�งกัน

 การท�ารายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	
 การทำารายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัได้กำาหนดกรอบ
การทำารายการดังกล่าว ซึง่ได้ถูกพิจารณาและให้ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมตัิ
เป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษทัแล้ว โดยเมือ่มกีารทำาธุรกรรมดงักล่าวฝ่ายจดัการของบริษทัสามารถอนุมตักิาร
ทำาธุรกรรมได้ โดยทำาธุรกรรมในรายการดงักล่าวจะต้องมข้ีอตกลงทางการค้าในลักษณะเดยีวกับทีวิ่ญญูชนพึงกระทำา
กับคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอทิธิพลในการท่ีตนมสีถานะเป็น 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง (Arm’s Length Basis) และจะต้องเป็นรายการทางการค้าทีบ่รษิทักระทำาเป็น
ปกตเิพ่ือประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึง่บริษทัทีอ่ยู่ในธุรกิจเดยีวกันกับบริษทัมกักระทำาเพ่ือสนับสนนุ
ธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไข
ทางการค้าดังต่อไปนี้
 1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป 
 2) ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
 3) ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำานองเดียวกับบริษัทให้กับ
บุคคลทั่วไป 
 ทั้งน้ี เมื่อมีการทำาธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าท่ีเป็น Arm’s Length Basis ใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ฝ่าย
จดัการของบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาตดัสนิใจ ซึง่ภายหลงัจากทีฝ่่ายจดัการพิจารณาอนมุตัแิล้ว จะจดัทำารายงานสรุป
การทำาธุรกรรมรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือรายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบรายการ ในกรณี
ที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบว่ามีการดำาเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดำาเนินการเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
 การท�ารายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป	หรือการท�าธุรกรรมอื่นๆ
 การทำารายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำาธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับ
บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ มส่ีวนได้เสยีหรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะ
ต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความจำาเป็นและความเหมาะสมในการเข้า
ทำารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเง่ือนไขในการเข้าทำารายการนัน้ๆ และมกีารเปรยีบเทียบกับราคา
ทีท่ำากับบุคคลภายนอกหรอืราคาตลาด ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 
ดังกล่าว เพ่ือนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำารายการ จะไม่สามารถมี
ส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันดังกล่าว 
 ทัง้นี ้บริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินทีไ่ด้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบ
บัญชีของบริษัท รายงานประจำาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปีของบริษัท (แบบ 56-1)
 3.	นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
 บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท เช่น 
การเช่าพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใช้เป็นทีต่ัง้สำานักงาน การเช่าคลงัสินค้า การเช่ารถยนต์ การซือ้ขายสินค้า การให้บริการบริหาร
งานด้านสนบัสนนุจะยังคงมอียู่ต่อไป แต่สำาหรับการคำา้ประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินโดยกรรมการและ/หรือ
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ร�ยง�นระหว่�งกัน

ทรัพย์สนิของกรรมการ อาจจะได้รบัการผ่อนปรนเง่ือนไขการคำา้ประกันดงักล่าว ภายหลังจากท่ีหลักทรพัย์ของบรษิทั
ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว ซึ่งหากบริษัทไม่ปลดการคำ้าประกันดังกล่าวได้ กรรมการของ
บริษัทจะยังคงคำ้าประกันให้บริษัทต่อไปโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ โดยรายการระหว่างกันที่ยังคงมีต่อไปหรืออาจ
เกิดข้ึนใหม่ในอนาคตจะมีการกำาหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดที่
เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย
เป็นสำาคญั โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะสอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการระหว่างกันทีเ่ป็นรายการ
ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส
 ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏบิตัติามข้อกำาหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการทำารายการเก่ียว
โยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion 

and Analysis : MD&A)

 1.	ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน
 1.1	ภาพรวมการด�าเนินงานและฐานะการเงิน
 บริษทัประกอบธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายผลิตภณัฑ์วาล์วและอปุกรณ์ระบบดบัเพลงิ วาล์วและอปุกรณ์ระบบ
สขุาภิบาลและปรับอากาศ โดยมสีนิค้าหลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ ภายใต้ตราสนิค้าท่ีมชีือ่เสยีงมากกว่า 25 
ตราสินค้า ซึ่งในจำานวนดังกล่าว เป็นตราสินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำาหน่าย 16 ตราสินค้า โดย
เป็นตัวแทนจำาหน่ายรายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยให้กับผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินค้า 
ได้แก่ Potter Electric และ Weiss และเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าในประเทศไทยรายหนึ่งจากจำานวนตัวแทนหลาย
รายในตลาดของสินค้าน้ันๆ 14 ตราสินค้า อีกท้ังยังได้พัฒนาตราสินค้าเป็นของบริษัทเองอีก 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
และอปุกรณ์ระบบสขุาภิบาลและปรับอากาศ ซึง่เป็นการขายให้กับผูรั้บเหมาก่อสร้างเพ่ือนำาไปตดิตัง้ในอาคารทีผู่รั้บ
เหมาเป็นผู้รับงานน้ันโดยตรงและเป็นผู้ตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าตามแบบที่ผู้รับเหมาหรือผู้ออกแบบโครงการได้ระบุ
ไว้ โดยบริษัทจะต้องจัดหาสินค้าให้มีคุณสมบัติตรงกับแบบท่ีกำาหนดไว้ และการขายให้กับร้านค้าหรือผู้จำาหน่าย
สินค้าท่ีเก่ียวข้องกับงานระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมต่างๆซึ่งเป็นคู่ค้ากับบริษัท เพ่ือนำาไปกระจายต่อให้กับ
ผู้รับเหมารายเล็กหรือลูกค้าผู้ใช้งานตามอาคารและโรงงานต่างๆ นอกจากนี้ มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นการขายให้กับผู้
ใช้งานโดยตรง (End User) เพื่อนำาไปใช้ติดตั้งในอาคารและบ้านเรือน เป็นต้น 
 2)	รายได้จากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง  เป็นรายได้จากการขายงานโครงการที่บริษัทเป็นผู้รับ
เหมางานระบบเอง โดยมีการจัดหา/ขายสินค้า พร้อมกับการให้บริการคำาปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งงานในระบบ 
ดบัเพลงิต่างๆ เช่น ระบบโฟมดบัเพลงิ (Foam Fire Protection) ระบบป๊ัมดบัเพลงิ ระบบท่อนำา้ดบัเพลงิ ระบบดบัเพลงิ 
อัตโนมัติ FM 200 และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) รวมทั้งงานตรวจสอบ
และบำารุงรักษาระบบดับเพลิงโดยตรงให้แก่เจ้าของอาคารและโรงงานต่างๆ ด้วยความพร้อมด้านวิศวกรรมและทีม
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญเป็นของบริษัทเอง ร่วมกับการจ้างเหมาทีมช่างและแรงงานบางส่วนจากภายนอก ภายใต้การ
ควบคมุงานโดยบริษทั ซึง่ท่ีผ่านมางานโครงการส่วนใหญ่เป็นการตดิตัง้ระบบดบัเพลงิให้แก่โรงงานต่างๆ ท่ีนอกจาก
จะใช้สินค้าท่ีบริษัทมีไว้เพ่ือขายตามท่ีกล่าวในข้อ 1 แล้ว ยังต้องจัดหาอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของระบบ 
ดับเพลิง เช่น ถังโฟมขนาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อติดตั้งตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งแต่ละโครงการจะใช้เวลาดำาเนิน
การเฉลี่ยประมาณ 3 - 6 เดือน และรับรู้รายได้ตามข้ันความสำาเร็จของงานน้ันๆ ซึ่งจะประเมินโดยทีมวิศวกรของ
บริษัทเป็นประจำาทุกสิ้นไตรมาส

ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร 
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ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร 

 รายได้จากการขายและบรกิารของบริษทัจะสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมการก่อสร้างเป็น
หลัก ทั้งการก่อสร้างภาคเอกชนและภาครัฐบาล ได้แก่ โครงการอาคารพักอาศัย สำานักงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพ
สินค้า สถานีขนส่ง โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน อาคารสนามบิน โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า พลังงาน และปิโตรเคมี 
เป็นต้น การก่อสร้างดังกล่าวมแีนวโน้มความต้องการตดิตัง้ระบบดบัเพลงิเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายควบคมุ
อาคารและโรงงานท่ีต้องมกีารปรับปรุงให้มรีะบบป้องกันอคัคภัียท่ีได้มาตรฐาน ทำาให้มกีารสัง่ซือ้สนิค้าของบริษทั ทัง้
ในลักษณะของการสั่งซื้อเฉพาะตัวสินค้าซึ่งถือเป็นธุรกรรมซื้อมาขายไป (trading) ของบริษัท  และการว่าจ้างให้รับ
เหมาดำาเนนิโครงการตดิตัง้ระบบดบัเพลงิทีส่่วนใหญ่เป็นอาคารโรงงานเดมิหรอืส่วนขยายของโรงงานต่างๆ ซึง่บรษิทั
จะเป็นผูอ้อกแบบ กำาหนดลกัษณะงาน และจดัหาสนิค้าและอปุกรณ์ต่างๆ เพ่ือมาตดิตัง้ในโครงการ นอกจากนีล้กูค้า
หรือผู้รับเหมาทีส่ัง่ซื้อสินค้าระบบดับเพลงิของบริษัทแล้ว มักต้องการให้บรษิัทจดัหาสินคา้ระบบสุขาภบิาลและปรับ
อากาศควบคูไ่ปด้วย ทำาให้บริษทัมรีายได้จากการขายสนิค้าดงักล่าว แต่ก็เป็นสดัส่วนทีไ่ม่มาก เมือ่เทียบกับยอดขาย
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 ซึ่งต้นทุนขายและบริการมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามยอดขายที่เพ่ิมข้ึน โดยต้นทุนขายและบริการหลักมาจากค่า
สินค้าที่บริษัทสั่งซื้อมาเพ่ือขายและ/หรือ ติดตั้งให้แก่ลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศจาก
การที่บริษัทเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้านั้นๆ 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีจำานวน 62.73 ล้านบาท 74.30 ล้านบาท 
และ 83.78 ล้านบาท ตามลำาดบั คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมประมาณร้อยละ 13 - 14 ในช่วงเวลาดงักล่าว  ประกอบ
ด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำานวน 25.74 ล้านบาท 27.47 ล้านบาท  และ 28.66 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 ตาม
ลำาดบั โดยค่าใช้จ่ายในการขายผนัแปรตามยอดขาย ซึง่ส่วนใหญ่เป็นค่านายหน้า และค่าจงูใจพนักงานขาย ทีเ่พ่ิมข้ึน
สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี สำาหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำานวน 36.99 ล้านบาท 46.83 ล้านบาท  
และ 55.12 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 ตามลำาดบั ค่าใช้จ่ายในการบรหิารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี ได้แก่ เงินเดอืน 
ค่าบริหารส่วนกลาง และค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งในระหว่างปลายปี 2555 -  2557 บริษัทมีการปรับโครงสร้างการ
บริหารจดัการในส่วนงานสนับสนนุ จากเดมิทีด่ำาเนินการโดยบริษทั หาญเอน็ยิเนียริง่ จำากัด (“บ.หาญฯ”)  ซึง่เป็นบริษทั
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มาดำาเนินการที่บริษัทเอง และทยอยรับโอนพนักงานจากบริษัทดังกล่าวมาที่บริษัทด้วย ทำาให้
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยมีค่าบริการส่วนกลางลดลง ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายพนักงาน
เพ่ิมข้ึนจากการรับโอนพนักงานดังกล่าว รวมทั้งมีการจัดประเภทค่าใช้จ่ายใหม่ โดยการย้ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ผูจ้ดัการท่ีเคยบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย มาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทำาให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมสูงข้ึน
 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
 สนิทรัพย์รวมของบริษทั ณ สิน้ปี 2555 - 2557 มจีำานวน 242.03 ล้านบาท 281.38 ล้านบาท และ 572.37 ล้าน
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บาท ตามลำาดบั โดยสนิทรัพย์เกอืบทัง้หมดเป็นสนิทรัพย์หมนุเวียน  รายการทีส่ำาคญั ได้แก่ ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่   
สินค้าคงเหลือ และเงินลงทุนชั่วคราว มีสัดส่วนรวมกันต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 92 ร้อยละ 95 และ ร้อยละ 91  
ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ 
 หน้ีสนิรวมของบริษทั ณ สิน้ปี 2555 - 2557 มจีำานวน 99.86 ล้านบาท 105.67 ล้านบาท และ 111.84 ล้านบาท  
ตามลำาดับ โดยหน้ีสินเกือบท้ังหมดเป็นหน้ีสินหมุนเวียน รายการที่สำาคัญ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่น  
มีสัดส่วนต่อหนี้สินรวมเท่ากับร้อยละ 72 ร้อยละ 76 และร้อยละ 79  ตามลำาดับ
 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบรษิทั ณ สิน้ปี 2555 - 2557 มจีำานวน 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 
ส่วนของผู้ถอืหุ้นลดลงจาก ปี 2557 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจำานวน 99 ล้านบาท ในขณะที่การเพิม่ทุนจำานวน 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 
เพ่ิมข้ึนเมือ่เทียบกับปีก่อนทีม่จีำานวน 62.17 ล้านบาท คดิเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.93 โดยรายได้เกอืบท้ังหมดของ
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

ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร 
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	 รายได้จากการขายและบริการ
 รายไดจ้ากการขายและบริการของบรษิทัจะสอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมการก่อสร้างเป็น
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 เพ่ิมข้ึนจำานวน 53.43 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 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 เก่ียวข้องกับสินค้าระบบ 
ดับเพลิง ส่วนที่เหลือเป็นการขายสินค้าระบบระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 รายได้จากการขายสินค้าระบบดับเพลิงและงานติดต้ังระบบดับเพลิง	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 

