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ส่วนที่ 1  
การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาและการประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน 
 

 บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “FTE”) เดิมช่ือ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ก่อตั้ง
โดยนำยทักษิณ ตันติไพจิตรซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงและกำรออกแบบระบบดบัเพลิงมำกวำ่ 
27 ปี โดยจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2532 นำยทักษิณ ตันติไพจิตรได้เข้ำร่วมงำนกับบริษัท หำญเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (ปัจจุบันช่ือ บริษัท หำญ 
เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ ำกัด (มหำชน)) และรับผิดชอบบริหำรงำนด้ำนธุรกิจน ำเข้ำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ดับเพลิงในประเทศไทย 
ซึ่ง ณ ขณะนั้นบริษัท หำญเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ถือเป็นบริษัทไทยรำยแรก ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำจำกเจ้ำของ
ตรำสินค้ำต่ำงประเทศ ต่อมำในปี 2542 นำยทักษิณ ตันติไพจิตร ได้เล็งเห็นถึงช่องทำงและโอกำสกำรเติบโตในธุรกิจที่เกี่ยวกับ
ระบบดับเพลิงมำกยิ่งขึ้น จึงตัดสินใจออกมำก่อตั้งบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2542 
ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วเท่ำกับ 2,000,000 บำท เพื่อด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ดับเพลิงแบบครบวงจร 
(Fire Protection Equipment) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดต่ำง ๆ (Fire Suppression System) เช่น ระบบดับเพลิงด้วยน้ ำ 
(Water-based System) ระบบดับเพลิงด้วยโฟมดับเพลิง (Foam System) ระบบดับเพลิงด้วยก๊ำซ (Gaseous System) 
ระบบดับเพลิงด้วยสำรสะอำดดับเพลิง (Clean Agent Extinguishing System) และระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire 
Alarm System) และให้บริกำรงำนออกแบบและจัดหำอุปกรณ์ดับเพลิงและงำนระบบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิงตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ 
เช่น อำคำรคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อำศัย อำคำรส ำนักงำน ศูนย์กำรค้ำ โรงแรม โรงพยำบำล ห้องคอมพิวเตอร์ดำต้ำเซ็นเตอร ์
สถำนีไฟฟ้ำแรงสูง โรงไฟฟ้ำ โรงงำนอุตสำหกรรม บริษัทมีทีมงำนที่มีประสบกำรณ์ ควำมมุ่งมั่นทุ่มเท ท ำให้บริษัทสำมำรถส่งมอบ
สินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพให้แก่ลูกค้ำได้อย่ำงเป็นท่ีน่ำพอใจ และบริษัทมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด เป็นที่ไว้วำงใจกับ
เจ้ำของตรำสินค้ำเกี่ยวกบัอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบดับเพลิงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใหม่หรือตรำสินค้ำใหม่
เพิ่มขึ้นโดยล ำดับ นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกำรสร้ำงทีมงำนบริกำรที่เข้มแข็งและสำมำรถขยำยงำนบริกำรต่ำง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบดับเพลิงให้ครอบคลุมและครบวงจร ตั้งแต่กำรออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม ให้บริกำรตรวจสอบ
และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบดับเพลิง เพื่อให้บริกำรอย่ำงครบวงจรด้วย 
 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญในปี 2560 
 บริษัทเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนและท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรกเมื่อวันท่ี 
27 กรกฎำคม 2560 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในอดีตต้ังแต่จัดต้ังบริษัทถึงปัจจุบนั 
 

ปี รายละเอียด 
2542  เดือนพฤศจิกำยน 2542 จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้ำนบำท 

โดยกลุ่มนำยทักษิณ ตันติไพจิตร มีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 85.50 และมีรุ่นพี่ ญำติ และเพื่อนร่วมงำน 
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ร้อยละ 2.50 และร้อยละ 2.00 ตำมล ำดับ 

 บริษัทเริ่มด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำและเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยอุปกรณ์ดับเพลิงครบวงจร อุปกรณ์ประกอบของระบบ
ดับเพลิง ระบบดับเพลิงชนิดต่ำง ๆ รวมทั้งให้บริกำรออกแบบและจัดหำอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ และระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลงิไหม ้โดยบรษิัทมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 19/20-22 ซอยศูนย์วิจยั 
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
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ปี รายละเอียด 

2543  เดือนกุมภำพันธ์ 2543 บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน
ในกำรขยำยกิจกำร 

2544  เดือนเมษำยน 2544 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 20 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน
ในกำรขยำยกิจกำร 

 บริษัทได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติประเภทโฟมส ำหรับโรงงำน
อุตสำหกรรม จึงได้ขยำยฐำนลูกค้ำเฉพำะทำงเพิ่มเติมไปยังกลุ่มโรงงำน และโรงกลั่นน้ ำมัน 

2545  บริษัทได้ย้ำยที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ไปยังเลขท่ี 21/56 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 ซึ่งมีพ้ืนท่ีใช้สอยกว้ำงขวำงขึ้นส ำหรับรองรับกำรเติบโตของธุรกิจ 

2547  บริษัทได้เช่ำพื้นที่ส ำนักงำนเพิ่มเติมเลขที่ 21/57 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจและกำรเพิ่มบุคลำกรในสำยงำนบริกำรโครงกำรรับเหมำ
ติดตั้งระบบดับเพลิงในโครงกำรต่ำงๆ 

2550  นำยทักษิณ ตันติไพจิตร ได้ก่อตั้งบริษัท เอฟ.ที. คอนแทรคเตอร์ จ ำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2550 ด้วย
ทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท โดยกลุ่มนำยทักษิณ ตันติไพจิตร ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีส ำนักงำนใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่ 21/56 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
เพื่อด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงด้วยสำรสะอำด เพื่อเพ่ิมทำงเลือกสินค้ำระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติให้แก่ลูกค้ำ 

2552  บริษัท เอฟ.ที. คอนแทรคเตอร์ จ ำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกัด (“FIS”) 
เมื่อวันท่ี 16 ธันวำคม 2552 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2 ล้ำนบำท โดยกลุ่มนำยทักษิณ ตันติไพจิตร ใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นเพ่ิมทุนจ ำนวน 9,000 หุ้น และนำยกฤษดำ เลหวนิช ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำมำเป็นผู้บริหำรกำรขำยของ 
FIS ได้ซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจ ำนวน 1,000 หุ้น ส่งผลให้ภำยหลังจำกเพิ่มทุน กลุ่มนำยทักษิณ ตันติไพจิตร 
มีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 95 และนำยกฤษดำ เลหวนิช มีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 5  

 FIS ได้ย้ำยที่ตั้งส ำนักงำนไปยังเลขที่ 26/1 ซอยศูนย์วิจัย 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

2554  บริษัทได้รับประกำศนียบัตรและกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008 จำกสถำบัน
เอสจีเอส (SGS) ภำยใต้กำรรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) และ National 
Accreditation Council (NAC) จำกกระทรวงอุตสำหกรรม 

2557  บริษัทครบก ำหนดสัญญำเช่ำพื้นที่ส ำนักงำนใหญ่เลขท่ี 21/56 จึงได้ย้ำยที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ไปเลขท่ี 21/57-58 
ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

 บริษัทได้ว่ำจ้ำงผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) สินค้ำประเภท สำยฉีดน้ ำดับเพลิง
ชนิดต่ำง ๆ ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ “TOTAL FIRE” ในกำรท ำกำรตลำด ทั้งนี้ สินค้ำดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรตรวจสอบ
มำตรฐำนคุณภำพสินค้ำโดยผู้ตรวจสอบคุณภำพอุปกรณ์ดับเพลิง และระบบดับเพลิงรำยหนึ่งในประเทศ
มำเลเซีย ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำน BS (British Standard) รวมทั้งได้ว่ำจ้ำงผู้ผลิตในประเทศไทยท ำกำรผลิต
สินค้ำประเภทเครื่องบรรจุสำรดับเพลิงแบบมือถือ และใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ “TOTAL FIRE” ในกำร
ท ำกำรตลำด ทั้งนี้  สินค้ำดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน มอก. จำกกระทรวงอุตสำหกรรม 
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ปี รายละเอียด 

2559  FIS ได้ย้ำยที่ตั้งส ำนักงำนไปยังเลขที่ 21/57-58 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2559 มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
ปี 2559 จำกก ำไรปี 2555 ในอัตรำหุ้นละ 19.36047 บำท เป็นเงินปันผล 3,872,094.95 บำท 

 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎำคม 2559 มีมติอนุมัติเรื่องที่ส ำคัญ ดังนี้ 
- จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลปี 2559 จำกก ำไรปี 2555-2558 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจ ำนวน 200,000 หุ้น 

ในอัตรำหุ้นละ 1,395.74 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น 279,148,000 บำท 
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 225 ล้ำนบำท โดยกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน

จ ำนวน 2,002,500 หุ้น และหุ้นเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 47,500 หุ้น น ำไปแลกหุ้น (Share Swap) กับ
กลุ่มผู้ถือหุ้นของ FIS จ ำนวน 19,998 หุ้น เพื่อจัดโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทส ำหรับขจัดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต ส่งผลให้บริษัทเข้ำถือหุ้นสำมัญของ FIS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแล้ว  

- อนุมัติกำรแปรสภำพจำกบริษัทจ ำกัด เป็น บริษัทมหำชนจ ำกัด และแก้ไขช่ือบริษัทเป็น “บริษัท ไฟร์เทรด
เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน)” 

- เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำกหุ้นละ 100 บำท เป็น 0.50 บำท ส่งผลให้มีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่จ ำหน่ำยแล้ว
เท่ำกับ 450 ล้ำนหุ้น 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 75 ล้ำนบำท ท ำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ำกับ 300 ล้ำนบำท ทั้งนี้
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 150 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท จะถูกจัดสรรน ำไปเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) 

2560 

 