 ในป ี2555 - 2557 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้ระบบดบัเพลงิ 413.22 ลา้นบาท 451.66 ลา้นบาท และ 
475.15 ลา้นบาท ตามลำาดบั เพ่ิมข้ึนจำานวน 38.44 ล้านบาท และ 23.49 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 9.30 และร้อยละ  
5.20 ในป ี2555 - 2557 ตามลำาดบั และมรีายไดจ้ากงานโครงการตดิตัง้ระบบดบัเพลงิ จำานวน 38.83 ลา้นบาท 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 

รายได้
ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. ขายสินค้าระบบดับเพลิง 413.22 83.35 451.66 86.65 475.15 81.44
2. งานโครงการติดตั้งระบบ
ดับเพลิง 38.83 7.83 32.68 6.27 62.49 10.71

รวม 452.05 91.18 484.34 92.92 537.64 92.15
รายได้รวม 495.75 100.00 521.26 100.00 583.43 100.00

ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร 
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รายได้จากการขายสินค้าระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ	ของบริษัท ในปี 2555 - 2557  มีดังนี้

 ในปี 2555 - 2557 บริษทัมรีายไดจ้ากการขายสินคา้ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ จำานวน 41.63 ลา้นบาท  
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 
 รายไดจ้ากการขายและบริการของบรษิทัจะสอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมการก่อสร้างเป็น
หลัก โดยในปี 2555  รายได้จากการขายและบรกิารเพิม่ขึ้นจำานวนมากเมื่อเทยีบกบัปี 2554   เนือ่งมาจากภาวการณ์
ก่อสร้างที่เริ่มฟื้นตัว   และมีอัตราการขยายตัวอย่างมาก หลังจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศในช่วงครึ่ง
ปีหลังของปี 2554  ที่ทำาให้ภาวะการก่อสร้างส่วนใหญ่หยุดชะงักลง จนกระทั่งเหตุการณ์ได้คลี่คลายลงในปี 2555  
ภาวะการก่อสร้างฟ้ืนตัวขึ้น  มีโครงการก่อสร้างใหม่ๆ รวมถึงการซ่อมแซมและปรับปรุง (Renovate) อาคารเกิด
ขึ้นหลายแห่ง  ส่งผลให้บริษัทสามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นมาก  ผ่านการจำาหน่ายให้กับผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง
ต่างๆ   รวมทั้งสามารถเพิ่มยอดขายจากงานโครงการที่เสนอขายให้แก่เจ้าของอาคารโดยตรงได้เพิ่มขึ้น  ซึ่งโครงการ
ก่อสร้างต่างๆ ที่เลือกใช้สินค้าและบริการของบริษัท  และเป็นที่มาของยอดขายที่สำาคัญของบริษัทในปี  2555 ได้แก่ 
โครงการโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย อำาเภอวังน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  และอำาเภอจะนะ 
จงัหวัดสงขลา   โครงการ 185 ราชดำารคิอนโดมเินยีม  และโรงงานแคนนอน นิคมอตุสาหกรรม 304  จงัหวัดปราจนีบุรี  
เป็นต้น 
 ในปี 2556  รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555   ซึ่งไปตามภาวะ
ก่อสร้างโดยรวมของประเทศท่ีมกีารขยายตวัเพ่ิมข้ึนไมม่ากจากปก่ีอน   โดยรายไดท้ีเ่พ่ิมข้ึนสว่นใหญ่มาจากการขาย
สนิคา้ระบบดบัเพลงิให้กบัผูร้บัเหมาก่อสร้างต่างๆ   ในขณะทีร่ายไดจ้ากงานโครงการตดิตัง้ระบบดบัเพลงิและรายได ้
จากการขายสินค้าและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555  โดยโครงการ
ตา่งๆ ท่ีเลอืกใชส้นิค้าและบริการของบริษทั และเป็นทีม่าของยอดขายทีส่ำาคญัของบรษิทัในปี 2556   ไดแ้ก่ 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 เพ่ิมข้ึน  ได้แก่ วาล์วปรับปริมาณนำ้า  
(Balancing Valve) ภายใต้ตราสินค้า OVENTROP โดยมีโครงการก่อสร้างต่างๆ ท่ีเลือกใช้สินค้าและบริการของ
บริษัทและเป็นที่มาของยอดขายที่สำาคัญของบริษัทในปี 2557  ได้แก่ โรงงาน  BAXTER จังหวดัระยอง  ศูนย์กระจาย

รายได้
ปี	2555 ปี	2556	 ปี	2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ขายสินค้าระบบสุขาภิบาล
และปรับอากาศ 41.63 8.40 34.27 6.57 34.40 5.90

รายได้รวม 495.75 100.00 521.26 100.00 583.43 100.00
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สินค้าเทสโก้ โลตัส จังหวัดสุราษฏร์ธานี  เป็นต้น
	 รายได้อื่น
 รายได้อื่นของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีจำานวน 2.07 ล้านบาท 2.65 ล้านบาท และ 11.39 ล้านบาท  
ตามลำาดบั ประกอบดว้ย รายไดจ้ากกำาไรจากอตัราแลกเปลีย่น ดอกเบ้ียรับ กำาไรจากการขายหุ้นหรือหนว่ยลงทุน กำาไร
จากการจำาหน่ายสนิทรัพย์ และรายไดจ้ากการชดเชยประกันภยัสนิคา้และทรัพย์สนิ เป็นตน้ โดยมจีำานวนเพ่ิมข้ึน 0.58  
ลา้นบาท และ 8.74 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.02  และรอ้ยละ 329.81 ตามลำาดบั การเพ่ิมข้ึนของรายได้อืน่ในปี 
2555 มสีาเหตหุลกัมาจากกำาไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีจำานวน 1.10 ลา้นบาท  
และกำาไรจากการจำาหนา่ยสนิทรัพย์จำานวน 0.44 ลา้นบาท  และในปี 2556  มสีาเหตหุลกัมาจากรายได้จากคา่ชดเชย
จากการประกันภัยสินค้าจำานวน 1.66 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้เข้าไปรับติดตั้งระบบดับเพลิงในคลังสินค้าของ
ลูกค้ารายหนึ่ง แล้วเกิดความเสียหายต่อสินค้าของลูกค้านั้นในระหว่างการติดตั้งระบบดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จ่ายค่า
เสียหายให้แก่ลูกค้าเป็นจำานวน 2.13 ล้านบาท  โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร  และในกรณีดังกล่าวบริษัท
ไดรั้บเงินชดเชยจากบรษิทัประกันภัยเปน็จำานวนเงิน 1.66 ลา้นบาท  นอกจากน้ี  ยังมผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น
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

 การเพ่ิมข้ึนของต้นทุนขายและบริการ ส่วนใหญ่มาจากส่ังซื้อสินค้ามาจำาหน่ายท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัว
ของรายได้จากการขายและบริการท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี โดยต้นทุนขายและบริการคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการ
ขายและบริการเท่ากับร้อยละ 71.87 ร้อยละ 71.32  และร้อยละ 73.78 ตามลำาดับ  โดยมีอัตรากำาไรขั้นต้นเท่ากับ 
ร้อยละ  28.13 ร้อยละ 28.68 และร้อยละ 26.22 ตามลำาดับ

 
 

ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายและ
บริการ 493.68 100.00 518.61 100.00 572.04 100.00

ต้นทุนขายและบริการ 354.83 71.87 369.86 71.32 422.05 73.78
กำาไรขั้นต้น 138.85 28.13 148.75 28.68 149.99 26.22

ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร 



077

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

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทในปี 2555 -  2557  มีจำานวน  62.73 ล้านบาท  74.28 ล้านบาท  และ 
83.78  ลา้นบาท  คดิเปน็สดัสว่นตอ่รายได้รวมเทา่กับ ร้อยละ 12.65 รอ้ยละ 14.25 และร้อยละ 12.79 ตามลำาดบั ดงันี ้   

 
 

ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายในการขาย 25.74 5.19 27.47 5.27 28.66 4.91
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 36.99 7.46 46.64 8.95 55.12 9.45
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 62.73 12.65 74.11 14.22 83.78 14.36

รายได้รวม 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  
โดยค่าใช้จ่ายในการขายคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 5.19   ร้อยละ 5.27   และร้อยละ 4.91 ตามลำาดบั  
ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนพนักงานขาย   ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนพนักงานขาย ค่านายหน้า  
(Commission) และค่าจงูใจพนกังานขาย (Incentive) นอกจากน้ียังมรีายการอืน่ๆ  ได้แก่  ค่าจ้างขนส่งสนิค้า  ค่านำา้
มัน  และค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 การเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2555  มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่านายหน้าและ 
ค่าจูงใจพนักงานขายท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมาก 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
ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2557 เพ่ิมข้ึนจากงวดเดยีวกันของปีก่อน  สาเหตหุลกัเกิดจากการจ่ายค่านายหน้าและค่าจงูใจ
ให้กับพนกังานขายเพ่ิมข้ึน   อกีทัง้ค่าจ้างในการขนส่งและค่าบรกิารทำาประชาสมัพันธ์ภายนอกเพ่ิมข้ึน   ซึง่สอดคล้อง
กับยอดขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
 

ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร 



078

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

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2555 - 2557  มีจำานวน 36.99 ล้านบาท  46.64 ล้านบาท และ 55.12  
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจำานวน 9.65 ล้านบาท และ 8.48 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.09  และร้อยละ 18.18  ตามลำาดบั  
โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 7.46   ร้อยละ 8.95  และร้อยละ 9.44  ตามลำาดับ  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน และค่าบริการงานสนับสนุนท่ีในอดีตก่อนการปรับ
โครงสร้างการบริหารจัดการ   บริษัทเคยว่าจ้างหาญให้ดำาเนินการด้านงานสนับสนุนต่างๆ ให้แก่บริษัท นอกจากนี้
ยังมีรายการอื่นๆ ได้แก่  ค่าเช่าและค่าบริการสำานักงาน  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้า และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงาน  เป็นต้น 
 การเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี  2555  มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของโบนัสพนักงาน  
จำานวน 4.10 ล้านบาท ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากในปี 2555 มกีารเปล่ียนแปลงการบันทึกโบนัสของกรรมการผู้จดัการ  
จากเดมิทีบั่นทกึเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย เปลีย่นมาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิาร   และการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่าย
ในการบริหารในปี  2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน  จำานวน 7.91 ล้านบาท  เนื่องจาก
บริษัทมีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ  โดยตั้งแต่ปลายปี 2555  จนถึงต้นปี 2557  บริษัทได้รับโอนงานด้าน
สนับสนุนและพนักงาน จำานวน 40 คน ของหาญ เพื่อมาดำาเนินการที่บริษัทเองทั้งหมด ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของ
เงินเดือนจากการเปลี่ยนการบันทึกเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ยังมีการเพ่ิมข้ึนของ
ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน จำานวน 2.20 ล้านบาท  ซึง่เป็นผลมาจากจำานวนพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการรับโอน
พนกังานของ บ.หาญฯ  การเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการรบัประกันสนิค้า เน่ืองจากความเสียหายทีเ่กิดจากการติดตัง้
ระบบดบัเพลงิในคลงัสนิค้าของลกูค้า  จำานวน 2.13 ล้านบาท (บริษทัได้รับเงินชดเชยค่าเสยีหายดงักล่าวจากการทำา
ประกันกับบริษัทประภัยแห่งหนึ่งจำานวน 1.66 ล้านบาท) การเพิ่มขึ้นของค่าเช่าสำานักงาน เนื่องจากมีการเช่าพื้นที่
สำานกังานเพ่ิมข้ึนจากการรบัโอนพนักงานมาจากหาญ ในขณะทีม่ค่ีาบรกิารสำานกังานจากการว่าจ้างหาญให้ดำาเนิน
การด้านงานสนับสนนุลดลงประมาณ  9.10  ล้านบาท เนือ่งจากการทยอยรับโอนงานและพนกังานของบ.หาญฯ เพ่ือ
มาดำาเนินการเองในบริษัท 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำาหรับปี 2557 ในงวดนี ้  บริษทัมค่ีาใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน  เช่น  เงินเดอืน และ
โบนัส ค่าธรรมเนยีมวิชาชพี   ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ  ค่าสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีในงวดนี ้บริษทัไม่มค่ีาบริหาร
ส่วนกลางทีต้่องจ่ายให้กับ บ.หาญฯ เนือ่งจากในเดอืนมกราคม 2557 บริษทัรับโอนงานและพนักงานของ บ.หาญฯ ที่
เหลอือยู่ทัง้หมดมาดำาเนนิการด้านงานสนบัสนนุเอง  ทำาให้มค่ีาบริการส่วนกลางลดลง  4.57  ล้านบาท  บริษทัได้ใช้
ประโยชน์อย่างเตม็ทีจ่ากพนกังานท่ีรับโอนมาจาก บ.หาญฯ โดยนอกจากจะทำางานให้บริษทัแล้ว  ยังให้บริการงาน
ด้านสนบัสนุนแก่บริษทัในกลุม่  ซึง่เป็นงานเดมิทีเ่คยทำามาก่อนการปรับโครงสร้างการบรหิารจดัการของบริษทั 
	 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) ตามลำาดบั  สำาหรับต้นทุนทางการเงินในปี 2556  ลดลงจากปีก่อน เนือ่งจากการ
ลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินรับจากการกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน
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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 ต้นทุนทางการเงินของบริษทัสำาหรับปี 2557  มจีำานวน 0.43 ล้านบาทไม่เปล่ียนแปลงมากนักเมือ่เทยีบกับงวด
เดยีวกนัของปี 2556  ทีม่จีำานวน 0.68 ล้านบาท  หรือลดลงจำานวน 0.25 ล้านบาท คดิเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 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
อตัรากำาไรข้ันต้นเท่ากับร้อยละ 28.13  ร้อยละ 28.68  และร้อยละ 26.22 ตามลำาดบั อตัรากำาไรข้ันต้นในปี 2555  ลดลง 
เมื่อเทียบกับปี 2554 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนขายและบริการท่ีเพ่ิมข้ึนมาก เน่ืองจากการรวมค่าใช้จ่ายในการติด
ตั้งของงานโครงการเข้ามาเป็นต้นทุนขายและบริการ  จากเดิมที่ก่อนหน้านี้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย และใน
ปี 2556  บริษัทมีอัตรากำาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  โดยยังคงรักษาระดับใกล้เคียงกับปี 2555 
 สำาหรับปี 2557 บริษัทมีกำาไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 26.22 ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  สาเหตุ
หลกัมาจากต้นทุนสนิค้าและวัสดทุัง้ในและต่างประเทศปรับตวัสงูข้ึน  รวมทัง้ได้รับผลกระทบจากต้นทนุนำาเข้าสนิค้า
จากต่างประเทศทีเ่พ่ิมข้ึนเมือ่แปลงค่าเป็นเงินบาท  จากการทีเ่งินบาทอ่อนค่าลงมากเมือ่เทียบกับงวดเดยีวกันของปี
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
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 การเพ่ิมข้ึนของกำาไรสุทธิในปี  2556 บริษัทมีกำาไรสุทธิเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย โดยบริษัทมีรายได้เพ่ิมข้ึน และ
สามารถทำาอัตรากำาไรขั้นต้นเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย  ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนมาก และกำาไรจากการ
ดำาเนนิงานทีใ่กลเ้คยีงกับปี 2555  อย่างไรก็ตาม  บรษิทัมคีา่ใชจ้า่ยภาษท่ีีลดลงเน่ืองจากอตัราภาษเีงินไดน้ติบิคุคลที ่
ลดลงจากร้อยละ 23  ในปี 2555  หลือร้อยละ 20  ในปี 2556  จึงทำาให้มีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
 สำาหรับงวดปี 2557  บริษัทมีกำาไรสุทธิจำานวน 60.61 ล้านบาท  ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556  มีจำานวน  61.16  
ลา้นบาท หรือลดลงจำานวน 0.55 ลา้นบาท คดิเปน็อตัราลดลงร้อยละ 0.90  โดยมอีตัรากำาไรสทุธิเท่ากับร้อยละ 10.39  
ลดลงเลก็น้อยเมือ่เทียบกับปีก่อน ถึงแมจ้ะมกีารเตบิโตของรายไดท่ี้ด ีแตเ่นือ่งจากตน้ทนุขายและบรกิารทีเ่พ่ิมข้ึนมาก
และอตัรากำาไรข้ันตน้ทีล่ดลง     จงึทำาใหม้กีำาไรสทุธิอยู่ในระดบัเดยีวกับงวดเดยีวกันของปก่ีอน ในขณะทีม่อีตัรากำาไร
สุทธิลดลง
 1.3	การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
  สินทรัพย์
 สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำานวน 242.03 ล้านบาท 281.38 ล้านบาท และ 572.37 
ล้านบาท ตามลำาดับ  เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) จำานวน 39.35 ล้านบาท  290.99 ล้านบาท  หรือเพ่ิมข้ึน/(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)) ลดลงเลก็นอ้ยเมือ่เทยีบกับปี 2556 เน่ืองจากบริษทัมกีำาไรสทุธิ (ปรับการคำานวณเป็นป ี(Annualized) 