 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2560 มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
2559 เพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นจ ำนวน 450 ล้ำนหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.14 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ำย
ทั้งสิ้น 63 ล้ำนบำท 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2560 มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำล ให้กับผู้ถือหุ้นจ ำนวน 450 ล้ำนหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.042 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ำย
ทั้งสิ้น 18.90 ล้ำนบำท 

 เข้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรกเมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2560 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2560 มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล

ระหว่ำงกำล ให้กับผู้ถือหุ้นจ ำนวน 600 ล้ำนหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.07 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น 
42 ล้ำนบำท 
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บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) 

ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท 

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 300,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ธุรกิจ : ผู้น าเข้าและจ าหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงแบบครบวงจร ประกอบด้วย  

1) อุปกรณ์ดับเพลิง 2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 3) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึง

ให้บริการออกแบบ จ าหน่าย จัดหา รับเหมาติดต้ัง ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง 

และงานระบบท่ีเกี่ยวข้องกับการดับเพลิง 

99.99 % 

บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ากัด 

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท 

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 2,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

ธุรกิจ : ผู้น าเข้า และจ าหน่ายระบบดับเพลิงอัตโนมัติ รวมถึงให้บริการออกแบบ จ าหน่าย จัดหา 

รับเหมาติดต้ัง ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ารุงรักษางานระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงเฉพาะ

ตราสินค้าท่ีบริษัทได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ าหน่ายจ านวน 3 ตราสินค้าในปัจจุบัน 

 
1.2 โครงสร้างกลุ่มบริษัท 
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บริษัทย่อย 
บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ากัด (“FIS”) 

  รายละเอียด 
วันที่ก่อต้ัง : 11 พฤษภำคม 2550 
ที่ต้ังส านักงาน : เลขที่  21/57-58 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพมหำนคร 10310 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้น ำเข้ำ และจ ำหน่ำยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ รวมถึงให้บริกำรออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ 

รับเหมำติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำงำนระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ดับเพลิง เฉพำะตรำสินค้ำที่บริษัทได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ 3 ตรำสินค้ำ
ในปัจจุบัน 

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : 2,000,000 บำท 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 100 บำทต่อหุ้น 
กรรมการบริษัท : นำยทักษิณ ตันติไพจิตร นำงปัทมำพร ตันติไพจิตร นำยกฤษดำ เลหวนิช นำงสำวเพ็ญ 

ยอดเกลี้ยง 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม คือ นำยทักษิณ ตันติไพจิตร หรือ นำงปัทมำพร ตันติไพจิตร 
ลงลำยมือช่ือร่วมกับ นำยกฤษดำ เลหวนิช หรือ นำงสำวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง รวมเป็น 2 คน
และประทับตรำส ำคัญของบริษัท 

ความสัมพันธก์ับบริษัท : FIS เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นจ ำนวน 19,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียน FIS  
มีกรรมกำรบริษัทร่วมกันได้แก่ นำยทักษิณ ตันติไพจิตร นำงปัทมำพร ตันติไพจิตร และ
นำงสำวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง 

 
1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การด าเนินงาน 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 บริษัทด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ประกอบระบบดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสำรสะอำด ระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องสูบน้ ำดับเพลิงที่มีคุณภำพสูงได้มำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ได้กำรยอมรับและควำม
พึงพอใจจำกลูกค้ำสูงสุดจำกกำรบริกำรชนิดครบวงจรโดยทีมวิศวกรผู้ช ำนำญกำรที่ได้รับกำรพัฒนำ และฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง 
 

พันธกิจ (Mission) 
 พัฒนำกำรบริหำรงำนด้ำนวิศวกรรมงำนโครงกำรโดยมืออำชีพ เพื่อให้ได้ผลงำนที่มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำน งำนส ำเร็จเรียบร้อย 
หรือ ส่งสินค้ำตรงทันตำมก ำหนดเวลำ และ/หรือ ทันตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำเพื่อให้ลูกค้ำและผู้เกี่ยวข้องเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด   
 

กลยุทธ์การด าเนินงาน 
 พัฒนำยอดขำย และผลก ำไร เติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมั่นคง (Sustainable Growth) โดยรักษำมำตรฐำนด้ำนกำรบริกำร 
 พัฒนำควำมสัมพันธ์ และควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำเดิม ควบคู่ไปกับกำรขยำยฐำนลูกค้ำ ด้วยกำรเปิดตลำดใหม่ที่มีศักยภำพ

ทั้งในส่วนภูมิภำคและในต่ำงประเทศแถบอินโดจีน 
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1.4 แผนการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนจะรับงำนโครงกำรรับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่มีขนำด
ใหญ่ โดยกลุ่มลูกค้ำหลักคือกลุ่มผู้รับเหมำที่เป็น Engineering Procurement Construction (EPC) ซึ่งกำรเข้ำรับงำนโครงกำรขนำด
ใหญ่มีควำมจ ำเป็นต้องอำศัยเงินทุนหมุนเวียนที่เหมำะสมตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรระบุขอบเขตของงำน (Term of Reference: 
TOR) ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยอำจเข้ำรับงำนโครงกำรรับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จำก
เจ้ำของโครงกำรได้โดยตรง อำทิ โครงกำรปรับปรุงสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต (กรณีเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบพิเศษ) 
เจ้ำของโรงงำน เจ้ำของอำคำรส ำนักงำน เจ้ำของคอนโดมิเนียม เป็นต้น 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ดับเพลิงแบบครบวงจร ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญำณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ รวมถึงกำรให้บริกำรออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ดับเพลิงและ
งำนระบบที่เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิงในสถำนที่ต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร ตำมอำคำรแนวสูงหรือแนวรำบ และโรงงำน
อุตสำหกรรม โดยทีมวิศวกรและช่ำงผู้ช ำนำญงำนเฉพำะทำงของบริษัท ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดับเพลิง 
และระบบดับเพลิงต่ำง ๆ จำกบริษัทช้ันน ำระดับโลกที่มีช่ือเสียงและมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล โดยมีสินค้ำหลำกหลำย
มำกกว่ำ 9,000 รำยกำร ภำยใต้ตรำสินค้ำที่มีช่ือเสียงมำกกว่ำ 30 ตรำสินค้ำ ทั้งแบบแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำรำยเดียวใน
ประเทศไทย (Exclusive Distributor) และตัวแทนจ ำหน่ำยทั่วไป (General Distributor) บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท 
ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจน ำเข้ำและจ ำหน่ำยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ รวมถึงกำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิง
เฉพำะตรำสินค้ำที่บริษัทได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ 3 ตรำสินค้ำในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ JANUS (ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ด้วยสำรสะอำดและก๊ำซ) FFE (อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ) และ FIKE (ระบบดับเพลิงด้วยสำรสะอำด) 
 บริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรเป็นผู้จ ำหน่ำยอุปกรณ์ดับเพลิงครบวงจร ระบบดับเพลิงชนิดต่ำง ๆ บริกำรออกแบบติดตั้ง รับเหมำ
ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ได้รับมำตรฐำน เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้ำ โดยมีนโยบำยส ำคัญ คือ 
กำรส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่รวดเร็ว มีมำตรฐำนควำมปลอดภัย
เป็นที่ยอมรับและมีควำมหลำกหลำยตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
 

2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1.  รำยได้จำกกำรขำย เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิง ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์ดับเพลิงแบบครบวงจร 
2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 3) ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยมีกลุ่มลูกค้ำหลัก คือ กลุ่มผู้ออกแบบหรือผู้รับเหมำ
งำนระบบดับเพลิง กลุ่มลูกค้ำเจ้ำของโครงกำรหรือผู้ใช้งำนโดยตรง และกลุ่มร้ำนค้ำตัวแทนจ ำหน่ำยทั่วประเทศ 

2.  รำยได้จำกกำรบริกำร ประกอบด้วย 1) รำยได้จำกงำนโครงกำร ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยให้บริกำรออกแบบ จ ำหน่ำย 
จัดหำ และรับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติหรือระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และ 2) กำรให้บริกำรตรวจสอบ 
และซ่อมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ดับเพลิง และระบบที่เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิง โดยมีกลุ่มลูกค้ำหลัก คือ กลุ่มผู้ออกแบบหรือ
ผู้รับเหมำงำนระบบดับเพลิง และกลุ่มลูกค้ำเจ้ำของโครงกำร 

 

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
 บริษัทเริ่มด ำเนินธุรกิจในปี 2542 โดยกำรเป็นตัวแทนน ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดต่ำง ๆ และ
ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำกผู้ผลิตสินค้ำช้ันน ำในต่ำงประเทศ รวมทั้งให้บริกำรงำนออกแบบระบบดับเพลิง ซึ่งมีกลุ่มลูกค้ำหลัก
คือ เจ้ำของอำคำรส ำนักงำน อำคำรคอนโดมิเนียม และกลุ่มผู้รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจแต่งตั้งเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยตรำสินค้ำช้ันน ำเพิ่มเติมมำโดยล ำดับ อำทิ NIBCO, Dixon Powhatan, TYCO, Grinnell, SPP Pumps, LPG, Securiton, 
Fogtec และ Pyrochem เป็นต้น ท ำให้กลุ่มสินค้ำของบริษัทมีควำมหลำกหลำยเพียงพอที่จะขยำยกำรให้บริกำรไปยังกลุ่มลูกค้ำอื่น ๆ 
เช่น กลุ่มผู้ประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรม กลุ่มโรงกลั่นน้ ำมัน สถำนีไฟฟ้ำแรงสูง ห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2547 
บริษัทได้ขยำยสำยงำนบริกำรรับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิงในโครงกำรต่ำง ๆ นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรออกแบบระบบดับเพลิง 
บริษัทจึงถือว่ำเป็นผู้ให้บริกำรงำนระบบดับเพลิงแบบครบวงจร โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 เกิดจำก
กำรจ ำหน่ำยสินค้ำ (Trading Segment) คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 76 ของรำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร และรำยได้จำก
กำรบริกำร ซึ่งประกอบด้วย รำยได้จำกงำนโครงกำรตำมสัญญำรับเหมำติดตั้ง (Contractor Segment) คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 
22 ของรำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร และรำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่น คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 2 ของรำยได้จำกกำรขำย
และกำรบริกำร ทั้งนี้ บริษัทมีแผนงำนที่จะเพิ่มสัดส่วนรำยไดจ้ำกงำนโครงกำรรับเหมำตดิตัง้ระบบดบัเพลิงอัตโนมัติและระบบสญัญำณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยจะพบว่ำ ปี 2560 สัดส่วนรำยได้จำกงำนโครงกำรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31 ของรำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร 
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สัดส่วนรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำลดลงเหลือร้อยละ 67 ของรำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร ในขณะที่สัดส่วนรำยได้จำก
กำรให้บริกำรอื่นยังคงเท่ำกับร้อยละ 2 ของรำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำรใกล้เคียงกับปี 2559 ที่ผ่ำนมำ 
 ลักษณะกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มหลัก สำมำรถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดับเพลิงแบบครบวงจร (Fire Protection Equipment) ได้แก่ อุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์