 
 

ปี	2555 ปี	2556	 ปี	2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้รวม 495.75 100.00 521.26 100.00 583.43 100.00
ต้นทุนขายและบริการ 354.83 71.57 369.86 70.95 422.05 72.34
ค่าใช้จ่ายในการขาย 25.74 5.19 27.47 5.27 28.66 4.91
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 36.99 7.46 46.83 8.98 55.12 9.45
ต้นทุนทางการเงิน 1.30 0.26 0.68 0.13 0.43 0.07
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 418.86 84.48 444.84 85.33 506.26 86.77
กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 76.89 15.51 76.42 14.66 77.17 13.23
ภาษีเงินได้ 17.94 3.62 15.26 2.93 16.56 2.84
กำาไรสุทธิสำาหรับงวด 58.95 11.89 61.16 11.73 60.61 10.39

ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร 
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หน่วย : ล้านบาท
31	ธ.ค.	2555	 31	ธ.ค.	2556	 31	ธ.ค.	2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ

ลูกหนี้การค้า       
ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 83.19 69.22 87.34 67.09 94.75 72.96
เกินกำาหนดชำาระ       

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 3 เดือน 35.04 29.16 39.09 29.96 30.03 23.12

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 0.23 0.19 1.70 1.31 1.35 1.04
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 0.73 0.61 1.29 0.99 0.76 0.59
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1.01 0.84 0.96 0.74 0.65 0.50

รวม 120.20 100.02 130.38 100.15 127.54 98.21
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.80) (0.67) (1.58) (1.21) (1.97) (1.52)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 119.40 99.35 128.80 98.94 125.57 96.70
ลูกหนี้อื่น 0.78 0.65 1.38 1.06 4.29 3.30
ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น – สุทธิ 120.18 100.00 130.18 100.00 129.86 100.00

ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร 

ใกล้เคียงกับปีก่อนในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย
 สนิทรัพยท์ีส่ำาคญัของบริษทั ประกอบดว้ย ลกูหนีก้ารคา้และลกูหน้ีอืน่ ซึง่มจีำานวน 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  เงินลงทุนช่ัวคราว
เป็นเงินลงทุนระยะส้ันในกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี  ซ่ึงบริษัทพิจารณาลงทุนเม่ือบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินในขณะ
น้ันๆ 
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ - สทุธิของบริษทั ณ ส้ินป ี2555 - 2557 มจีำานวน 120.18 ล้านบาท 130.18 ล้านบาท  
และ 129.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.66  ร้อยละ 46.26  และร้อยละ 22.69 ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ 
ประกอบดว้ย ลกูหนีก้ารคา้ ณ สิน้ป ี2555 - 2557 มจีำานวน 120.20 ลา้นบาท  130.38 ลา้นบาท และ 127.54 ลา้นบาท   
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  รอ้ยละ 1.06  และรอ้ยละ 3.30 ของลกูหนีก้ารคา้และลกูหน้ีอืน่-สทุธิ ตามลำาดบั และคา่เผือ่หนีส้งสยัจะ
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  
เนือ่งจากบริษทัสามารถบริหารจดัการเก็บเงินลกูหนีไ้ดด้ข้ึีน  ทำาให้ลกูหนีค้า้งเกินกำาหนดชำาระลดลง  ทัง้น้ี ลกูหนีก้าร
ค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือบริษัทคู่ค้าอุปกรณ์ดับเพลิง 
 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2555 - 2557 เท่ากับ 78 วัน 87 วัน และ 68 วัน ตามลำาดับ  ซึ่งค่อนข้าง
ใกล้เคียงกันในแต่ละงวด  โดยบริษัทให้เครดิตเทอมแก่ลูกหนี้การค้าเฉลี่ยประมาณ 30 - 90 วัน นับจากวันให้บริการ
หรอืสง่มอบสนิคา้   ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่นานกว่าระยะเวลาท่ีบริษทัใหเ้ครดติเทอมแก่ลูกหนีก้ารคา้  เน่ืองจากบริษทั
จะไดรั้บชำาระเงินตามกำาหนดการทัว่ไปของลกูคา้สำาหรบัรอบการรับวางบลิและการจา่ยเชค็   ลูกหนีก้ารคา้ส่วนใหญ่
เปน็ลกูหนีก้ารคา้ทียั่งไมถึ่งกำาหนดชำาระ ประมาณร้อยละ 68 – 73 ของลกูหนีก้ารคา้ท้ังหมด  รองลงมาเป็นลูกหนีก้าร
ค้าที่เกินกำาหนดชำาระน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน  ประมาณร้อยละ 23 – 30  ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด และมีลูกหนี้
การค้าที่เกินกำาหนดชำาระมากกว่า 3 เดือน  ประมาณร้อยละ 2 - 3 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด
 ณ สิน้ปี 2557 บรษิทัมลีกูหน้ีท่ีคา้งชำาระมากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน มยีอดคา้งชำาระจำานวน 0.76 ลา้นบาท   
โดยมลีกูหนีท้ีค่า้งชำาระรายหน่ึงทีเ่ปน็ลกูคา้ผูร้บัเหมาทีซ่ือ้ขายกันเปน็ประจำา  ซึง่บริษทัไดพิ้จารณาเร่ืองวงเงินเครดิต
เทอมอย่างเคร่งครัด  หากลกูคา้ตอ้งการสัง่ซือ้สนิคา้ใหมจ่ะตอ้งจา่ยชำาระยอดหน้ีของเดมิก่อน  และบริษทัไดต้ดิตาม
ชำาระหนีม้าโดยตลอด ซึง่ลกูหน้ีมกีารทยอยผอ่นจา่ยชำาระเป็นรายเดอืน และเร่ิมจา่ยชำาระบางสว่นหลงัวันสิน้งวดแลว้  
และลูกหนี้ที่ค้างชำาระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป จำานวน  4 ราย มียอดค้างชำาระจำานวน 1.97  ล้านบาท  โดยลูกหนี้
ทัง้หมดเป็นลกูหน้ีท่ีประสบปญัหาทางการเงิน และมกีารเจรจาขอทยอยผ่อนชำาระหน้ีท่ีคงคา้งอยู่  โดยบริษทัได้ตดิตาม
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  
มูลค่างานที่ทำาเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเพ่ิมข้ึน/(ลดลง) จำานวน 4.48 ล้านบาท และ 11.42 ล้านบาท หรือ 
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ 258.96  และร้อยละ 183.90 ตามลำาดับ มูลค่างานที่ทำาเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ  เป็นงานที่
แลว้เสรจ็แตยั่งไมไ่ดส้ง่มอบและยังไมไ่ดอ้อกใบแจง้หนี ้  ซึง่ทุกสิน้งวดบริษทัจะรบัรู้รายไดจ้ากการให้บริการตามข้ัน
ความสำาเร็จของงานตามสัญญา หรือรับรู้รายได้ไม่เกินกว่าต้นทุนบริการตามสัญญาที่เกิดขึ้นจริง 
 สำาหรับปี 2556 มูลค่างานที่ทำาเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2555  โดยบริษัทมีโครงการที่ยัง
ดำาเนินการอยู่ประมาณ 5 โครงการ  สำาหรับ ปี 2557  มูลค่างานที่ทำาเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเพิ่มขึ้น   ส่วนใหญ่เป็น
งานที่อยู่ระหว่างดำาเนินการต่อเนื่องจาก ณ สิ้นปีก่อนและมีโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ 
	 สินค้าคงเหลือ

 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 โดยบริษัทได้ตั้งสำารองค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงจำานวน 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) และนับต่อเนื่องไปหลังวันสิ้นงวดจนถึงวันท่ีผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าตรวจสอบหรือสอบทาน

 
 

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

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินค้าสำาเร็จรูป 86.48 85.09 86.03 84.21 78.73 77.56
สินค้าระหว่างทาง 18.59 18.29 23.46 22.96 28.72 28.30
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
คงเหลือลดลง (3.44) (3.38) (7.33) (7.17) (5.94) (5.86)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 101.63 100.00 102.16 100.00 101.51 100.00
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งบการเงิน (ประมาณ 20 วัน หลังวันสิ้นงวด) ยังน้อยกว่าร้อยละ 20 ของสินค้าคงเหลือโดยเริ่มใช้นโยบายดังกล่าว
ตั้งแต่สิ้นปี 2556
 ทั้งนี้ สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2555 - 2556 และ 2557 มีจำานวนไม่แตกต่างกันมากนัก เนือ่งจากมีการบริหาร
สินค้าคงเหลืออย่างเป็นระบบ โดยจะมีการวางแผนสั่งซื้อและเก็บสต็อคเพียงบางส่วน หากเป็นสินค้าท่ีมีลักษณะ
เฉพาะตัวหรือสินค้าที่มีมูลค่าสูง บริษัทจะไม่สต็อคสินค้าไว้ล่วงหน้า โดยจะสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวเมื่อมีความต้องการ
จากลกูคา้หรอืใชส้ำาหรบังานโครงการท่ีบริษทัไดอ้อกแบบเฉพาะใหแ้ก่ลกูคา้รายนัน้ๆ เทา่น้ัน เชน่ ถังบรรจโุฟมดบัเพลงิ  
เป็นต้น  
 บริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยพิจารณาจากสินค้าคงเหลือท่ีเข้าเง่ือนไข 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
ขายสนิคา้ไดเ้พ่ิมข้ึนตอ่เนือ่ง รักษาระดบัสนิคา้คงเหลอืไดใ้กลเ้คยีงกันในแตล่ะป ีสง่ผลใหร้ะยะเวลาหมนุเวยีนสนิคา้
เฉลีย่ดข้ึีน สำาหรับงวดของป ี2557 ระยะเวลาหมนุเวียนสนิคา้เฉล่ียลดลงเมือ่เทียบกับ ณ ส้ินปี 2556 เนือ่งจากปริมาณ
สินค้าสำาเร็จรูปเฉลี่ยลดลง  
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
 บริษทัมสีนิทรัพย์หมนุเวียนอืน่ ณ สิน้ป ี2555 - 2557 จำานวน 2.33 ลา้นบาท 1.53 ลา้นบาท และ 2.98 ลา้นบาท  
ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)จำานวน (0.80) ล้านบาท และ 1.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ (34.33) และ
ร้อยละ 94.77 ตามลำาดบั สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน่สว่นใหญ่ประกอบดว้ย เงินมดัจำาคา่ซือ้สนิคา้จากทัง้ในประเทศและ
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 
 อุปกรณ์ของบริษัทเพ่ิมข้ึนจำานวน 2.25 ล้านบาท และ 5.27 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 42.53 และ 
ร้อยละ 69.97 ตามลำาดบั เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการซือ้ยานพาหนะและเคร่ืองตกแตง่สำานักงานในระหว่างป ีซึง่ส่วนหนึง่มา
จากการทยอยซื้อสินทรัพย์จากบริษัทที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปลายปี 2555 - ไตรมาสที่ 2 ปี 2557  จากการปรับโครงสร้าง
การจดัการของบริษทัและการรับโอนพนักงานและสายงานตา่งๆของหาญ เพ่ือมาดำาเนินการดา้นงานสนบัสนุนตา่งๆ 
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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ประเภทสินเชื่อ วงเงิน	(ล้านบาท)
1. เงินเบิกเกินบัญชี 6.00
2. เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสต์รีซีส 47.00
3. หนังสือค้ำาประกัน  14.00
4. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 12.00
5. ตั๋วสัญญาใช้เงิน 20.00
รวม 99.00
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 0.30

ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร 

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 
ร้อยละ 5.84 ตามลำาดับ หน้ีสินท่ีสำาคัญของบริษัทประกอบด้วย เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งมีจำานวน  
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 มีการชำาระเงินกู้ยืมท้ังจำานวนแล้ว  คิดเป็น ร้อยละ 12.78 ร้อยละ 9.46 
ของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2555 - 2556 ตามลำาดับ 
 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของหนี้สินรวม สรุปได้ดังนี้
	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินของบริษทัอยู่ในรูปของตัว๋สญัญาใชเ้งิน ณ สิน้ปี 2555 - 2557 มจีำานวน 
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
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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

 เจา้หน้ีการคา้ของบริษทั ณ สิน้ปี 2555 - 2557 มจีำานวน 56.95 ล้านบาท 66.08 ล้านบาท และ 67.61 ลา้นบาท  
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 ลา้นบาท หรือคดิเปน็ร้อยละ 8.81 รอ้ยละ 6.90 และรอ้ยละ 5.22 ของหนีส้นิรวม ตามลำาดบั ภาษเีงินไดนิ้ตบุิคคล
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
เพ่ิมข้ึนของเจ้าหนี้เงินมัดจำาในการขายเพ่ิมข้ึน เนื่องจากบริษัทมีการเรียกเก็บเงินมัดจำาจากลูกค้าเพ่ิมมากข้ึนตาม

 
 

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

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
เจ้าหนี้การค้า 56.95 79.76 66.08 82.40 67.61 76.67
เจ้าหนี้อื่น      

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 13.19 18.47 12.81 15.98 18.98 21.52
เจ้าหนี้อื่น 1.26 1.77 1.30 1.62 1.61 1.81

รวม 71.40 100.00 80.19 100.00 88.20 100.00

ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร 
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จำานวนการสั่งซื้อที่มากขึ้น 
 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำานวน 2.14 ล้านบาท 5.04 ล้านบาท  
และ 11.11 ลา้นบาท ตามลำาดบั โดยบรษิทัไดเ้ริม่ปฏบิตัติามมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่19 เรือ่งผลประโยชน์พนกังาน 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นมา ซึ่งภายใต้นโยบายบัญชีใหม่ บริษัทมีภาระผูกพันสำาหรับ
เงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามข้อบังคับการทำางานของบริษัท และตามกฎหมายแรงงาน  
ซึง่บริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสำาหรับพนกังาน ซึง่เดมิบริษทัรบัรู้ภาระ
ผูกพันเมื่อเกิดรายการ และคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานของพนักงาน โดยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 ในป ี2555 บริษทัรับรู้คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานจำานวน 0.35 ลา้นบาท และรบัรู้ขาดทุน
จากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกันภยัทีรั่บรูใ้นระหว่างปจีำานวน 0.06 ล้านบาท ทำาใหภ้าระผกูพันผล
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 บริษทัรับรูค้า่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานสทุธิจำานวน 2.78 ลา้นบาท การรับรู้คา่ใชจ้า่ยจาก
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
 สว่นของผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ สิน้ป ี2555 - 2557 มจีำานวน 142.17 ลา้นบาท 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 ส้ินปี 
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
การจา่ยเงินปันผลเป็นประจำาทกุป ีในขณะเดยีวกันก็มกีารเพ่ิมทนุเพ่ือขยายฐานทนุ  โดยมส่ีวนของผู้ถือหุ้นเฉล่ียเพ่ิม
ขึ้น สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของกำาไรสุทธิในแต่ละปี
 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	
 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2555 - 2557 เท่ากับ 0.70 เท่า 0.60 เท่า และ 0.24 
เท่า ตามลำาดับ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับที่ต่ำาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการใช้เงินทุน
ของบริษทัสว่นใหญ่มาจากสว่นของทุน ในขณะท่ีภาระหนีส้นิมจีำานวนไมม่าก และเกือบท้ังหมดเป็นหนีส้นิหมนุเวียน 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าที่หมุนเวียนตามปริมาณการค้าและเครดิตเทอมที่ได้รับจากคู่ค้า ในส่วนของการกู้ยืม
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เงินมีเพียงการกู้ยืมระยะสั้นจำานวนไม่มากเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจเท่านั้น 
	 การวิเคราะห์สภาพคล่อง

 บรษิทัมเีงินสดสทุธิได้มาจากกจิกรรมดำาเนินงานในป ี2555 - 2557 จำานวน 51.38 ลา้นบาท 56.13 ลา้นบาท 
และ 62.79 ลา้นบาท ตามลำาดับ โดยเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดำาเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนในแตล่ะป ีมสีาเหตหุลกัมาจาก
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
ข้ึนดงักลา่วมสีาเหตหุลกัมาจากการลดลงของลกูหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ืน่ และการลดลงของสนิคา้คงเหลอื 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 เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุสว่นใหญ่เป็นการซือ้ขายเงินลงทุนชัว่คราว โดยมเีงินสดจา่ยซือ้เงินลงทุน
ชัว่คราวจำานวน 27.00 ลา้นบาท และเงินสดรับจากการจำาหนา่ยเงินลงทุนชัว่คราวจำานวน 27.00 ลา้นบาท นอกจากน้ัน
เปน็การลงทนุซือ้อปุกรณ์และสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนจำานวน 3.80 ลา้นบาท และมเีงินสดรบัจากการขายอปุกรณ์จำานวน 
0.47 ล้านบาท และในปี 2556 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายเงินลงทุนชั่วคราว โดยมี
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราวจำานวน 55.00 ล้านบาท และเงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวจำานวน 
27.00 ล้านบาท นอกจากนั้นเป็นการลงทุนซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำานวน 4.04 ล้านบาท และมีเงินสด

รายการ ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 51.38 56.13 62.79
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (3.33) (31.68) (253.95)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (45.54) (31.06) 214.29
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 2.51 (6.61) 23.13
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 6.63 9.14 2.53
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 9.14 2.53 25.66

หน่วย : ล้านบาท

ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร 
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งบการเงินรวม ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 78.39 86.97 67.84
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 90.34 83.96 72.35
ระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย (วัน) 51.89 59.88 52.87
วงจรเงินสด (วัน) 116.84 111.05 87.32

ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร 

รับจากการขายอุปกรณ์จำานวน 0.36 ล้านบาท
 สำาหรับปี 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำานวน 253.95 ล้านบาท มีเงินสดใช้ไปจาก
กิจกรรมลงทุนจำานวน 240.70 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินลงทุนชั่วคราวท่ีลดลง 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 โดยเงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงินในแต่ละปีมีรายการทีส่ำาคัญ กล่าวคือ ในปี  
2555 เงินสดสุทธิใช้ไปส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผลซึ่งมีจำานวน 108.00 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากการ
เพ่ิมทนุจำานวน 61.00 ลา้นบาท สำาหรับเงินจา่ยชำาระเงินกู้ระยะสัน้และดอกเบีย้ และเงินรับจากการกู้ยืมเงินระยะสัน้ 
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
เมือ่เทยีบกบัเงินสดสทุธิใชไ้ปในปี 2556 สาเหตหุลกัมาจากการจา่ยเงินปันผลและการจา่ยชำาระคนืเงินกู้ระยะสัน้ ถึง
แมบ้ริษทัมกีารเพ่ิมทุนในงวดน้ีก็ตาม โดยเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินในป ี2557 มาจากการจา่ยเงินปนัผล
จำานวน 99.00 ล้านบาท เงินสดจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยรวมจำานวน  60.43  ล้านบาท  ในขณะที่
มีเงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน  323.72  ล้านบาท  เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจำานวน 50.00 
ล้านบาท 
 อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
 ณ สิน้ปี 2555 - 2557 บริษทัมอีตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กับ 2.41 เทา่ 2.69  เทา่ และ 5.44 เท่า และอตัราสว่น
สภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.32 เท่า 1.60  เท่า และ 4.23 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละ
งวด และมีอัตราส่วนมากกว่า 1 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องในการดำาเนินธุรกิจที่ดี
 วงจรเงินสดของบริษัท ในปี 2555 - 2557 เป็นดังนี้
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 ในปี 2555 - 2557 บริษัทมีวงจรเงินสดเท่ากับ 117 วัน 111 วัน และ 87 วัน ตามลำาดับ วงจรเงินสดลดลง
อย่างตอ่เนือ่งแสดงใหเ้หน็ถึงประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการท่ีดข้ึีน โดยวงจรเงินสดของบริษทัเปน็ไปตามลกัษณะ
ธุรกิจหลกัทีม่กีารเรียกเก็บจากลกูหน้ีการคา้ ซึง่มรีะยะเวลาประมาณ 30 - 90 วัน ส่วนเจา้หน้ีการคา้บริษทัไดรั้บเครดติ
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
จา่ยชำาระหนีเ้รว็ข้ึนประมาณ 18 วัน ทำาใหว้งเงินเงินสดในปี 2555 ดขึีน้ประมาณ 16 วนั ในขณะท่ีป ี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

ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร 
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
ANNUAL REPORT 2014

ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัทต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท  ไฟร์วิคเตอร์  จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งได้จัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ.2543 รวมถึงการตีความแล ะแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศขึ้นใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   โดยได้มีการพิจารณา
นโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสมและถือป ฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ  และการ
รายงานท่ีสมเหตุสมผลในการจัดท างบการเงิน  รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน  เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียง
พอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์  ตลอดจนป้องกันมิให้ เกิดการทุจริต หรือการด าเนินงานในรายการท่ีผิดปกติอย่างมี
นัยส าคัญ 

 คณะกรรมการบริษัท  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าที่ก ากับ
ดูแล  สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน  ซึ่งได้ก ากับดูแลท าการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน  การบริหารความเส่ียง  และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ  โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีน้ีแล้ว 

 คณะกรรมการบริษัท  มีความเห็นว่า  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท  สามารถให้
ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท  ไฟร์วิคเตอร์  จ ากัด (มหาชน )  ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 นั้น 
แสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสด  โดยถูกต้องตามที่สมควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน  ซึ่งผู้สอบบัญชี (บริษัท ) ได้ตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีน้ีแล้ว 

 

               .................................................. ................................................. 
                 นายภาคภูมิ     ว่องไพฑูรย์               นายวิรัฐ       สุขชัย 

                         ประธานกรรมการ                          กรรมการผู้จัดการ 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท  ไฟร์วิคเตอร์  จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งได้จัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ.2543 รวมถึงการตีความแล ะแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศขึ้นใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   โดยได้มีการพิจารณา
นโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสมและถือป ฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ  และการ
รายงานท่ีสมเหตุสมผลในการจัดท างบการเงิน  รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน  เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียง
พอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์  ตลอดจนป้องกันมิให้ เกิดการทุจริต หรือการด าเนินงานในรายการท่ีผิดปกติอย่างมี
นัยส าคัญ 

 คณะกรรมการบริษัท  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าที่ก ากับ
ดูแล  สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน  ซึ่งได้ก ากับดูแลท าการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน  การบริหารความเส่ียง  และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ  โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีน้ีแล้ว 

 คณะกรรมการบริษัท  มีความเห็นว่า  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท  สามารถให้
ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท  ไฟร์วิคเตอร์  จ ากัด (มหาชน )  ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 นั้น 
แสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสด  โดยถูกต้องตามที่สมควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน  ซึ่งผู้สอบบัญชี (บริษัท ) ได้ตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีน้ีแล้ว 

 

               .................................................. ................................................. 
                 นายภาคภูมิ     ว่องไพฑูรย์               นายวิรัฐ       สุขชัย 

                         ประธานกรรมการ                          กรรมการผู้จัดการ 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท
ต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท  ไฟร์วิคเตอร์  จำากัด (มหาชน)  ซึ่งได้
จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศข้ึนใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  โดยได้มีการพิจารณานโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ  และใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ  และการรายงานที่สมเหตุสมผลในการจัดทำางบการเงิน  รวมทั้งให้มีการเปิดเผย
ข้อมลูทีส่ำาคญัอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตปุระกอบงบการเงินตามรายงานของผูส้อบบญัชเีพ่ือประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีและดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน  เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์  ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการดำาเนินงานในรายการที่ผิด
ปกติอย่างมีนัยสำาคัญ