ประกอบของระบบดับเพลิง เป็นต้น 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดต่ำงๆ (Fire Suppression System) ได้แก่ ระบบดับเพลิงด้วยน้ ำ ระบบดับเพลิง

ด้วยโฟมดับเพลิง ระบบดับเพลิงด้วยก๊ำซ และระบบดับเพลิงด้วยสำรสะอำดดับเพลิง เป็นต้น 

3. กลุ่มผลิตภัณฑร์ะบบสญัญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ได้แก่ ระบบสัญญำณตรวจจับควัน ระบบสัญญำณ

ตรวจจับควำมร้อน ระบบสัญญำณเตือนภัยและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น 
 

รายละเอียดสินค้าและงานบริการ 

รายละเอียดสินค้าแยกตามกลุม่ผลิตภัณฑ์ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังน้ี 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 1: กลุ่มผลิตภณัฑ์อุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Protection) และอุปกรณ์ประกอบของระบบดับเพลิง 

1.1) ผลิตภัณฑ์วาล์วระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve) เป็นอุปกรณ์ส ำหรับติดตั้งในระบบป้องกันอัคคีภัย โดยวำล์วที่

ใช้ในระบบป้องกันอัคคีภัยต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน UL (Underwriters Laboratories) และ/หรือมำตรฐำน FM 

(Factory Mutual) ซึ่งมีคุณสมบัติสำมำรถทนแรงดันขณะใช้งำน (working pressure) ได้ไม่น้อยกว่ำ 175 psi และ/

หรือ 250 psi (pound per square inch หรือแรงปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว) โดยประกอบด้วยวำล์วประเภทต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

           วาล์วประตูน ้า (Gate Valve) 

 

 

 

 

 

         วาล์วปีกผีเสื อ (Butterfly Valve) 

 

 

 

 

  วาล์วกันกลับ (Check Valve) 
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 บอลวาล์ว (Ball Valve) 

 

 

 

 

   วาล์วสแตนเนอร์ (Strainer Valve)  วาล์วระบายอากาศ (Automatic Airvent Valve) 
 

1.2) ข้อต่อและข้อรัด (Grooved Coupling and Fitting) ใช้ส ำหรับเป็นข้อต่อเพื่อเช่ือมท่อในระบบดับเพลิง โดยไม่ต้องใช้

เครื่องเช่ือมไฟฟ้ำในกำรเช่ือมท่อ ถูกออกแบบให้สำมำรถเคลื่อนตัวและกำรหันเหทิศทำง เพื่อรองรับกำรขยำยหรือหดตัว 

หรือกำรเคลื่อนตัวของท่อและอำคำร 

 

 

 

           ข้อต่อ (Coupling) 

 

 

 

             ข้อรัด (Fitting) 
 

1.3) ตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณ์ภายใน 

1.3.1)  ตู้เก็บสำยฉีดน้ ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) เป็นตู้ส่งน้ ำดับเพลิง มีลักษณะเป็นตู้สีแดง ด้ำนหน้ำเป็นกระจก 

ที่สำมำรถเปิด หรือทุบให้แตก เพื่อน ำอุปกรณ์ช่วยเหลือออกมำได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยบริษัทมีกำรจ ำหน่ำย

สินค้ำประเภทนี้ของตนเองภำยใต้ตรำสินค้ำ “TOTAL FIRE” และเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเครื่องดับเพลิงในหลำกหลำย

ตรำสินค้ำ 

 

 

 

 

 

   ตู้สายฉดีน ้าดับเพลิง   วงล้อสายฉีดน ้าดับเพลิง   สายฉีดน ้าดับเพลิงแบบพับ  

            (Fire Hose Cabinet)    (Fire Hose Reel)       (Fire Hose Rack) 
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1.3.2)  วำล์วสำยฉีดน้ ำดับเพลิง (Hose Valve) เป็นวำล์วจ่ำยน้ ำออกจำกระบบท่อสู่ภำยนอก 

 

 

 

 

 วาล์วสายฉดีน ้าดับเพลิง (Hose Valve) 
 

1.3.3)  หัวรับน้ ำดับเพลิง (Fire Department Connection) เป็นอุปกรณ์รับน้ ำจำกภำยนอกอำคำร หรือรถดับเพลิง 

เพื่อจ่ำยเข้ำไปในระบบดับเพลิงภำยในอำคำร 

 

 

 

 

  หัวรับน ้าดับเพลิง (Fire Department Connection) 
 

1.4) เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) เป็นเครื่องดับเพลิงใช้ติดตั้งไว้ภำยในอำคำรหรือนอกอำคำร 

ควบคู่กับระบบดับเพลิงอืน่ ๆ มีคุณสมบัติใช้ดับเพลิงเบื้องต้นในขณะที่เพลิงเริ่มลุกไหม้ โดยบริษัทมีกำรจ ำหน่ำยเครื่องดับเพลิง

ของตนเองภำยใต้ตรำสินค้ำ “TOTAL FIRE” และเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเครื่องดับเพลิงในหลำกหลำยตรำสินค้ำ 

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำย ท้ังนี้ ประเภทของเครื่องดับเพลิงแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ตำมสำรเคมี

ที่บรรจุในเครื่องดับเพลิง ดังนี้ 

1. ผงเคมีแห้ง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุในถังสีแดงประกอบด้วยสำรเคมีที่ถูกอัด
ด้วยแรงดันเข้ำไป สำมำรถดับเพลิงประเภท A B C หรืออำจดับเพลิงประเภท D ได้ หำกบรรจุ
ผงเคมีพิเศษ สำรเคมีชนิดนี้มีรำคำถูก หำซื้อง่ำย ส ำหรับใช้ในพื้นท่ีทั่วไป เช่น อำคำรที่พักอำศัย 
หรือส ำนักงำน 

 

2. ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) บรรจุในถังสีแดง ปลำยสำยฉีด มีลักษณะเป็นกรวย ก๊ำซที่ฉีด
ออกมำเป็นไอเย็นจัด คล้ำยน้ ำแข็งแห้ง ใช้ในกำรลดควำมร้อนของไฟ ไม่ทิ้งครำบสกปรก 
สำมำรถดับเพลิงประเภท B และ C เหมำะส ำหรับกำรใช้งำนในห้องเครื่องจักร สำยกำรผลิตใน
อุตสำหกรรมต่ำง ๆ หรือห้องเครื่องไฟฟ้ำ เป็นต้น 

  

3. น้ ำ (Water) บรรจุในถังสแตนเลส สำมำรถดับเพลิงประเภท A เหมำะส ำหรับกำรดับเพลิง
กลำงแจ้งที่ไม่เป็นสื่อน ำไฟฟ้ำ ในบริเวณพื้นท่ีป้องกันอัคคีภัย 
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4. โฟม (Foam) บรรจุในถังสแตนเลส เมื่อฉีดออกมำจะเป็นฟองโฟมคลุมผิวเช้ือเพลิงที่ลุกไหม้     
จึงสำมำรถดับเพลิงประเภท A และ B แต่ไม่สำมำรถน ำไปดับเพลิงประเภท C ได้ เพรำะมี
คุณสมบัติเป็นสื่อน ำไฟฟ้ำ โดยทั่วไปสำรประเภทนี้เหมำะส ำหรับดับเพลิงในภำคอุตสำหกรรม
หรือดับเพลิงประเภททินเนอร์ และสำรระเหยติดไฟ 

 

5. เคมีเปียก (Wet Chemical) บรรจุในถังสแตนเลส สำมำรถดับเพลิงประเภท K เหมำะส ำหรับ
ใช้ในห้องครัว เนื่องจำกสำมำรถดับเพลิงท่ีเกิดจำกน้ ำมันทอดได้ 

 

6. ฮำโลตรอน (Halotron-1) บรรจุในถังสีแดง หรือสีเขียว ภำยในบรรจุสำรสะอำด (Clean Agent) 
หรือฮำโลตรอนวัน เมื่อพ่นหรือฉีดออกมำจะระเหยไปเองในอำกำศ ท ำให้ไม่ทิ้งครำบสกปรก 
สำมำรถดับเพลิงประเภท A B และ C เหมำะส ำหรับกำรใช้งำนในห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคลีนรูม 
ห้องไฟฟ้ำ ห้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

ตารางแสดงประเภทของสารเคมีดับเพลิงแต่ละประเภท 

ท่ีมำ: FIRE EQUIPMENT MANUFACTURERS’ ASSOCIATION 

 

 

ประเภทของเพลิง สัญลักษณ ์ คุณสมบัติ 

ประเภท A 

 
สำมำรถดับเพลิงท่ีเกิดจำกของแข็งที่สำมำรถติดไฟได ้เช่น 
ฟืน ยำง ไม้ กระดำษ พลำสติก หนังสัตว์ 

ประเภท B 

 
 

สำมำรถดับเพลิงที่เกิดจำกของเหลวและแก๊สไวไฟน้ ำมัน
ทุกชนิด แก๊ส ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ ยำงมะตอย และ
ก๊ำซติดไฟทุกชนิด 

ประเภท C 

 
สำมำรถดับเพลิงที่เกิดจำกเชื้อเพลิงที่มี กระแสไฟฟ้ำไหล
อยู่ทุกชนิด 

ประเภท D 

 
สำมำรถดับเพลิงที่เกิดจำกกำรลุกไหม้ของโลหะ ที่สำมำรถ
ติดไฟได้ 

ประเภท K 
 

สำมำรถดับเพลิงที่เกิดจำกน้ ำมันที่ติดไฟยำก เช่น น้ ำมัน
ประกอบกำรท ำอำหำรต่ำง ๆ และไขมันสัตว์ติดไฟ 
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1.5) สวิตซ์แจ้งสัญญาณ (Switch) 

1.5.1)  อุปกรณ์ตรวจจับกำรไหลในเส้นท่อ (Flow Detector) เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบดับเพลิงแบบท่อ ท ำหน้ำที่

ส่งสัญญำณมำยังแผงควบคุมระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในกรณีที่อุปกรณ์ตรวจพบว่ำมี กำรไหลของน้ ำ

ในเส้นท่อเกิดจำกหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงท ำงำน หรือมีกำรใช้สำยฉีดน้ ำดับเพลิง 

1.5.2)  สวิตซ์ตรวจจับควำมดัน (Pressure Switch) ใช้ตรวจจับควำมดันในระบบท่อน้ ำดับเพลิง ในกรณีที่ควำมดัน

มีกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งสัญญำณแจ้งไปท่ีห้องควบคุม 

1.5.3)  ระฆังน้ ำ (Alarm Bell) ใช้ส ำหรับแจ้งเตือนภัยด้วยเสียงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ มีคุณสมบัติส่งเสียงเตือนภัยเมื่อเกิด

เพลิงไหม้ โดยใช้กำรไหลของน้ ำเป็นตัวขับเคลื่อนกลไก 

 

 

 

 

     อุปกรณ์ตรวจจับการไหล       สวิตซ์ตรวจจับความดัน      ระฆังน ้า 

         (Flow Detector)                    (Pressure Switch)   (Alarm Bell) 
 

1.6) ปั้มสูบน ้าดับเพลิง (Fire Pump) ใช้ส ำหรับควบคุมควำมดันและอัตรำกำรไหลของน้ ำให้มีควำมเพียงพอส ำหรับ

ระบบดับเพลิงท่ีใช้ โดยปั้มน้ ำที่ใช้ต้องได้รับกำรรับรองส ำหรับสูบน้ ำดับเพลิงตำมมำตรฐำน UL/FM และ NFPA 20. 

 

 

 

 

 

 

 

      ปั้มสูบน ้าดับเพลิง (Fire Pump) 
 

1.7) เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ใช้ส ำหรับแสดงค่ำแรงดัน มีหน่วยเป็นปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว (PSI) และกิโลกรัมต่อ

ตำรำงเซนติเมตร (kg/cm2) 

 

 

 

      เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) 
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ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 2: กลุ่มระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดต่างๆ (Fire Suppression System) ได้แก่ ระบบดับเพลิงด้วยน ้า ระบบดับเพลิง

ด้วยโฟมดับเพลิง ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ และระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดดับเพลิง 

2.1) ระบบดับเพลิงด้วยน ้า (Water-based System) ใช้ในระบบดับเพลิงด้วยน้ ำโดยใช้ระบบหัวกระจำยน้ ำดับเพลิง 

(Sprinkler System) เพื่อป้องกันทรัพย์สินและชีวิตอันอำจจะเกิดขึ้นจำกอัคคีภัย มีคุณสมบัติดับเพลิงเป็นระบบดับเพลิง

ที่มีประสิทธิภำพในกำรควบคุมเพลิงไหม้ และมีกำรติดตั้งใช้แพร่หลำยทั่วโลก สำมำรถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันที

ขณะที่เพลิงยังมีขนำดเล็ก ท ำให้เพลิงไหม้หยุดกำรขยำยตัวลุกลำม ส่งผลให้เกิดควันไฟน้อยลงและจ ำกัดพื้นที่ท่ีเกิดเพลิงไหม้ 

 

 

 

      Automatic Sprinkler 

 

 

 

    Concealed Sprinkler   Nozzle 
 

 ทั้งนี้ ส ำหรับผู้ใช้ที่ต้องกำรใช้ระบบดับเพลิงในพื้นที่เปิดและหลีกเลี่ยงจำกกำรใช้สำรดับเพลิงด้วยก๊ำซบำงชนิดที่

อำจเป็นอันตรำยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้องกำรต้นทุนกำรบ ำรุงรักษำที่ต่ ำ ระบบดับเพลิงด้วยน้ ำได้ถูกพัฒนำ

ทำงเทคโนโลยีไปเป็นระบบดับเพลิงโดยใช้ละอองน้ ำ (Water Mist Fire Protection System) ซึ่งระบบดังกล่ำวเป็นระบบ

ที่ใช้น้ ำเป็นตัวกลำงดับเพลิงด้วยระบบหัวฉีดควำมดันสูง ซึ่งน้ ำจะถูกลดขนำดให้เป็นละอองน้ ำขนำดเล็กที่สุด เพื่อท ำให้

กำรเรียงตัวของละอองน้ ำมีพื้นผิวในกำรแลกเปลี่ยนควำมร้อนมำก และท ำให้น้ ำทั้งหมดถูกใช้เป็นตัวดูดพลังงำนควำมร้อน 

รวมถึงกำรใช้กำรระเหยของหยดน้ ำในกำรสันดำปออกซิเจน เพื่อที่จะควบคุมเพลิงและลดอุณหภูมิ ท ำให้อัตรำกำรเผำไหม้

ลดลงและสำมำรถดับเพลิงได้อย่ำงรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

              Water Mist Fire Protection System 
 

โดยระบบดับเพลิงด้วยน้ ำ แบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 4 แบบ ประกอบด้วย 

2.1.1)  ระบบท่อเปียก (Wet Pipe System) เหมำะส ำหรับพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยที่

อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature) ไม่ท ำให้น้ ำในเส้นท่อเกิดกำรแข็งตัว 

น้ ำจำกหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงจะฉีดออกมำดับเพลิงทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ 
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2.1.2)  ระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System) เหมำะส ำหรับพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยที่มีอุณหภูมิ

โดยทั่วไปต่ ำกว่ำจุดเยือกแข็ง ซึ่งอำจท ำให้เกิดกำรแข็งตัวของน้ ำในเส้นท่อได้ โดยใน

ระบบท่อจะมีกำรอัดอำกำศเข้ำภำยในแทนน้ ำเหมำะส ำหรับประเทศที่มีภูมิอำกำศ

หนำวจัด อำจใช้กับห้องท ำควำมเย็น 

 

2.1.3)  ระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ ำเข้ำ (Pre-action System) เหมำะส ำหรับพ้ืนท่ีป้องกันที่

ต้องกำรหลีกเลี่ยงกำรท ำงำนหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงที่อำจผิดพลำด และก่อให้เกิด

ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ที่มีมูลค่ำสูง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด 

พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 

 

2.1.4)  ระบบเปิด (Deluge System) เหมำะส ำหรับพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยพิเศษที่ต้องกำร

น้ ำดับเพลิงในปริมำณมำกออกจำกหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงแบบเปิด (Open 

Sprinkler) พร้อมกันทุกหัว และเป็นระบบท่อเปียกที่มีควำมนิยมใช้กันอย่ำง

แพร่หลำยในประเทศไทย 

 
 

 ในกำรออกแบบและติดตั้งระบบหัวกระจำยน้ ำดบัเพลงิส ำหรบัอำคำรใดๆ จะต้องพิจำรณำถึงระบบส่งน้ ำดับเพลงิที่

น่ำเชื่อถืออย่ำงน้อยหนึ่งระบบ ซึ่งต้องสำมำรถส่งน้ ำดับเพลิงในปริมำณและควำมดันเพียงพอส ำหรับควบคุมเพลิงไหม้ที่

เกิดขึ้น โดยต้องใช้เครื่องสูบน้ ำดับเพลิงชนิดท ำงำนอัตโนมัติต่อกับแหล่งน้ ำดับเพลิง ถังเก็บน้ ำ ถังน้ ำควำมดันหรือท่อเมน

สำธำรณะที่มีควำมดันและปริมำณกำรไหลเพียงพอตลอดเวลำ อีกท้ังต้องค ำนวณหำปริมำณน้ ำเพื่อใช้ในกำรดับเพลิงของ

ระบบหัวกระจำยน้ ำดับเพลิง โดยน ำพ้ืนท่ีครอบครองของอำคำรมำใช้ในกำรค ำนวณ และต้องแบ่งแยกประเภทของพื้นที่

ให้เหมำะสมกับชนิดและปริมำณของวัสดุที่เป็นเช้ือเพลิงว่ำที่มีอยู่ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ จ ำนวนมำกน้อยเพียงใด 
 

2.2) ระบบดับเพลิงด้วยโฟมดับเพลิง (Foam System) เป็นระบบที่มีกำรผสมระหว่ำงน้ ำและน้ ำยำโฟมเข้มข้น (Foam 

Concentrate) เพื่อดับเพลิงโดยใช้หลักกำรสร้ำงฟองโฟม หรือสร้ำงผิวของโฟมบนของเหลวติดไฟเพื่อกั้นออกซิเจนออก

จำกเชื้อเพลิง โดยระบบโฟมดับเพลิงมีอุปกรณ์ที่ส ำคัญ ได้แก่ 

2.2.1)  ถังบรรจุโฟมดับเพลิง (Bladder Tank) ใช้บรรจุโฟมดับเพลิง โดยสำมำรถดับเปลวเพลิงที่ เกิดจำกน้ ำมันหรือ