 คณะกรรมการบรษิทั  ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ เพ่ือทำาหนา้ท่ีกำากับ
ดูแล  สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน  ซึ่งได้กำากับดูแลทำาการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน  การบรหิารความเสีย่ง  และการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธิภาพ  โดยความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบรษิทั  มคีวามเห็นว่า  ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบรษิทั  สามารถ
ให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท  ไฟร์วิคเตอร์  จำากัด (มหาชน)  สำาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
นัน้ แสดงฐานะการเงิน  ผลการดำาเนนิงาน  และกระแสเงินสด  โดยถูกตอ้งตามท่ีสมควรในสาระสำาคญัตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน  ซึง่ผูส้อบบญัช ี(บรษิทั) ไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีรั่บรองท่ัวไปและแสดงความ
เห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

     
     
           
          นายภาคภูมิ     ว่องไพฑูรย์                นายวิรัฐ       สุขชัย
               ประธานกรรมการ                                       กรรมการผู้จัดการ
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำาปี 2557

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ  จำานวน 
3 ท่าน ดังนี้

  1. ดร.ถกล นันธิราภากร  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส  กรรมการตรวจสอบ

  3. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์  กรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท  ให้มีการ
รายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ  มรีะบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะ
สมและมีประสิทธิผล  มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง  พิจารณาคัดเลือกและเสนอ
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบริษทั  พิจารณาการเปดิเผยข้อมลูของบริษทัใหม้คีวามถูกตอ้ง ครบถ้วน และมกีารปฏิบัตงิาน
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. การสอบทานงบการเงินของบริษทัรายไตรมาสและประจำาป ี2557  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบ
การเงินรายไตรมาสและประจำาปี โดยไดส้อบถามและรบัฟังคำาชีแ้จงจากผูบ้ริหารและผู้สอบบญัชใีนเร่ือง
ความถูกตอ้ง  ครบถ้วน  การปฏิบตัติามมาตรฐานการบัญชทีีรั่บรองทัว่ไป และมกีารปฏิบัติตามข้อกำาหนด
ของสำานักคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 
เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

2. การสอบทายและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ระบบควบคมุภายใน และการตดิตามผลการตรวจสอบทีม่ปีระสทิธิผล โดยได้รับรายงานจากผลการตรวจ
สอบทุกไตรมาสที่จัดทำาโดยผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัท เอส พี ออดิท จำากัด  เพื่อประเมินความเพียง
พอของระบบควบคมุภายในท่ีจะสง่เสริมให้บรรลวุตัถุประสงค ์ทัง้ในดา้นประสทิธิผลและประสทิธิภาพใน
การดำาเนนิงาน ความเชือ่ถือไดข้องรายงานทางการเงินและการปฏิบัตติามกฎระเบยีบและนโยบายบรษิทั

3. การสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวม
ถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  คณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำาเนิน
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

5. การพิจารณาคัดเลือก  เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ความ
เป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว  เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายประวิทย์    วิวรรณธนานุตร์   ผู้สอบบัญชี รับ
อนุญาตเลขที่  4917   นายบรรจง   พิชญประสาธน์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7147   นายเทิดทอง   เทพมังกร   ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่  3787   หรือนายไกรสิทธิ์    ศิลปะมงคลกุล   ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่  9429   แห่งบริษัท  พีวี  
ออดิท  จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี  2557 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในรอบปี 2557  บริษัทมีระบบการก ากับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม  การจัดท ารายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญครบถ้วน  ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้ อก าหนดที่เกี่ยวข้อง  มีการบริหารความเส่ียงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ข้อก าหนดและข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่าย
บริหารได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานท่ีสอดคล้อ งและอยู่ภายใต้ระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี   ไม่พบรายการผิดพลาดที่มี
สาระส าคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัท    มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามระเบียบของส านักงานคณ ะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 

 

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

               ( ดร.ถกล       นันธิราภากร ) 
               ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ธุรกิจของบริษัท  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ  เป็นไปตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี

4. การสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กฎระเบียบ
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษทั  รวมถึงการปฏบิตัติามข้อกำาหนดของ
บริษทั และข้อผกูพันท่ีบรษิทัมไีว้กับบคุคลภายนอก  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ ไมพ่บประเดน็ทีเ่ป็นสาระ
สำาคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. การพิจารณาคัดเลือก  เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี 2557  เพื่อนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว  เห็นควรเสนอ
แต่งตั้ง นายประวิทย์   วิวรรณธนานุตร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4917   นายบรรจง   พิชญประสา
ธน์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7147   นายเทิดทอง   เทพมังกร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3787  
หรือนายไกรสิทธิ์   ศิลปะมงคลกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  9429  แห่งบริษัท  พีวี  ออดิท  จำากัด  
เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี  2557

   คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในรอบปี 2557  บริษัทมีระบบการกำากับดูแลกิจการและมีการ
ควบคมุภายในทีเ่หมาะสม  การจดัทำารายงานทางการเงินแสดงข้อเทจ็จริงในสว่นท่ีเปน็สาระสำาคัญครบถ้วน  ถูกตอ้ง
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง  มีการ
บริหารความเสีย่งท่ีอยูใ่นระดบัทีย่อมรับได้  และมกีารปฏบิตัติามกฎหมาย  ข้อกำาหนดและข้อผกูพันตา่งๆ และมกีาร
เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง
ตอ่การดำาเนนิงานทีส่อดคลอ้งและอยู่ภายใตร้ะบบการกำากับดแูลกิจการท่ีด ี  ไมพ่บรายการผดิพลาดทีม่สีาระสำาคญั
ทีจ่ะกระทบฐานะการเงินของบริษทั    มกีารพัฒนาปรับปรงุระบบการปฏิบัตงิานให้มคีณุภาพและเหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัท

        
               ( ดร.ถกล       นันธิราภากร )
               ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
(เดมิชือ บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จาํกดั) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ซึ งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 
ธันวาคม 2557 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด สําหรับปี
สินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญัและหมายเหตุเรืองอืน ๆ 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี โดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินทีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ งกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพือให้ไดค้วามเชือมันอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพือใหไ้ดม้าซึงหลกัฐานการสอบบญัชีเกียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใชขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ งรวมถึงการประเมินความเสียงจากการแสดง
ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความ
เสียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามทีควร
ของกิจการ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที
ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีทีจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร รวมทังการประเมินการนาํเสนองบ
การเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีทีขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นี  แสดงฐานะการเงินของบริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 
และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

 

 

       
    

(นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

 
 
บริษทั พีว ีออดิทจาํกดั 
กรุงเทพฯ 27 กมุภาพนัธ์ 2558 
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำาปี 2557

บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จาํกดั (มหาชน)
(เดมิชือ บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จาํกดั)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556
3

สินทรัพยห์มุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 25,660,391.79      2,527,173.83        
เงินลงทุนชัวคราว 6 270,160,203.58    28,274,062.04      
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน 4, 7 129,857,073.32    130,179,005.19    
มูลค่างานทีทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 17,634,660.62      6,205,008.74        
สินคา้คงเหลือ 8 101,517,233.50    102,158,081.42    
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 2,976,312.51        1,535,328.90        
            รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 547,805,875.32    270,878,660.12    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
อุปกรณ์ 4, 9 12,812,604.76      7,538,239.93        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4, 10 5,478,293.48        192,000.86           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 1,478,614.20        2,762,876.82        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 4,790,629.30        5,250.00               
            รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 24,560,141.74      10,498,367.61      
รวมสินทรัพย์ 572,366,017.06    281,377,027.73    

บาท

สินทรัพย์

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 3  
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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(เดมิชือ บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จาํกดั)

หมายเหตุ 2557 2556
3

หนี สินหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 12                         10,000,000.00      
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 4, 13 88,200,356.75      80,187,388.85      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,841,251.73        7,286,549.20        
ประมาณการหนี สินระยะสัน 387,840.00                                   
หนี สินหมุนเวยีนอืน 6,300,358.99        3,149,628.51        

รวมหนี สินหมุนเวยีน 100,729,807.47    100,623,566.56    
หนี สินไม่หมุนเวยีน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4, 14 6,393,706.76        5,042,322.91        
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน 4,714,744.30                                

รวมหนี สินไม่หมุนเวยีน 11,108,451.06      5,042,322.91        
รวมหนีสิน 111,838,258.53    105,665,889.47    

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้  15

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 350,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ในปี 2557
และ 6,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ในปี 2556 175,000,000.00    65,000,000.00      

ทุนทีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 350,000,000 หุน้ ในปี 2557 และ
6,500,000 หุน้ ในปี 2556 ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 175,000,000.00    65,000,000.00      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 15, 16 218,306,426.68    5,100,000.00        
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้  สาํรองตามกฎหมาย 17, 18 9,530,259.68        6,500,000.00        
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 18 57,691,072.17      99,111,138.26      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 460,527,758.53    175,711,138.26    
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 572,366,017.06    281,377,027.73    

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จาํกดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557

บาท

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 4  
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำาปี 2557

หมายเหตุ 2557 2556
3

รายได้จากการขายและบริการ 4 572,035,607.31    518,614,993.73    
ตน้ทุนขายและบริการ 4, 9, 20 (422,048,346.59)   (369,877,909.85)   
กาํไรขันต้น 149,987,260.72    148,737,083.88    
รายไดอื้น 4 11,393,818.71      2,652,153.69        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4, 20 (28,662,682.09)     (27,639,803.34)     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 20 (55,120,613.23)     (46,644,935.14)     
ตน้ทุนทางการเงิน 4 (431,866.46)          (680,748.03)          
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 77,165,917.65      76,423,751.06      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (16,560,724.06)     (15,263,431.42)     
กาํไรสําหรับปี 60,605,193.59      61,160,319.64      

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน                                                 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม 60,605,193.59      61,160,319.64      

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน 3 0.25                       0.47                       
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั (หุน้) 3 243,260,274         130,000,000         

บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จาํกดั (มหาชน)
(เดมิชือ บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จาํกดั)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2557

บาท

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานประจำาปี 2557

2557 2556
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 77,165,917.65        76,423,751.06        
ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จาก

กิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเสือมราคาและรายการตดัจ่าย 2,728,428.82          1,806,879.70          
หนีสงสัยจะสูญ 390,112.47             778,474.11             
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ(กลบัรายการ) (1,401,524.72)         3,897,114.66          
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (488,288.13)            (449,981.58)            
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 403,495.00             1,306,102.31          
กาํไรทียงัไม่เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน (737,135.32)            (82,723.42)              
ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,768,383.85          2,902,974.96          
ดอกเบียรับ (77,257.78)              (64,490.61)              
ดอกเบียจ่าย 431,866.46             680,748.03             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์
และหนี สินดาํเนินงาน 81,183,998.30        87,198,849.22        

การเปลียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลกูหนีการคา้และลกูหนี อืน (68,180.60)              (10,779,198.33)       
งานระหว่างทาํ                          187,898.93             
มูลค่างานทีทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็ (11,429,651.88)       (4,477,544.74)         
สินคา้คงเหลือ 2,042,372.64          (4,421,943.13)         
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (1,957,723.61)         798,118.31             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (4,785,379.30)         11,250.00               

การเปลียนแปลงในหนี สินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 7,614,952.35          7,481,456.47          
ประมาณการหนี สินระยะสัน 387,840.00             (920,876.06)            
หนี สินหมุนเวียนอืน 3,150,730.48          (690,032.26)            
จ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (1,417,000.00)                                  
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 4,714,744.30                                   

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 79,436,702.68        74,387,978.41        

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั (มหาชน)
(เดิมชือ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 

บาท

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7 
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
ANNUAL REPORT 2014

2557 2556
รับดอกเบีย 77,257.78               64,490.61               
จ่ายภาษีเงินได้ (16,721,758.91)       (18,321,033.99)       
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 62,792,201.55        56,131,435.03        
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัวคราวเพิมขึน (240,700,000.00)     (28,000,000.00)       
ซืออุปกรณ์ (7,956,952.04)         (3,998,238.07)         
เงินรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 141,630.85             363,254.77             
ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,434,483.17)         (46,500.00)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (253,949,804.36)     (31,681,483.30)       
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 50,000,000.00        18,956,640.62        
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (60,000,000.00)       (21,714,148.70)       
เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั                          13,000,000.00        
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั                          (13,000,000.00)       
จ่ายดอกเบีย (437,345.91)            (681,293.72)            
เงินปันผลจ่าย (98,995,000.00)       (27,625,000.00)       
เงินรับจากการเพิมทุนหุน้สามญั 323,723,166.68                               

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 214,290,820.77      (31,063,801.80)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ 23,133,217.96        (6,613,850.07)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 2,527,173.83          9,141,023.90          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 25,660,391.79        2,527,173.83          

(เดิมชือ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 

บาท

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั (มหาชน)

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 8 
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บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
(เดมิชือ บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จาํกดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2557  

1. ข้อมูลทัวไป 

บริษทั ไฟร์วคิเตอร์ จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึนในประเทศไทยตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์เมือวนัที 9 พฤษภาคม 2544 และไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมือวนัที 22 พฤษภาคม 2557
โดยประกอบธุรกิจ ขายส่ง ปลีกและให้บริการซ่อม เช่า เช่าซือและรับเหมาติดตัง ระบบดบัเพลิง รวมทังอุปกรณ์ และ
วตัถุเคมีดับเพลิง สํานักงานตั งอยู่เลขที  19/2022 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 
งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพือให้เป็นไปตามหลกัการบญัชี
ทีรับรองทัวไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้าํขึนเพือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที 28 
กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ งการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันันเพือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินทีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินทีเกียวกบั สินทรัพย ์หนี สิน รายได ้และ
ค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ทีผูบ้ริหารมีความเชือมันอย่าง
สมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนันซึ งไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเกียวกบัการ
กาํหนดจํานวนสินทรัพย์และหนี สินนั น ๆ ดังนั นผลที เกิดขึนจริงจากการตั งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหนี สินอาจแตกต่างไปจากทีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างสมําเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีทีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนัน ๆ และจะบนัทึกในงวดทีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทังงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใชก้รอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ทีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี  
ก) กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ซึงมีผลบงัคบัใชท้นัทีในปี 2557 
ข) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบบญัชีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2557 ดงัต่อไปนี  