ของเหลวไวไฟได้ 

 

 

 

 
 

    ถังบรรจุโฟมดับเพลิง (Bladder Tank)  โฟมดับเพลิง 
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2.2.2)  น้ ำยำโฟมเข้มข้น (Foam Concentrate) 

ก) Aqueous Film Forming Foam น้ ำยำโฟมที่ใช้ส ำหรับดับไฟท่ีเกิดจำกสำรไฮโดรคำร์บอน (Hydrocarbon) 

เช่น น้ ำมันดิบ น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเช้ือเพลิง เป็นต้น ไม่เหมำะกับกำรดับไฟท่ีเกิดจำกสำรละลำยประเภทมีขั้ว 

(Polar Solvent) ที่มีน้ ำเป็นตัวท ำละลำย เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ 

ข) Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam น้ ำยำโฟมที่ใช้ส ำหรับดับไฟที่เกิดจำกสำรไฮโดรคำร์บอน 

และไฟที่เกิดจำกสำรละลำยประเภทมีขั้ว (Polar Solvents) ซึ่งละลำยในสำรละลำยประเภทไม่มีขั้ว เช่น 

น้ ำยำโฟม ท ำให้เกิดกำรหักล้ำงของโมเลกุลกันหมด 

2.2.3)  หัวฉีด ข้อต่อต่ำง ๆ เช่น อุปกรณ์ฉีดโฟม วำล์วควบคุม เป็นต้น 
 

2.3) ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดดับเพลิง (Clean Agent Extinguishing System) เป็นระบบฉีดสำรสะอำดดับเพลิง

แบบครอบคลุมทั้งห้อง (Total Flooding System) เหมำะส ำหรับกำรดับเพลิงในพ้ืนท่ีป้องกันท่ีมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือพื้นที่ที่มีของเหลวไวไฟ ที่ต้องกำรปกป้องทรัพย์สินที่มีมูลค่ำสูงและมีควำมส ำคัญต่อ

กำรด ำเนินธุรกิจ ด้วยกำรใช้สำรฮำโลคำร์บอน (Halocarbon Agent) ทั้งนี้ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

2.3.1)  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200 (Heptafluoropropane / HFC 227ea) 

2.3.2)  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230 

2.3.3)  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NAF-S125 (HF125) 

 

 

 

 

 

 

2.4) ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ (Gaseous System) เป็นระบบฉีดก๊ำซดับเพลิงแบบครอบคลุมทั้งห้อง (Total Flooding System) 

ในขณะที่ระบบฉีดก๊ำซดับเพลิงท ำงำน พื้นที่ป้องกันอัคคีภัยจะต้องมีกำรปิดล้อมอย่ำงดี เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊ำซรั่วไหล

ออกไปจำกพื้นที่ป้องกัน ซึ่งคุณสมบัติของก๊ำซดับเพลิงจะต้องได้รับกำรรับรองจำกสถำบันที่เช่ือถือได้ และสำมำรถใช้

ดับเพลิงในสถำนที่ที่มีคนปฏิบัติงำนได้ ไม่เป็นอันตรำยต่อชีวิตเมื่อเลือกใช้ในปริมำณที่เหมำะสม ไม่ท ำลำยโอโซนใน

ชั้นบรรยำกำศ (Zero Ozone Depletion Potential) ไม่มีผลกระทบที่ท ำให้เกิดภำวะโลกร้อน (Environmentally-

Friendly) ต้องไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่ออุปกรณ์และทรัพย์สินที่ติดตั้งในพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยที่ใช้ก๊ำซดับเพลิง 

ทั้งนี้ บริษัทมีกำรออกแบบและติดตั้งระบบสำรสะอำดดับเพลิงแยกตำมประเภทก๊ำซท่ีใช้ทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้ 

2.4.1)  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นกำรน ำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีทั่วไป

ในอำกำศน ำมำใช้ในกำรดับเพลิง โดยระบบก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide System) จะไม่ท ำให้

เกิดควำมเสียหำยกับทรัพย์สิน ซึ่งปกติพื้นที่ป้องกันนั้นจะต้องไม่มีคนปฏิบัติงำน ทั้งนี้ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จะ

ถูกบรรจุอยู่ในถังบรรจุชนิดทนแรงดัน 2 ชนิดคือ 
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1. ถังบรรจุชนิดทนแรงดันสูง ไม่ควบคุมอุณหภูมิ (High Pressure Co2 Cylinder) เพื่อกำรใช้งำนที่อุณหภูมิห้อง 

 

 

 

 

 

 

2. ถังบรรจุชนิดทนแรงดันต่ ำ พร้อมควบคุมอุณหภูมิ (Low Pressure Co2 Cylinder) โดยควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.4.2)  ระบบดับเพลิงชนิดสำรก๊ำซเฉื่อย (Inert Gas Agent) ซึ่งเป็นกำรน ำก๊ำซเฉื่อยในธรรมชำติมำใช้ในกำรดับเพลิง ได้แก่ 

 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดก๊ำซไนโตรเจน (N2) 

 ระบบดับเพลิง Inergen IG-541 

 ระบบดับเพลิง Argon IG-01 

 ระบบดับเพลิง Argonite 
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ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 3: กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) 

 ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นระบบกำรตรวจจับควันหรือควำมร้อนหรือเปลวไฟที่เกิดขึ้นในสถำนที่ ซึ่งจะส่งสัญญำณเตือนภัย
และสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติเพื่อให้ผู้ที่อำศัยอยู่ภำยในสถำนที่นั้นสำมำรถรับรู้เหตุกำรณ์ทันทีและสำมำรถระงับอัคคีภัย
ก่อนที่เพลิงไหม้จะลุกลำม โดยระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีส่วนประกอบหลักที่ส ำคัญ 4 ส่วน คือ 1) อุปกรณ์ตรวจจับ 
2) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 3) ตู้ควบคุมระบบ และ 4) อุปกรณ์เตือนภัย โดยแต่ละส่วนประกอบเชื่อมต่อกันด้วยสำยสัญญำณไฟฟ้ำ
และระบบจะท ำงำนตรวจจับเพลิงไหม้และส่งสัญญำณเตือนภัย เพื่อให้ผู้อยู่ภำยในอำคำรอพยพออกไปนอกอำคำรหรืออพยพไปยัง
พื้นที่ท่ีปลอดภัยซึ่งมีกำรก ำหนดไว้ รำยละเอียดผลิตภัณฑ์มีดังต่อไปนี้ 

3.1) อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 

3.1.1)  อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟแบบจุด (Spot Type) สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1. ประเภทล ำแสง 

(Photoelectric Type) และ 2. ประเภทรวม (Combine Type) โดยแบบรวมนี้สำมำรถตรวจจับได้ทั้งควันไฟ

และควำมร้อน 

3.1.2)  อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟแบบต่อเนื่อง (Linear Type) สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. อุปกรณ์รับส่ง

อยู่ในชุดเดียวกัน และ 2. อุปกรณ์รับส่งแยกชุดกัน 

 

 

 

    อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟแบบจุด   อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟแบบต่อเนื่อง 

              (Spot Type)    (Linear Type) 
 

3.2) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน แบ่งเป็น 3 ชนิดคือ 

3.2.1)  แบบควำมร้อนคงที่ (Fixed Temperature Type) เป็นกำรตรวจจับที่อุณหภูมิคงที่ โดยอุปกรณ์จะท ำงำนทันทีที่

พื้นที่มีควำมร้อนถึงอุณหภูมินั้น 

3.2.2)  แบบควำมร้อนผันแปร (Rate of Rise Type) ซึ่งเป็นรูปแบบกำรตรวจจับอุณหภูมิในพื้นที่มีกำรเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิ 8 องศำเซลเซียสภำยในช่วงเวลำ 1 นำที 

3.2.3)  แบบรวม (Combine Type) โดยจะเป็นกำรรวมอุปกรณ์ตรวจจับแบบ 1 และ 2 มำใช้ในอุปกรณ์ตัวเดียวกัน 

ซึ่งสำมำรถตรวจจับควำมร้อนได้ทั้ง 2 แบบ 

 

 

 

    อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน    อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดกันระเบิด 

        (Heat Detector)           (Explosion Proof Type) 
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3.3) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีหน้ำที่ส่งสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กลับมำที่ตู้ควบคุม โดยเมื่อมีผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้อยู่

ในบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ก็สำมำรถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ด้วยกำรใช้มือ ซึ่งมี 2 แบบ คือแบบกด และแบบดึง 

 

 

 

 

   อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบกด       อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบดึง 

 

3.4) อุปกรณ์เตือนภัย แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือแบบเสียง ส ำหรับใช้ติดตั้งภำยในพื้นที่ใช้งำนทั่วไป และแบบแสงใช้ติดตั้ง

ภำยในพื้นที่ที่มีเครื่องจักรหรือพื้นที่ที่มีเสียงดังที่ไม่สำมำรถติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยแบบเสียงได้ ส่วนแบบสุดท้ำยเป็น

อุปกรณ์เตือนภัยแบบเสียงและแสงรวมกันในอุปกรณ์เดียวกัน 

 

 

 

 

      อุปกรณ์เตือนภัยแบบเสียง     อุปกรณ์เตือนภัยแบบแสงและเสียง 

 

3.5) ตู้ควบคุมระบบ มีหน้ำที่ในกำรรับสัญญำณจำกอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบอัตโนมัติและแบบมือถือ เมื่อตู้ควบคุม

ได้รับสัญญำณจะท ำกำรประมวลผลแล้วส่งสัญญำณไปยังอุปกรณ์เตือนภัยแบบเสียงหรือแสง ซึ่งกำรเลือกตู้ควบคุมจะ

พิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของสภำพพื้นที่และกำรใช้งำนท่ีเหมำะสม 

 

 

 

 

 

 

          ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
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รายละเอียดงานบริการ สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. รายได้จากงานโครงการ : การให้ค้าปรึกษา ออกแบบ ติดตั งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

(Consultation, Design and Installing of Fire Suppression System and Fire Alarm System) 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรให้บริกำรตั้งแต่กำรให้ค ำปรึกษำ ออกแบบ จนถึงกำรติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบสัญญำณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กล่ำวมำก่อนหน้ำนี้ โดยทีมงำนวิศวกรของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้ติดต่อประสำนงำนกับ
ผู้รับเหมำหรือเจ้ำของโครงกำร เพื่อแนะน ำสินค้ำระบบดับเพลิงที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรและงบประมำณของลูกค้ำ จำกนั้นจึง
ว่ำจ้ำงผู้รับเหมำรำยย่อยท ำงำนร่วมกับทีมงำนวิศวกรของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิง รวมถึง
ท ำกำรทดสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติและสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ก่อนกำรใช้งำนจริงภำยหลังกำรติดตั้งเสร็จสิ้น (Testing and 
Commissioning) เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทและบริษัทย่อยได้ส่งมอบระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภำพพร้อมใช้งำนตำมข้อก ำหนดหรือ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยให้แก่ลูกค้ำ 

2. รายได้จากการบริการ : การให้บริการตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง 

(Preventive Maintenance) 

 นอกเหนือจำกงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงที่กล่ำวไปข้ำงต้น ระบบดับเพลิงและระบบท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรดับเพลิงจะต้องมีกำรตรวจสอบสภำพของอุปกรณ์และระบบให้มีควำมพร้อมในกำรใช้งำนอย่ำงสม่ ำเสมอ บริษัทและบริษัทย่อย
จึงได้เพิ่มเติมงำนบริกำรตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ระบบดับเพลิงหลังกำรขำยโดยทีมงำนวิศวกรของบริษัทและบริษัทย่อย
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำ 
 

มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 ประเทศไทยมีกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้เกิดกำรก่อสร้ำงอำคำรต่ำงๆ จ ำนวนมำก จึงมีกำรออก
กฎหมำยหลำยฉบับ เช่น พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรปี พ.ศ.2522 กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ปี พ.ศ.2535 ว่ำด้วยกำรก ำหนด
โครงสร้ำงและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอำคำรสูงและอำคำรใหญ่พิเศษ และกฎกระทรวงฉบับที่ 39 ปี พ.ศ.2537 ว่ำด้วย
กำรก ำหนดแบบวิธีกำรเกี่ยวกับกำรติดตั้งระบบกำรป้องกันอัคคีภัย ระบบแสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศเพื่อควบคุมกำรสร้ำงอำคำรสูง
ให้มีควำมปลอดภัยต่อกำรเกิดอัคคีภัย บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ควำมส ำคัญกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบดับเพลิง อุปกรณ์สัญญำณเตือน
อัคคีภัยและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจำกมีควำมเกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งำนหรือผู้ อยู่อำศัยโดยตรง ทั้งนี้ สินค้ำที่
บริษัทและบริษัทย่อยจะน ำมำจ ำหน่ำยต้องได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล อำทิ มำตรฐำน UL (Underwriters Laboratories) 
มำตรฐำน FM (Factory Mutual) มำตรฐำน BS (British Standard) เป็นต้น ส ำหรับงำนโครงกำรออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิง
ของบริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ (Quality Management System) ISO 9001:2015 จำกสถำบัน SGS 
ภำยใต้กำรรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) และ National Accreditation Council (NAC) จำก
กระทรวงอุตสำหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยข้อบังคับต่ำงๆ และให้ลูกค้ำมั่นใจในคุณภำพและควำมปลอดภัยของสินค้ำต่ำง ๆ 
ที่บริษัทเป็นผู้จ ำหน่ำย 
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การรับประกันสินค้าหรือบริการตรวจเช็คตามระยะเวลาของบริการ 
 บริษัทและบริษัทย่อยรับประกันสินค้ำอุปกรณ์ระบบดับเพลิงแบบครบวงจร เครื่องสูบน้ ำดับเพลิง วำล์ว และอุปกรณ์ประกอบ
ของระบบดับเพลิงที่ได้รับควำมเสียหำยหรือช ำรุดทุกชนิดที่เกิดจำกควำมบกพร่องของกระบวนกำรผลิตจำกทำงโรงงำนเป็นระยะเวลำ
อย่ำงน้อย 1 ปี ข้ึนอยู่กับประเภทของสินค้ำต่ำง ๆ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรรับประกันงำนโครงกำรภำยหลังกำรติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ตำมเงื่อนไขกำรรับประกันของบริษัทเป็นระยะเวลำ 1-2 ปี ตำมเงื่อนไขของสัญญำที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรระบุขอบเขตของงำน 
(Term of Reference: TOR) ซึ่งทำงบริษัทจะพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของเงื่อนไขกำรรับประกัน เพื่อให้สอดคล้องกับควำมคุ้มค่ำ
และกำรรับประกันของผู้ผลิตสินค้ำท่ีมีกำรรับประกันสินค้ำท่ีจ ำหน่ำยให้แก่บริษัทเช่นกัน 
 

คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้า 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีคลังสินค้ำตั้งอยู่เลขที่ 106 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ซึ่งเช่ำจำก
บุคคลภำยนอกที่ให้บริกำรคลังสินค้ำและไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อย พ้ืนที่เช่ำ
รวม 2,868 ตำรำงเมตร เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ (รำยละเอียดสรุปสัญญำเช่ำคลังสินค้ำศึกษำได้จำกข้อมูล
ส่วนท่ี 2.2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หัวข้อ ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ) 
 กำรจัดส่งสินค้ำของบริษัทจะมีกำรขนส่งโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมกับลูกค้ำหำกเป็นกำรจัดส่งสินค้ำในพื้นที่ที่ก ำหนด 
(กรุงเทพและปริมณฑล) ในกรณีที่มีกำรส่งสินค้ำไปยังพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจำกเงื่อนไขที่ก ำหนด บริษัทจะแจ้งลูกค้ำให้ทรำบ
และมีกำรคดิค่ำขนส่งเพิ่มเติมตำมที่ตกลงร่วมกัน 
 ทั้งนี้ บริษัทจะว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรขนส่งจำกภำยนอกที่ไมม่ีควำมเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำรของบริษัท
และบริษัทย่อย ซึ่งผ่ำนกำรคัดเลือกและตรวจสอบจำกบริษัท ท ำหน้ำที่ขนส่งสินค้ำไปยังโครงกำรหรือร้ำนค้ำตัว แทนจ ำหน่ำย 
บริษัทมีกำรท ำประกันภัยให้กับรถขนส่งทุกคันส ำหรับสินค้ำที่ขนส่งในประเทศ เพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยหรือควำมสูญเสียจำก
อุบัติเหตุหรือเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในระหว่ำงกำรขนย้ำยสินค้ำและกำรขนส่งสินค้ำ 
 

2.3 การตลาดและการแข่งขัน 
2.3.1 กลยุทธ์การตลาด 

1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product) 
บริษัทและบริษัทย่อยสั่งสมประสบกำรณ์และควำมรู้ควำมช ำนำญในธุรกิจระบบดับเพลิงมำอย่ำงยำวนำน 

ท ำให้บริษัทตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่ำงดี โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้รับแต่งตั้งเป็น
ตัวแทนจ ำหน่ำยตรำสินค้ำช้ันน ำหลำยตรำสินค้ำที่เป็นที่ยอมรับในคุณภำพและมำตรฐำนควำมปลอดภัยในระดับสำกล 
ท ำให้มีกลุ่มสินค้ำที่หลำกหลำยตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ นอกจำกนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมสัมพันธ์อันดี
กับกลุ่มเจ้ำของตรำสินค้ำช้ันน ำจำกต่ำงประเทศมำนำน และได้รับกำรสนับสนุนถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเช่ียวช ำญ
ในกำรให้บริกำรออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิง รวมถึงกำรให้ข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ผ่ำนกำรจัดอบรม
พนักงำนและทีมงำนของบริษัท ซึ่งช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของทีมงำนฝ่ำยขำยและทีมงำนฝ่ำยบริกำร 
ทีมงำนจึงมีควำมรู้เกี่ยวกับสินค้ำต่ำง ๆ ในเชิงลึก ช่วยให้ค ำแนะน ำแก่กลุ่มลูกค้ำในกำรเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและ
ระบบดับเพลิงให้สอดคล้องเหมำะสมกับลักษณะพื้นที่ใช้งำน เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ส ำคัญในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้ำและสนับสนุนกำรปิดกำรขำยได้เป็นอย่ำงดี 
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2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยก ำหนดรำคำขำยโดยใช้วิธีกำรบวกก ำไรส่วนเพิ่มจำกรำคำสินค้ำที่บริษัทสั่งซื้อจำก

เจ้ำของตรำสินค้ำในต่ำงประเทศ (Cost Plus Pricing) ซึ่งจะมีกำรพิจำรณำปรับเปลี่ยนอัตรำก ำไรส่วนเพิ่มเป็นประจ ำทุกปี 
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยกำรให้ส่วนลดตำมกลุ่มลูกค้ำ ประกอบด้วย ลูกค้ำกลุ่มผู้รับเหมำ ลูกค้ำกลุ่มตัวแทนจ ำหน่ำย 
และลูกค้ำทั่วไป ส ำหรับนโยบำยกำรเสนอรำคำงำนบริกำรโครงกำรรับเหมำติดตั้ง ทีมวิศวกรจะท ำหน้ำที่ค ำนวณ
ต้นทุนโครงกำร ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนสินค้ำ ค่ำแรงผู้รับเหมำรำยย่อย และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ก่อนจะน ำไปบวกอัตรำ
ก ำไรจำกกำรให้บริกำร (Margin) ที่เหมำะสม และเสนอรำคำไปยังลูกค้ำเพื่อพิจำรณำตกลงรำคำบริกำรในล ำดับต่อไป 
3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย (Place) 