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2555)  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2555) 
 

การเปิดเผยข้อมูลเ กี ยวกับบุคคลหรือกิจการ          
ทีเกียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2555) 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขาย              
และการดาํเนินงานทียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 15 สญัญาเช่าดาํเนินงานสิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 1 การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิดขึนจากการรือถอน 

การบูรณะและหนี สินทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า

หรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอน  

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบัญชี

ฉบบัที 29 เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจทีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 17 การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ากรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)  มาตรฐาน   
การรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

บริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี  
ก) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบบัญชีเริ มในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2558 
ดงัต่อไปนี  

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2557)  การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการ
ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2557)   สญัญาก่อสร้าง   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2557) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนข์องพนกังาน   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้มื   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคล หรือกิจการที

เกียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2557)  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมือออกจากงาน   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกิจการ   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2557)    
 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที 
เงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2557) กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2557) 
 

ประมาณการหนี สิน หนี สินทีอาจเกิดขึน และ
สินทรัพยที์อาจเกิดขึน   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายและ        
การดาํเนินงานทียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 6 (ปรับปรุง 2557) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 11   การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12   การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2557)  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีทีไม่มีความ
เกียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2557)  สญัญาเช่าดาํเนินงานสิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได้การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเนือหาสญัญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได้รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 1 
(ปรับปรุง 2557) 

การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิดขึนจากการรือถอน 
การบูรณะ และหนี สินทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 4 
(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5 
(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอน        
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 
(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2557) เรืองการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 10 
(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12 
(ปรับปรุง 2557) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 
(ปรับปรุง 2557)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 14  
 

ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์
ขอ้กาํหนดเงินทุนขันตําและปฏิสมัพนัธ์ของ
รายการเหล่านี  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 
19 (ปรับปรุง 2557) เรือง ผลประโยชน์ของ
พนกังาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 
(ปรับปรุง 2557)  

สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 17 การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือง 
(ปรับปรุง 2557) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 18 
(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 20 ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ
เหมืองผิวดิน 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบบญัชีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 
2559 ดงัต่อไปนี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2557) สญัญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีทีเริมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคญั 

เกณฑ์ในการวดัค่าในการจดัทาํงบการเงนิ 
นอกจากทีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้อืน ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอืน ๆ เกณฑใ์น
การจดัทาํงบการเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได้ 
การขายสินคา้ 

รายไดที้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้

รายไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมือไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ทีมีนยัสาํคญัไป
ให้กบัผูซื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ทีขายไปแลว้นันหรือมีความไม่
แน่นอนทีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้ ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุน
ทีเกิดขึนไดอ้ยา่งน่าเชือถือหรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีจะตอ้งรับคืนสินคา้  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 

รายไดต้ามสญัญาบริการ 

รายได้ตามสัญญาบริการประกอบด้วยจํานวนเมือเริมแรกตามทีตกลงไวใ้นสัญญาบวกจํานวนทีเกียวข้องกับการ
เปลียนแปลงสญัญาอนัเกิดจากการดดัแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพือจูงใจหากมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ทีจะก่อให้เกิดรายได้และสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเชือถือ  เมือสามารถประมาณผลของงานบริการ     
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ตามสญัญาไดอ้ยา่งน่าเชือถือ รายไดแ้ละตน้ทุนบริการตามสญัญาจะถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามสัดส่วนของ
ขันความสาํเร็จของงาน 

ขันความสาํเร็จของงานตามสัญญาประมาณโดยอา้งอิงกบัอตัราส่วนของตน้ทุนบริการทีเกิดขึนของงานทีทาํเสร็จจนถึง
ปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทุนบริการทังสิน  

หากไม่สามารถประมาณผลของงานบริการตามสญัญาไดอ้ยา่งน่าเชือถือ รายไดต้ามสญัญาบริการจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกวา่
ตน้ทุนบริการตามสญัญาทีเกิดขึนและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีจะไดรั้บตน้ทุนนันคืน 

เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีตน้ทุนบริการทังสินจะสูงกวา่รายไดต้ามสัญญาบริการทังสินจะรับรู้ผลขาดทุนทีคาด
วา่จะเกิดขึนจากงานบริการตามสญัญาในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส่วนงานทีแลว้เสร็จทียงัมิไดส่้งมอบ และยงัมิไดอ้อกใบแจง้หนี เรียกเก็บจากลูกคา้แสดงเป็นมูลค่างานทีทาํเสร็จแต่ยงัไม่
เรียกเก็บ 

งานระหวา่งทาํ 

งานระหวา่งทาํแสดงในราคาทุนหกัค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

รายไดค้่าเช่า 

รายไดค้่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า ค่าใชจ่้าย
เริมแรกทีเกิดขึนเป็นการเฉพาะเพือให้เกิดสัญญาเช่าเป็นส่วนหนึงของค่าเช่าทังสินตามสัญญา ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนรับรู้
เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึงค่าเช่านันเกิดขึน 

ดอกเบียรับและรายไดอื้น 

ดอกเบียถือเป็นเงินไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

รายไดอื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  ประโยชน์ที
ไดรั้บตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหนึงของค่าเช่าทังสินตามสัญญา  ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนจะ
บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีทีมีรายการดงักล่าว 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ดอกเบียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปีทีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึน  ยกเวน้ใน
กรณีทีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหนึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือ
การผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนทีจะนาํมาใชเ้องหรือเพือขาย  ดอกเบียซึ งเป็นส่วนหนึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 
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เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูงสุทธิ
จากเงินฝากธนาคารทีติดภาระหลกัประกนั และเงินฝากธนาคารทีมีกาํหนดระยะเวลาเกิน 3 เดือน 

เงนิลงทุนชัวคราว 
ตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซึงถือไวเ้พือคา้แสดงในราคายติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการ
ตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ราคาทุนของหลกัทรัพยที์จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉลีย 

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืนแสดงในราคาตามใบแจง้หนีหกัค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 

บริษัทบันทึกค่าเผือหนี สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึ นจากการเก็บเงินลูกหนี ไม่ได้ ซึ ง
โดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายลูุกหนี  ลูกหนี จะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเมือทราบ
วา่เป็นหนี สูญ 

สินค้าคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวธีิถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั หรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํากวา่ 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทีซือ ตน้ทุนในการดดัแปลง หรือตน้ทุนอืน เพือให้สินคา้อยู่ในสถานทีและสภาพ
ปัจจุบนัในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูป ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบั
กาํลงัการผลิตปกติ 

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาทีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นในการขาย 

บริษทัตังค่าเผือมูลค่าสินคา้ลดลงสาํหรับสินคา้ทีเสือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

อุปกรณ์ 

อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม และหกัค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเสือมราคา 

ค่าเสือมราคาคาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงันี  

 จาํนวนปี 
เครืองมือและอุปกรณ์ 5   
เครืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5   
ยานพาหนะ 7   
สินทรัพยเ์พือเช่าและสาธิต 5   

ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน และไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
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การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหวา่งปีบญัชีทีเกิดรายการขึน  ตน้ทุนของการปรับปรุง
ใหดี้ขึนทีสาํคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่การปรับปรุงนันจะ
ทาํให้บริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมาเกินกว่าหนึ งรอบระยะเวลาบญัชี สินทรัพยที์ไดม้าจากการปรับปรุงหลกัจะตดัค่า
เสือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ทีเหลืออยูข่องสินทรัพยที์เกียวขอ้ง  

รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากการจาํหน่ายกาํหนดโดยเปรียบเทียบสิงตอบแทนทีไดรั้บกบัราคาตามบญัชีและรวม
ไวอ้ยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยร์วมทังดอกเบียจ่ายทีเกิดขึนจากการกูย้มืเพือใชใ้นการไดม้าซึ งสินทรัพยข์า้งตน้
ก่อนสินทรัพยจ์ะแลว้เสร็จถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและหกัค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดย
วธีิเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์5 ปี 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงานว่า มีขอ้บ่งชี เรืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด
สูงกวา่มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

การคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยแ์ลว้แต่
มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตจะคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พือให้สะทอ้นมูลค่าทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ ง
แปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยที์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์
อืนใหพิ้จารณามูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดทีสินทรัพยน์ันมีความเกียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บ
คืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพือใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกั
ค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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สัญญาเช่าการเงนิ 
สญัญาเช่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทีมีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่า
ถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์เช่า หรือมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํากว่า โดยจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายจะปันส่วน
ระหวา่งหนี สินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพือให้ไดอ้ตัราดอกเบียคงทีต่อหนี สินคงคา้งอยูโ่ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี สินระยะยาว ส่วนดอกเบียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยที์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายกุารใชง้าน
ของสินทรัพยที์เช่า หรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํากวา่ 

สญัญาระยะยาวเพือเช่าสินทรัพยโ์ดยทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่าจะจดั 
เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน  เงินทีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจากสิงตอบแทนจูงใจทีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า)    
จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านัน 

ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี ยปรับทีตอ้งจ่ายให้กบัผูใ้ห้เช่าจะ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีทีการยกเลิกนันเกิดขึน 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ผลประโยชน์ระยะสัน 

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินทีกาํหนดไว ้

บริษทัดาํเนินการจดัตังกองทุนสาํรองเลียงชีพทีเป็นแผนจ่ายสมทบทีกาํหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพย์
ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั กองทุนสาํรองเลียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสมทบเขา้กองทุนจากพนักงาน
และบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพและภาระหนี สินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเกียวขอ้ง  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้

หนี สินผลประโยชน์พนักงานส่วนทีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารทาํงานของ
พนักงาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตทีพนักงานจะไดรั้บจากการทาํงานให้กับบริษทัตลอด
ระยะเวลาทาํงานถึงปีทีเกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเริมตน้ การประมาณการหนี สิน
ดงักล่าวคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 
Method) 

เมือผลประโยชน์พนกังานมีการเปลียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ทีเพิมขึนซึ งเกียวขอ้งกบัการทาํงานให้กบับริษทัใน
อดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลียจนกระทัง
ผลประโยชน์ไดมี้การจ่ายจริง  

เมือขอ้สมมติทีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปลียนแปลง บริษทัรับรู้ผลกาํไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีเกิดขึนในกาํไรหรือขาดทุนทังจาํนวน 
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ประมาณการหนีสิน 
ประมาณการหนี สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมือบริษทัมีภาระหนี สินเกิดขึนจากขอ้พิพาททางกฎหมายหรือ
ภาระผกูพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่าย
ไปเพือชาํระภาระหนี สินดงักล่าว โดยจาํนวนภาระหนี สินดังกล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ย่างน่าเชือถือ ถา้
ผลกระทบดงักล่าวมีจาํนวนทีเป็นสาระสาํคญั ประมาณการกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั
โดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้ เพือใหส้ะทอ้นมูลค่าทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ งแปร
ไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อหนี สิน ซึงการใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการหนี สินทีสาํคญัมีดงันี  

ประมาณการตน้ทุนโครงการบริการรับเหมาติดตัง 

บริษทัประมาณการตน้ทุนการรับเหมาติดตังของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบการติดตังและนาํมาคาํนวณ
จาํนวนและมูลค่าวสัดุทีตอ้งใชใ้นโครงการดงักล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีตอ้งใชใ้นการใหบ้ริการรับเหมาติดตัง
จนเสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโนม้ของการเปลียนแปลงราคาวสัดุ ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอืน ๆ บริษทัจะทาํการ
ทบทวนประมาณการตน้ทุนอยา่งสมําเสมอ และทุกคราวทีตน้ทุนทีเกิดขึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งเป็น
สาระสาํคญั  

ประมาณการผลขาดทุนสาํหรับโครงการบริการรับเหมาติดตัง 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากโครงการบริการรับเหมาติดตังแต่ละ
โครงการจากประมาณการตน้ทุนทีคาดวา่จะเกิดขึน โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการติดตัง ตน้ทุนทีเกิดขึนจริง 
ประกอบกบัการเปลียนแปลงของราคาวสัดุ ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบนั 

ประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าชา้ 

บริษทัประมาณการหนี สินทีเกิดขึนจากการถูกเรียกค่าเสียหายจากการส่งมอบโครงการล่าชา้ ซึ งฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในการประมาณการค่าปรับตามสัญญาและคาํนึงถึงระยะเวลาการทาํงานล่าช้าที เกิดขึน โดยบริษัทได้บันทึก
ประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าชา้ไวใ้นงบการเงินแลว้ อยา่งไรก็ตามผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากทีได้
ประมาณการไว ้

ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนที
เกียวกบัรายการทีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ใหรั้บรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั คือ ภาษีทีคาดวา่จะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํงวดทีตอ้งเสียภาษี และการปรับปรุงทางภาษี
ทีเกียวกบัรายการในงวดก่อน โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัวคราวระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหนี สิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานโดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน
รอบระยะเวลารายงาน  

หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกทุกรายการและสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดงักล่าว 
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สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสามารถหักกลบได้เมือบริษทัมีสิทธิตาม
กฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษี
ต่างกนันันกิจการมีความตังใจจะจ่ายชาํระหนี สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตังใจจะรับ
คืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี สินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวนทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบญัชีเท่าทีจะ
มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัของจาํนวนหุ้นสามญัที
ออกจาํหน่ายแลว้ในระหวา่งปี  