บริษัทและบริษัทย่อยมีทีมงำนฝ่ำยขำย 2 ฝ่ำย ประกอบด้วย ฝ่ำยขำยอุปกรณ์ดับเพลิง และฝ่ำยขำยงำนระบบและ
รับเหมำติดตั้งงำนโครงกำรระบบดบัเพลิง (ท้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบสญัญำณแจง้เหตุเพลิงไหม)้ ซึ่งฝ่ำยขำย
จะท ำหน้ำที่ติดต่อและน ำเสนอสินค้ำโดยตรงให้แก่ผู้ออกแบบงำนระบบดับเพลิง ผู้รับเหมำติดตั้งงำนระบบดับเพลิง 
หรือลูกค้ำเจ้ำของโครงกำร 

ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ช่องทำง ดังนี ้
1) กลุ่มผู้ออกแบบงำนระบบดับเพลิง และกลุ่มผู้รับเหมำงำนระบบดับเพลิง บริษัทและบริษัทย่อยท ำกำรตลำด

ผ่ำนช่องทำงนี้โดยอำศัยจุดเด่นกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำช้ันน ำที่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับและมีมำตรฐำน
ระดับสำกล และมีควำมหลำกหลำยของสินค้ำระบบดับเพลิงอัตโนมัติตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ อีกท้ัง 
บริษัทมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว และกำรสนับสนุนด้ำนข้อมูลทำงเทคนิคให้กับกลุ่มผู้ออกแบบ
และกลุ่มผู้รับเหมำระบบดับเพลิง  

2) เจ้ำของอำคำรหรือผู้ใช้งำน (Owner หรือ End User) บริษัทและบริษัทย่อยมีหน่วยงำนขำย ซึ่งประกอบด้วย 
ทีมวิศวกร และพนักงำนฝ่ำยขำยอุปกรณ์และฝ่ำยขำยงำนระบบดับเพลิงที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในตัวสินค้ำ
เป็นอย่ำงดี สำมำรถเสนอผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดต่ำง ๆ ให้แก่ลูกค้ำเจ้ำของอำคำรหรือ
ผู้ใช้งำนได้โดยตรง เพื่อให้ลูกค้ำมีควำมเข้ำใจในสินค้ำ รวมทั้งช่วยให้ค ำแนะน ำทำงเลือกในกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและงบประมำณของลูกค้ำได้ 

3) ร้ำนค้ำหรือตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับงำนระบบดับเพลิง บริษัทและบริษัทย่อยได้คัดเลือกร้ำนค้ำ
และตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำที่มีศักยภำพทั่วประเทศ ในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับผู้รับเหมำรำยย่อยหรือลูกค้ำ
ทั่วไป ซึ่งถือเป็นช่องทำงหนึ่งที่ช่วยกระจำยสินค้ำที่บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยไปถึงผู้รับเหมำรำยย่อยหรือ
ลูกค้ำท่ัวไปได้อย่ำงท่ัวถึง 

4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
บริษัทและบริษัทย่อยให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรตลำด โดยบริษัทได้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมำคมช่ำงเหมำไฟฟ้ำ

และเครื่องกลไทย (“TEMCA”) เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมต้องกำรในหมู่สมำชิกที่มีแนวโน้มในกำรใช้สินค้ำ
และบริกำรของบริษัท นอกจำกน้ีบริษัทยังมีกำรจัดบูธตำมงำนแสดงสินค้ำต่ำง ๆ และจัดงำนนิทรรศกำรให้ควำมรู้ตำม
สถำบันกำรศึกษำเพื่อประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัทให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง นอกจำกนี้ บริษัทก็มีแผน
ที่จะสนับสนุนสื่อโฆษณำบนหนังสือพิมพ์ และกำรใช้สื่อออนไลน์มำกขึ้นในอนำคต เพื่อเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของบริษัท 
สร้ำงกำรรับรู้ (Brand Recognition) และจดจ ำ (Brand Awareness) ต่อกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
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2.3.2 ลักษณะกลุ่มลูกค้าและสัดส่วนรายได้แยกตามกลุ่มลูกค้า 
กลุ่มลูกค้า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 
1) ลูกค้ำกลุ่มผู้ออกแบบงำนระบบดับเพลิง และกลุ่มผู้รับเหมำงำนระบบดับเพลิง ลูกค้ำกลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้ำหลัก

เนื่องจำกในกำรตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์และระบบดับเพลิง เจ้ำของโครงกำรจะแจ้งงบประมำณและควำมต้องกำรแก่
ผู้ออกแบบระบบดับเพลิง หลังจำกนั้นผู้รับเหมำจะเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ตำมที่ก ำหนดเพื่อน ำไปติดตั้ง 
บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนรำยได้จำกลูกค้ำกลุ่มนี้สูงสุดมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนรำยได้จำกลูกค้ำกลุ่มนี้
คิดเป็นร้อยละ 61 ของรำยได้รวมเฉลี่ยย้อนหลังปี 2558 ถึงปี 2560 

2) ลูกค้ำกลุ่มเจ้ำของโครงกำรหรือผู้ใช้งำนโดยตรง (Owner หรือ End User) บริษัทจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับ เจ้ำของอำคำร
ประเภทต่ำง ๆ โรงงำนอุตสำหกรรม และผู้ใช้งำนทั่วไปโดยตรง โดยเจ้ำของโครงกำรหรือผู้ใช้งำนจะพิจำรณำ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ำจำกควำมต้องกำร คุณภำพ และงบประมำณ ทั้งนี้ บริษัทจะท ำกำรเสนอและให้ข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ำ โดยใช้ทีมงำนขำย ซึ่งประกอบด้วย ทีมวิศวกร และพนักงำนขำยอุปกรณ์และระบบดับเพลิง 
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนรำยได้จำกลูกค้ำกลุ่มนี้นี้คิดเป็นร้อยละ 25 ของรำยได้รวมเฉลี่ยย้อนหลัง
ปี 2558 ถึงปี 2560 

3) ลูกค้ำกลุ่มร้ำนค้ำหรือตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับงำนระบบดับเพลิง บริษัทจ ำหน่ำยสินค้ำไปยังร้ำนค้ำ
หรือตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับงำนระบบดับเพลิงทั่วประเทศ โดยร้ำนค้ำหรือตัวแทนจ ำหน่ำยจะสั่งซื้อ
อุปกรณ์และระบบดับเพลิงไปจ ำหน่ำยต่อให้กับผู้รับเหมำรำยย่อยหรือลูกค้ำทั่วไป ซึ่งเป็นช่องทำงหนึ่งที่อ ำนวยควำม
สะดวกให้กับผู้รับเหมำรำยย่อยหรือลูกค้ำทั่วไปที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนรำยได้
ผ่ำนลูกค้ำกลุ่มนี้คิดเป็นร้อยละ 14 ของรำยได้รวมเฉลี่ยย้อนหลังปี 2558 ถึงปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำร
รับรู้รำยได้จำกกำรขำยจำกลูกค้ำกลุ่มดังกล่ำวนี้เท่ำนั้น ไม่มีกำรรับรู้รำยได้จำกกำรบริกำรทั้งประเภทรำยได้จำก
งำนโครงกำรและรำยได้จำกงำนตรวจสอบบ ำรุงรักษำระบบที่เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิง เนื่องจำกโดยปกติลูกค้ำ
กลุ่มนี้จะไม่มีกำรจ้ำงให้บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ติดตั้งสินค้ำให้ 

 

สัดส่วนรายได้แยกตามกลุ่มลูกค้า บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถแยกสัดส่วนรำยได้ตำมกลุ่มลูกค้ำ ดังนี้ 
1) รำยได้จำกกำรขำย บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยทั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และ

ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งนี้ในส่วนของงำนระบบกรณีที่ลูกค้ำซื้อสินค้ำไปติดตั้งเองจะรับรู้เป็นรำยได้จำก
กำรขำย โดยมีสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยเฉลี่ยย้อนหลังปี 2558 ถึงปี 2560 เท่ำกับร้อยละ 74.84 และสำมำรถแบ่ง
สัดส่วนรำยได้แยกตำมกลุ่มลูกค้ำเป็น กลุ่มผู้ออกแบบ/ผู้รับเหมำร้อยละ 63 กลุ่มเจ้ำของโครงกำรร้อยละ 17 และ
กลุ่มร้ำนค้ำตัวแทนจ ำหน่ำยร้อยละ 20 

2) รำยได้จำกกำรบริกำร บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรรับรู้รำยได้จำกงำนโครงกำรในกรณีที่ลูกค้ำจ้ำงให้บริษัทหรือ
บริษัทย่อยเป็นผู้ติดตั้งสินค้ำให้ รวมทั้งรำยได้จำกกำรตรวจสอบบ ำรุงรักษำระบบที่เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิงเป็น
รำยได้จำกกำรบริกำร โดยมีสัดส่วนรำยได้จำกกำรบริกำรเฉลี่ยย้อนหลังปี 2558 ถึงปี 2560 เท่ำกับร้อยละ 26.16 
และสำมำรถแบ่งสัดส่วนรำยได้แยกตำมกลุ่มลูกค้ำ เป็น กลุ่มผู้ออกแบบ/ผู้รับเหมำร้อยละ 54 และกลุ่มเจ้ำของ
โครงกำรร้อยละ 46 

     ตารางสรุปสัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามกลุ่มลูกค้า 
กลุ่มลูกค้า ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. กลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมำงำนระบบดับเพลิง 58% 60% 69%  
2. กลุ่มเจ้ำของโครงกำรหรือผู้ใช้งำนโดยตรง 22% 18% 12%  
3. กลุ่มร้ำนค้ำหรือตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ 20% 22% 19%  