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปดงันี  

2557 2556
กาํไรสาํหรับปี (บาท)            60,605,193.59            61,160,319.64 
หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ้น)
หุน้สามญัทีออก ณ วนัตน้ปี                   6,500,000                   6,500,000 
ผลกระทบจากหุน้ทีออกจาํหน่ายระหว่างปีและการเปลียนแปลง
มูลค่าหุน้ทีตราไว ้เมือวนัที 19 กนัยายน 2557               236,760,274               123,500,000 
หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉลียถ่วงนําหนกั (หุน้)               243,260,274               130,000,000 

กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน (บาท)                            0.25                            0.47 
 

เมือวนัที 19 กนัยาน 2557 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้เปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว ้บริษทัจึงไดค้าํนวณกาํไร
ต่อหุ้นขันพืนฐานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2556 ใหม่โดยปรับจาํนวนหุ้นสามญัทีถือโดยผูถื้อหุ้นก่อนการ
เปลียนแปลงมูลค่าหุน้ทีตราไว ้เสมือนวา่การเปลียนแปลงมูลค่าหุน้ทีตราไวเ้กิดขึนตังแต่วนัที 1 มกราคม 2556 
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4. รายการทีเกดิขึนและยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั 
บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหนึงกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ซึ งบุคคลหรือกิจการเหล่านี เกียวขอ้งกนัโดยการถือ
หุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีมีสาระสําคญัทีรวมไวใ้น       
งบการเงินใชร้าคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัวไป หรือในราคาทีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาด
รองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี สิน และรายการบญัชีและรายการคา้ทีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
มีดงันี  

รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงันี

2557 2556
ซือสินคา้

บริษทั ชิลแมทช ์จาํกดั 4,900.00                  7,000.00                  
ขายสินคา้

บริษทั ชิลแมทช ์จาํกดั 1,890.00                                            
ขายอุปกรณ์

บริษทั คิวทูเอส จาํกดั                           22,800.00                
บริษทั ชิลแมทช ์จาํกดั                           8,480.00                  

ซืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
บริษทั คิวทูเอส จาํกดั                           13,630.00                
บริษทั ชิลแมทช ์จาํกดั 290.00                     7,990.00                  
บริษทั หาญเอน็ยเินียริง จาํกดั 2,399,824.00           616,400.00              

รายไดอ้ืน
บริษทั คิว ทู เอส จาํกดั 5,700,000.00                                     
บริษทั ชิลแมทช ์จาํกดั 3,156,000.00                                     

ค่าสาธารณูปโภค
บริษทั หาญเอน็ยเินียริง จาํกดั                           107,935.12              

ค่าเช่าและบริการสาํนกังาน 
บริษทั หาญเอน็ยเินียริง จาํกดั 5,734,710.00           13,090,986.00         
คณะบุคคลเจนศรี                           813,600.00              
คณะบุคคลสิริพิศ                           297,000.00              
คุณเจน ชาญณรงค์ 26,550.00                                          

ดอกเบียจ่าย
บริษทั ชิลแมทช ์จาํกดั                           87,246.57                

ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ 2,495,000.00           260,000.00              

บาท
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงันี    

2557 2556
ลูกหนีอืน

บริษทั หาญเอน็ยเินียริง จาํกดั 1,456,132.00      29,193.88          
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย

บริษทั หาญเอน็ยเินียริง จาํกดั                      14,894.32          
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน

บริษทั ชิลแมทช ์จาํกดั 2,247.00                                 

บาท

 
เงนิกู้ยมืระยะสันจากกจิการทีเกียวข้องกนั 

การเพิมขึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2556 มีดงันี  

บาท
ยอดยกมา                        
เพิมขึน 13,000,000.00      
ลดลง (13,000,000.00)     
ยอดคงเหลือ                        

บริษทัมีเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั โดยการออกตัวสัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเมือทวงถาม จ่ายดอกเบียโดยอา้งอิง
อตัราดอกเบี ยของธนาคารพาณิชยส์ําหรับลูกคา้รายใหญ่ชันดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: 
MLR) และไม่มีหลกัประกนัเงินกูย้มื 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556
ผลประโยชน์ระยะสัน 8,354,890.00       5,808,621.00       
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 221,724.12          1,503,032.84       
รวม 8,576,614.12       7,311,653.84       

บาท
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษัท 

ชือบริษัท ประเทศ/สัญชาติ ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั หาญเอน็ยเินียริง จาํกดั ไทย บริษทัทีเกียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั คิว ทู เอส จาํกดั ไทย บริษทัทีเกียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั ชิลแมทช ์จาํกดั ไทย บริษทัทีเกียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั
คณะบุคคลเจนศรี ไทย คณะบุคคลทีเกียวขอ้งกนั ผูบ้ริหารร่วมกนั
คณะบุคคลสิริพิศ ไทย คณะบุคคลทีเกียวขอ้งกนั ผูบ้ริหารร่วมกนั
คุณเจน ชาญณรงค์ ไทย บุคคลทีเกียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้และบุคคลในครอบครัวเดียว

กบักรรมการ
 

หลกัเกณฑ์ในการเรียกเกบ็รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

นโยบายการกาํหนดราคา
ขายอุปกรณ์ ตามราคาทีตกลงร่วมกนั
ซือสินคา้ ตามราคาตลาด
ซืออุปกรณ์ ตามราคาทีตกลงร่วมกนั
รายไดอ้ืน ตามราคาทีตกลงร่วมกนั
ค่าเช่าและค่าบริการ ตามราคาทีตกลงร่วมกนั
ดอกเบียจ่าย อา้งอิงอตัราดอกเบียเงินกูย้มืของธนาคารพาณิชย์

 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556
เงินสด 149,582.23             106,382.85              
เงินฝากธนาคาร 25,510,809.56        2,420,790.98           
รวม 25,660,391.79        2,527,173.83           

บาท
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6. เงนิลงทุนชัวคราว 
เงินลงทุนชัวคราว ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง
2557 2556 2557 2556 2557 2556

กองทุนเปิด 269,339,057.32    28,190,051.10    270,160,203.58    28,274,062.04     821,146.26         84,010.94            

บาท

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จาํนวนเงิน 
737,135.32 บาท และ 82,723.42 บาท ตามลาํดบั รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

7. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน  

ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556
ลูกหนีการคา้ 127,538,610.80       130,381,274.20       
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (1,971,501.48)         (1,581,389.01)         
ลูกหนีการคา้  สุทธิ 125,567,109.32       128,799,885.19       

ลูกหนีอืน 4,289,964.00          1,379,120.00           

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  สุทธิ 129,857,073.32       130,179,005.19       

บาท

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัมียอดลูกหนีการคา้คงเหลือโดยแยกตามจาํนวนเดือนทีคา้งชาํระไดด้งันี  

2557 2556
ลูกหนีการค้า 
   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  
   เกินกาํหนดชาํระ
      นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน  
      มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน  
      มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน  
      มากกว่า 12 เดือนขึนไป  
      รวม 127,538,610.80       130,381,274.20      

บาท
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สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญมีรายการเคลือนไหวดงันี  

2557 2556
ยอดยกมา 1,581,389.01          802,914.90             
บวก หนีสงสัยจะสูญ 404,762.91             885,420.61             
หัก กลบัรายการหนีสงสัยจะสูญตดัจาํหน่ายหนี สูญ (14,650.44)              (106,946.50)            
ยอดคงเหลือ 1,971,501.48          1,581,389.01          

บาท

 
8. สินค้าคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย  

2557 2556
สินคา้สาํเร็จรูป 78,734,005.22       86,032,562.91       
สินคา้ระหว่างทาง 28,719,575.81       23,463,390.76       
รวม 107,453,581.03     109,495,953.67     
หัก ค่าเผือมูลค่าสินคา้ลดลง (5,936,347.53)       (7,337,872.25)       
สินคา้คงเหลือ  สุทธิ 101,517,233.50     102,158,081.42     

บาท

 
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ค่าเผือมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงมีรายการเคลือนไหวดงันี  

2557 2556
ยอดยกมา 7,337,872.25          3,440,757.59          
บวก ขาดทุนจากการตีราคาสินคา้ลดลง(กลบัรายการ) (1,401,524.72)         3,897,114.66          
ยอดคงเหลือ 5,936,347.53          7,337,872.25          

บาท
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9. อุปกรณ์ 

อุปกรณ์ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

เครืองมือ เครืองตกแต่งและ สินทรัพยเ์พือเช่า อุปกรณ์
และอุปกรณ์ อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ และสาธิต ระหว่างติดตัง รวม

ราคาทุน
ณ วนัที 1 มกราคม 2556 543,456.49      1,264,962.32   8,009,181.37     2,990,061.05                     12,807,661.23  
เพิมขึน/โอนเขา้ 528,533.55      961,180.07      1,363,760.00     875,786.95       268,977.50     3,998,238.07    
จาํหน่าย/โอนออก (10,775.93)       (225,724.77)     (742,053.00)       (79,288.56)                        (1,057,842.26)   
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 1,061,214.11   2,000,417.62   8,630,888.37     3,786,559.44    268,977.50     15,748,057.04  
เพิมขึน/โอนเขา้ 101,150.41      7,239,682.00   750,098.13        135,000.00       35,099.33       8,261,029.87    
จาํหน่าย/โอนออก (6,607.48)         (233,627.63)     (89,760.00)                            (304,076.83)    (634,071.94)     
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 1,155,757.04   9,006,471.99   9,291,226.50     3,921,559.44                     23,375,014.97  

ค่าเสือมราคาสะสม
ณ วนัที 1 มกราคม 2556 178,589.11      855,193.47      4,021,583.95     2,464,961.10                     7,520,327.63    
ค่าเสือมราคา 184,354.50      230,007.92      904,667.26        399,383.04                        1,718,412.72    
จาํหน่าย/โอนออก (9,277.31)         (210,584.22)     (735,449.38)       (73,612.33)                        (1,028,923.24)   
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 353,666.30      874,617.17      4,190,801.83     2,790,731.81                     8,209,817.11    
ค่าเสือมราคา 203,583.15      1,128,989.32   932,536.48        315,129.32                        2,580,238.27    
จาํหน่าย/โอนออก (5,500.89)         (137,583.10)     (84,561.18)                                             (227,645.17)     
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 551,748.56      1,866,023.39   5,038,777.13     3,105,861.13                     10,562,410.21  

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ภายใตก้รรมสิทธิ ของบริษทั
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 707,547.81      1,125,800.45   4,440,086.54     995,827.63       268,977.50     7,538,239.93    

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 604,008.48      7,140,448.60   4,252,449.37     815,698.31                        12,812,604.76  

บาท
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2557 2556
ค่าเสือมราคาสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม
แสดงไวใ้น
    ตน้ทุนขาย 21,736.33              15,486.86              
    ตน้ทุนบริการ 864,831.58            914,574.07            
    ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,693,670.36         788,351.79            
   รวม 2,580,238.27         1,718,412.72         

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
ราคาตามบญัชีกอ่นหกัค่าเสือมราคาสะสม ไดต้ดัจาํหน่าย
ค่าเสือมราคาทังจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 5,007,147.31         3,973,393.47         

บาท

 

บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าอาคารสาํนกังาน ดงัต่อไปนี  

ค่าเช่าต่อเดือน
ผูใ้หเ้ช่า ระยะเวลา (บาท)

สัญญาเช่าพืนทีสาํนกังาน คุณเจน ชาญณรงค์ 3 ปี 53,100                 
บริษทั หาญเอน็ยเินียริง จาํกดั 3 ปี 238,800               

สัญญาเช่าพืนทีคลงัสินคา้ บริษทั หาญเอน็ยเินียริง จาํกดั 3 ปี 195,490               
บริษทั ภทัรฤทธิ  1997 จาํกดั 5 ปี 5,250                   

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2557
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10. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

บาท
ราคาทุน
ณ วนัที 1 มกราคม 2556 525,614.98             
เพิมขึน/โอนเขา้ 46,500.00               
จาํหน่าย/โอนออก                          
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 572,114.98             
เพิมขึน/โอนเขา้ 5,434,483.17          
จาํหน่าย/โอนออก                          
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 6,006,598.15          
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วนัที 1 มกราคม 2556 291,647.14             
ค่าตดัจาํหน่าย 88,466.98               
โอน/ปรับปรุง                          
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 380,114.12             
ค่าตดัจาํหน่าย 148,190.55             
โอน/ปรับปรุง                          
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 528,304.67             
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 192,000.86             
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 5,478,293.48          

 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จาํนวนเงิน 0.15 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 0.09 ลา้น
บาท แสดงไวใ้นตน้ทุนบริการและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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11. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,571,037.45          2,804,062.00          
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,092,423.25)        (41,185.18)             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  สุทธิ 1,478,614.20          2,762,876.82          

บาท

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหวา่งปีมีดงันี  

ณ วนัที 1 กาํไร ณ วนัที 31
มกราคม 2557 (ขาดทุน) ธนัวาคม 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 316,277.81         78,022.49           394,300.30         
ค่าเผือการดอ้ยค่าเงินลงทุน                      1,952.70             1,952.70             
ค่าเผือมูลค่าสินคา้ลดลง 1,467,574.45      (280,304.95)        1,187,269.50      
ประมาณการหนี สิน 1,008,464.58      (20,949.63)          987,514.95         
ประมาณการรับคืน 11,745.16           (11,745.16)                               
รวม 2,804,062.00      (233,024.55)        2,571,037.45      

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสือมราคา (41,185.18)          (57,157.86)          (98,343.04)          
มูลค่างานทีทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็                          (994,080.21)        (994,080.21)        
รวม (41,185.18)          (1,051,238.07)     (1,092,423.25)     

บาท
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ณ วนัที 1 กาํไร ณ วนัที 31
มกราคม 2556 (ขาดทุน) ธนัวาคม 2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 160,582.98         155,694.83         316,277.81         
ค่าเผือมูลค่าสินคา้ลดลง 688,151.52         779,422.93         1,467,574.45      
ประมาณการหนี สิน 427,869.59         580,594.99         1,008,464.58      
ประมาณการรับคืน 48,227.13           (36,481.97)          11,745.16           
รวม 1,324,831.22      1,479,230.78      2,804,062.00      

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสือมราคา (7,484.84)            (33,700.34)          (41,185.18)          
มูลค่างานทีทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็ (99,388.07)          99,388.07                                    
รวม (106,872.91)        65,687.73           (41,185.18)          

บาท

 

12. เงนิกู้ยมืระยะสันจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556
ตัวสญัญาใชเ้งิน                          10,000,000.00       

บาท

 
วงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

ประเภทสินเชือ 2557 2556 2557 2556
เงินเบิกเกินบญัชี 6.00                8.00              MOR MOR 

Fixed deposit 
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสตรี์ซีท 47.00              62.00            MLR MLR
หนงัสือคําประกนั 14.00              14.00            2% 2%
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 12.00              27.00             
ตัวสัญญาใชเ้งิน 20.00              25.00            MLR MLR

Fixed deposit Fixed deposit 
รวม 99.00              136.00          

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
 (ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 0.30                0.30               

วงเงิน (ลา้นบาท) อา้งอิงอตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี)
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กรรมการบริษทัไดน้าํเงินฝากธนาคารใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื นอกจากนีกรรมการไดค้ ําประกนัในนามส่วนตวัเต็ม
วงเงิน 

13. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556
เจา้หนีการคา้ 67,610,018.23        66,081,926.23         

เจา้หนีอืน
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,977,380.03        12,806,304.97         
   เจา้หนีอืน 1,612,958.49          1,299,157.65           
   รวม 20,590,338.52        14,105,462.62         

รวมทังหมด 88,200,356.75        80,187,388.85         

 บาท

 

14. ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การเปลียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2557 และ 
2556 มีดงันี  

2557 2556
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที 1 มกราคม 5,042,322.91          2,139,347.95          
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ :

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,504,783.81          2,723,210.89          
ตน้ทุนดอกเบีย 275,189.85             159,683.42             
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                          257,200.66             
พนกังานลาออก (11,589.81)              (237,120.01)            

ผลประโยชน์พนกังานทีจ่ายในปีปัจจุบนั (1,417,000.00)                                  
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 6,393,706.76          5,042,322.91          

บาท
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ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย

2557 2556
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 6,393,706.76        5,042,322.91        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  ทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 6,393,706.76        5,042,322.91        

บาท

 
บริษทักาํหนดโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ งให้สิทธิแก่
พนกังานทีเกษียณอายแุละทาํงานครบระยะเวลาทีกาํหนด เช่น 10 ปีขึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกวา่อตัราเงินเดือน 
เดือนสุดทา้ย 300 วนั หรือ 10 เดือน 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีสาํคญั ณ  วนัที  31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 (แสดง
ดว้ยค่าเฉลียถ่วงนํ าหนกั) มีดงันี  

2557 2556
อตัราคิดลด 4.78 4.40
เงินเดือนในอนาคตทีเพิมขึน 6.30 4.19
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 6.67 10.14
อตัรามรณะ

ร้อยละ

ตารางมรณะไทยปี 2551
 

15. ทุนเรือนหุ้น 

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เมือวนัที 19 มีนาคม 2557 มีมติใหเ้พิมทุนจดทะเบียน จากจาํนวนเงิน 65 ลา้นบาท เป็นจาํนวน
เงิน 130 ลา้นบาทโดยออกหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 6.5 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิมทุน
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 28 มีนาคม 2557 

ทีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เมือวนัที 15 พฤษภาคม 2557 ไดมี้มติดงันี  

 แปรสภาพจากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เพือนาํหลกัทรัพยท์ังหมดของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

 เปลียนแปลงมูลค่าหุน้จากมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท  

       เพิมทุนจดทะเบียนจาก 130 ลา้นบาท เป็น 175 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จาํนวน 45 ลา้นหุน้ มูลค่า
หุน้ละ 1 บาท และใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าว เพือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัวไปครั งแรก 

โดยบริษทัได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจํากัดและเปลียนแปลงมูลค่าหุ้น และเพิมทุนจดทะเบียน
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 22 พฤษภาคม 2557 
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ทีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เมือวนัที 19 กนัยายน 2557 ไดมี้มติ ดงันี  

 เปลียนแปลงมูลค่าหุน้จากมูลค่าหุน้ละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท  

 เปลียนแปลงจาํนวนหุน้สามญัจาก 175 ลา้นหุน้ เป็น 350 ลา้นหุน้ 

 เปลียนแปลงการออกหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 45 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท เป็น จาํนวน 90 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 
0.50 บาท เพือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัวไปครั งแรก 

โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเปลียนแปลงมูลค่าหุ้น และจาํนวนหุ้นสามญัดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมือวนัที 22
กนัยายน 2557 

ในระหวา่งวนัที 5 – 7 พฤศจิกายน 2557 บริษทัไดน้าํหุน้สามญั จาํนวน 90 ลา้นหุน้ เปิดใหป้ระชาชนจองซือหุน้ โดย
เสนอขายในราคาหุน้ละ 3 บาท และเมือวนัที 10 พฤศจิกายน 2557 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้กบั
กระทรวงพาณิชย ์จากการรับชาํระเงินเพิมทุนหุน้สามญัดงักล่าวจากเดิมจาํนวนเงิน 130 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 175  
ลา้นบาท และบริษทัไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายเกียวกบัการจาํหน่ายหุน้เพิมทุน จาํนวนเงิน 11.79 ลา้นบาท เป็นรายการหกัใน
บญัชีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

16. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ทีจดทะเบียนไว ้บริษทัจะตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนีตังเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
นีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

17. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง
ตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะ
มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

18. เงนิปันผลจ่าย 

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เมือวนัที 19 มีนาคม 2557 มีมติให้จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 15.23 บาท รวมเป็นจาํนวน
เงิน 99 ลา้นบาท  

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เมือวนัที  24 เมษายน 2556 มีมติให้จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็น     
จาํนวนเงิน 27.63 ลา้นบาท และจดัสรรสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนเงิน 5.59 ลา้นบาท 

19. กองทุนสํารองเลียงชีพ 

บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตังกองทุนสาํรองเลียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ ง
ประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสมและเงินทีบริษทัจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนสาํรองเลียงชีพนีบริหารโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั กองทุนสาํรองเลียงชีพนีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรอง
เลียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนทีไดรั้บอนุญาต 
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20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะทีสาํคญั สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ไดแ้ก่ 

2557 2556
ซือสินคา้สาํเร็จรูป 388,056,420.13       353,143,436.15       
การเปลียนแปลงอืนในสินคา้สาํเร็จรูป 2,042,372.64          (4,421,943.13)         
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 58,457,537.71        41,858,106.63        
ค่าเช่าและค่าบริการสาํนกังาน 6,260,338.17          14,257,191.69        

บาท

 
21. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 คาํนวณขึนในอตัราทีกาํหนดโดย
กรมสรรพากรจากกาํไรทางบญัชีหลงัปรับปรุงเงือนไขบางประการตามทีระบุในประมวลรัษฎากร บริษทับนัทึกภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเป็นค่าใชจ่้ายทังจาํนวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภาระส่วนทีคา้งจ่ายเป็นหนี สินในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

การลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัที 530 พ.ศ.2554 ลง
วนัที 14 ธนัวาคม 2554 ใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ เป็นอตัราร้อยละ 23 
ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีแรกทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม  2555 และอตัราร้อยละ 20 ของกาํไร
สุทธิสาํหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมาทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป 
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัรารัษฎากร ฉบบัที 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัที 3 
พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัที 31 ธนัวาคม 2558  

บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดที้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ 
วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ตามคาํชีแจงของสภาวชิาชีพบญัชีทีออกในปี 2555  
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงันี  

2557 2556
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
สาํหรับปีปัจจุบนั 15,276,461.44           16,808,349.93           

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงผลแตกต่างชัวคราว 1,284,262.62             (1,544,918.51)            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16,560,724.06           15,263,431.42           

บาท

อตัราภาษี อตัราภาษี
(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 77,165,917.65    76,423,751.06    

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 15,433,183.53 20 15,284,750.21
รายจ่ายทีไม่ใหถ้ือเป็นรายจ่ายทางภาษี (139,566.71) 1,546,569.72
รายจ่ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึน (17,155.38) (22,970.00)
ภาษีเงินไดส้าํหรับปีปัจจุบนั 20 15,276,461.44 22 16,808,349.93
การเปลียนแปลงผลแตกต่างชัวคราว 1,284,262.62      (1,544,918.51)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 16,560,724.06 20 15,263,431.42

2557 2556

 

22. การจาํแนกข้อมูลตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสาํหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วน
งานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานของบริษทั คือ 
กรรมการบริษทั 

บริษทัประกอบกิจการ ขายส่ง ปลีกและให้บริการซ่อม เช่า เช่าซือและรับเหมาติดตัง ระบบดบัเพลิง รวมทังอุปกรณ์ 
และวตัถุเคมีดบัเพลิง ดงันัน บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว โดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์
เดียวกนั  

23. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมอืทางการเงนิ 

บริษทัไม่มีนโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลทีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพือการเก็งกาํไรหรือ
การคา้ 

การบริหารจดัการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ันคงเพือรักษานกัลงทุน เจา้หนี และความเชือมันของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกาํกบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ ง
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บริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อีกทังยงักาํกบัดูแลระดบัการ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

ความเสียงจากสินเชือ 

ความเสียงทางดา้นสินเชือ หมายถึง ความเสียงทีลูกคา้ไม่สามารถชาํระหนีตามเงือนไขทีตกลงไว ้และความเสียงจาก      
คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขในสัญญา ซึ งอาจทาํให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได ้ทังนีบริษทัไดก้าํหนด
นโยบายในการป้องกนัความเสียงดงักล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้และคู่สัญญา โดยกาํหนด
ระเบียบการพิจารณาและระยะเวลาการเรียกเก็บหนี  

สินเชือของบริษทั หมายถึง การใหเ้ครดิตกบัลูกคา้จากการขายสินคา้และการบริการ ซึ งเป็นธรรมเนียมการปฏิบติัทาง
การคา้โดยทัวไป  

ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย หมายถึง การทีมูลค่าของสินทรัพยห์รือหนี สินทางการเงิน หรือรายไดด้อกเบียสุทธิ อาจ
เกิดการเปลียนแปลงเนืองจากการผนัผวนของอตัราดอกเบียในตลาด 

สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินของบริษทัโดยส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียลอยตวัโดยอา้งอิงตามอตัราตลาด เช่น อตัรา
ดอกเบียลูกคา้ชันดีของธนาคารพาณิชย ์ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย ์หรือ อตัราดอกเบียอา้งอิงอืน เป็นตน้ 

ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนของบริษทั ส่วนใหญ่เกียวขอ้งกบัการซือสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที 31 
ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัมีหนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันี  

2557 2556
ไม่ไดป้้องกนัความเสียง

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,381,285.14      1,317,735.24      
ดอลลาร์สิงคโปร์ 56,989.20           101,477.38         
ยโูร 1,086.64                                 

เงินตราต่างประเทศ

มูลค่ายุตธิรรม 
มูลค่ายติุธรรม หมายถึง มูลค่าทีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยท์างการเงินออกไป หรือมูลค่าทีบริษทัคาด
วา่จะตอ้งจ่ายเพือการไถ่ถอนหนี สินทางการเงินโดยใชร้าคาตลาดหรือราคาประเมินจากการคาํนวณตามหลกัการของ
ตลาดเงินทีใชก้นัทัวไป  

สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินมีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีทีปรากฏในงบการเงิน (Approximate 
Carrying Value) 
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24. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีภาระผกูพนัและหนี สินทีอาจเกิดขึน ดงันี   

24.1 หนงัสือคําประกนัทีออกโดยธนาคารเพือใชใ้นการคําประกนัสินคา้และผลงานตามสญัญาวา่จา้งงานติดตังระบบ        
จาํนวนเงิน 7.34 ลา้นบาท 

24.2 จ่ายชําระตามสัญญาเช่าพืนทีอาคารสํานักงานและคลังสินค้ากับกิจการอืนและกิจการที เกียวข้องกัน ดังนี           
(ดูหมายเหตุ 9) 

ระยะเวลา ค่าเช่าและบริการจ่าย (ลา้นบาท)
 1 ปี 5.91

2  5  ปี 6.41  
24.3 จ่ายชาํระตามสญัญาค่าเช่ายานพาหนะกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั อตัราค่าบริการเดือนละ 0.04 ลา้นบาท 

24.4 จ่ายชาํระตามสญัญาจา้งทีปรึกษา จาํนวนเงิน 0.12 ลา้นบาท 

24.5 จ่ายชาํระตามสญัญาจา้งบริการ จาํนวนเงิน 11.42 ลา้นบาท 

25. การจดัประเภทรายการใหม่ 

บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2556   
เพือใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบนัดงันี  

  ก่อนจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภทใหม่
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตน้ทุนขายและบริการ 369,859,427.85       18,482.00               369,877,909.85       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 27,470,239.28        169,564.06             27,639,803.34        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 46,832,981.20        (188,046.06)            46,644,935.14        

บาท

 
26. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ทีประชุมคณะกรรมการ เมือวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2558 มีมติใหจ่้ายเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นจาํนวน
เงิน 52.50 ลา้นบาท  

27. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เมือวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2558 