รวม 100% 100% 100% 
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     ตารางสรุปสัดส่วนรายได้จากการบริการแยกตามกลุ่มลูกค้า 
กลุ่มลูกค้า ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. กลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมำงำนระบบดับเพลิง 47% 45% 68%  
2. กลุ่มเจ้ำของโครงกำรหรือผู้ใช้งำนโดยตรง 53% 55% 31%  
3. กลุ่มร้ำนค้ำหรือตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ 0% 0% 1%  

รวม 100% 100% 100% 
 

2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรม 
1) ภาพรวมอุตสาหกรรม 

o อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ภำวะอุตสำหกรรมก่อสร้ำงมีควำมเกี่ยวข้องกับควำมต้องกำรใช้สินค้ำของบริษัท รวมถึงกำรให้บริกำรออกแบบ

และติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง 
โดยเฉพำะอำคำรสูง อำคำรส ำนักงำน และอำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ ต้องมีกำรออกแบบและวำงโครงสร้ำงอำคำรให้มี
ควำมปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้ำงอำคำรต่ำง  ๆ ทั้งนี้ 
ปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลต่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง ได้แก่ กำรลงทุนก่อสร้ำงของภำครัฐและเอกชน โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

การก่อสร้างของภาครัฐ 
ในปี 2560 งำนก่อสร้ำงของภำครัฐส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน คิดเป็นสัดส่วนกว่ำร้อยละ 70 

ของมูลค่ำงำนก่อสร้ำงของภำครัฐทั้งหมด ส ำหรับแนวโน้มงำนก่อสร้ำงภำครัฐในปี 2561 จะขยำยตัวตำม
ควำมคืบหน้ำของโครงกำรเมกะโปรเจกต์ โดยคำดว่ำจะเติบโตประมำณร้อยละ 13 ถึงร้อยละ 16 ต่อปี ท ำให้
กลุ่มผู้รับเหมำมีจ ำนวนงำน Backlog ที่เพ่ิมขึ้น 

o ภาพรวมตลาดสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Sub-station) 
ณ สิ้นปี 2560 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตของประเทศไทยมีจ ำนวนสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงจ ำนวน 223 แห่ง ประกอบด้วย

สถำนีแรงดันไฟฟ้ำ 500 kv 230 kv และ 115 kv จ ำนวน 17 แห่ง 79 แห่ง และ 127 แห่ง ตำมล ำดับ และมีแผนงำน
ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงอย่ำงต่อเนื่องทุกปีตำมกำรเติบโตของปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศไทย และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (ท่ีมำ : กองสำรนิเทศ ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย) 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคมีแผนงำนลงทุนก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำตำมโครงกำรต่ำง ๆ (ที่มำ : แผนงำนและกำรลงทุนที่ส ำคัญ 
เว็บไซต์กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค) ดังนี้ 

- โครงกำรพัฒนำระบบสำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำระยะที่ 9 วงเงินลงทุน 31,170 ล้ำนบำท โดยมีงำนก่อสร้ำง
สถำนีไฟฟ้ำส ำหรับภำคกำรไฟฟ้ำที่ 1-4 จ ำนวน 19 แห่ง 14 แห่ง 47 แห่ง และ 10 แห่ง ตำมล ำดับ รวมทั้งสิ้น 
90 แห่ง 

- โครงกำรพัฒนำระบบส่งและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำระยะที่ 1 วงเงินลงทุน 62,279 ล้ำนบำท โดยมีงำนก่อสร้ำง
สถำนีไฟฟ้ำและสถำนีลำนไกส ำหรับภำคกำรไฟฟ้ำที่ 1-4 จ ำนวน 13 แห่ง 19 แห่ง 32 แห่ง และ 8 แห่ง 
ตำมล ำดับ รวมทั้งสิ้น 72 แห่ง 

- โครงกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำเพื่อรองรับกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก วงเงินลงทุน 3,140 
ล้ำนบำท โดยมีงำนก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำจ ำนวน 6 แห่ง 

- โครงกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำเพื่อรองรับกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 วงเงินลงทุน 4,000 
ล้ำนบำท โดยมีงำนก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำจ ำนวน 1 แห่ง 

- โครงกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำเมืองใหญ่ ประกอบด้วย เทศบำลนครเชียงใหม่ เทศบำลนครนครรำชสีมำ เมืองพัทยำ 
และเทศบำลนครหำดใหญ่ วงเงินลงทุน 11,670 ล้ำนบำท โดยมีงำนก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำจ ำนวน 4 แห่ง 
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- โครงกำรพัฒนำระบบส่งและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำระยะที่ 1 (แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11) 
วงเงินลงทุน 51,950 ล้ำนบำท โดยมีงำนก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำและสถำนีลำนไกส ำหรับภำคกำรไฟฟ้ำที่ 
1-4 จ ำนวน 15 แห่ง 17 แห่ง 27 แห่ง และ 10 แห่ง ตำมล ำดับ รวมทั้งสิ้น 69 แห่ง 

 

การก่อสร้างของภาคเอกชน 
ในปี 2560 กำรก่อสร้ำงของภำคเอกชนกระจุกตัวในงำนก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยถึงร้อยละ 55 ของมูลค่ำ

งำนก่อสร้ำงภำคเอกชนทั้งหมด ซึ่งจะเห็นได้จำกจ ำนวนบ้ำนจัดสรร อำคำรชุด ที่เพิ่มขึ้นจ ำนวนมำก 
ประกอบกับพื้นที่ส ำนักงำนใหม่ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่มีควำมมั่นใจต่อเศรษฐกิจและ
กำรเมืองมำกขึ้น ส ำหรับแนวโน้มงำนก่อสร้ำงภำคเอกชนในปี 2561 คำดว่ำจะขยำยตัวประมำณร้อยละ 2 
ถึงร้อยละ 4 ต่อปี จำกปัจจัยบวกท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2560 

o ภาพรวมตลาดอาคารส้านักงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมำณพื้นที่ส ำนักงำนใหม่ที่สร้ำงเสร็จในปี 2560 เท่ำกับ 1.32 แสนตำรำงเมตร เช่น อำคำรเกสร Pearl Bangkok 
โตโยตำ บัสส์ เป็นต้น ท ำให้มีพื้นที่ส ำนักงำนในกรุงเทพมหำนครทั้งหมดรวมเป็น 8.78 ล้ำนตำรำงเมตร ในขณะที่อัตรำค่ำเช่ำ
พื้นที่ส ำนักงำนระดับเกรด A และเกรด B เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 4.1 และร้อยละ 3.8 ตำมล ำดับ สอดคล้องกับอัตรำกำรใช้พื้นที่
ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 91.6 ของพื้นที่ส ำนักงำนรวมในปี 2559 ทั้งนี้ คำดกำรณ์ปริมำณพื้นที่ส ำนักงำนใหม่ใน
กรุงเทพมหำนครส ำหรับปี 2561-2563 จะมีพื้นที่ เพิ่มขึ้น 2.88 แสนตำรำงเมตร ส่งผลให้มีพื้นที่ส ำนักงำนใน
กรุงเทพมหำนครทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 11.66 แสนตำรำงเมตรในปี 2563 อำทิ อำคำรสิงห์คอมเพล็กซ์ สำมย่ำนมิตรทำวน์ 
(ท่ีมำ : แผนกวิจัย บริษัท ซีบีอำร์อี (ประเทศไทย) จ ำกัด) 

o ภาพรวมตลาดอาคารชุด (Condominium) 

  ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 

Q1 Q2 Q3 Q4 ยอดรวม 

การขอจดทะเบียนหน่วยอาคารชดุทั งประเทศ 
     

กรุงเทพและปริมณฑล หน่วย 41,186 41,859 2,501 11,654 7,403 11,600 116,203 

ต่ำงจังหวัด หน่วย 76,414 71,536 5,683 11,632 10,079 8,768 184,112 

ผลรวม หน่วย 117,600 113,395 8,184 23,286 17,482 20,368 300,315 

ที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย, ข้อมูล ณ เดือนมกรำคม 2561 
 

กำรจดทะเบียนหน่วยอำคำรชุดภำยในประเทศปี 2560 พบว่ำมีกำรขอจดทะเบียนจ ำนวน 300 ,315 หน่วย 
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำซึ่งมีกำรขอจดทะเบียนจ ำนวน 113 ,395 หน่วย เนื่องจำกภำคเอกชนมีควำมมั่นใจต่อ
สถำนกำรณ์เศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับอุปทำนอำคำรชุดที่เพิ่มขึ้นท้ังเขตกรุงเทพช้ันในและช้ันนอก โดยในปี 2560 
ผู้ประกอบกำรคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมีกำรแข่งขันที่สูง ซึ่งมีอุปทำนกำรเสนอขำยโครงกำรใหม่ประมำณ 62,700 ยูนิต 
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จำก 128 โครงกำร ซึ่งสูงกว่ำภำพรวมในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ส ำหรับแนวโน้มของตลำดอสังหำริมทรัพย์และตลำดอำคำรชุด
ในปี 2561 คำดว่ำจะเป็นไปในทิศทำงที่ดีขึ้น คำดว่ำอุปทำนจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ ำกว่ำ 55 ,000 หน่วย หรือร้อยละ 10 โดย
กรุงเทพช้ันใน และเขตรอบกรุงเทพช้ันใน จะเป็นท ำเลที่มีอุปทำนเพิ่มขึ้นมำก ส ำหรับควำมต้องกำรอำคำรชุดจะยังคง
เติบโตขึ้นในอัตรำใกล้เคียงกับอุปทำน ซึ่งจะส่งผลให้ห้องชุดในตลำดจะคงเหลือประมำณ 58,000-60,000 หน่วย 

o ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรม 
ข้อมูลจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมได้รับกำรสรุปข้อมูลกำรลงทุนภำคเอกชนโดยรวม จัดท ำโดยธนำคำร

แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2558-2560 สรุปได้ดังตำรำง 

 
 2560 p 2559 r 2558 r 

โรงงานที่ได้รับอนุญาตใหต้ั งจากกระทรวงอุตสาหกรรม  
      

   กรมโรงงำนอุตสำหกรรม  
      

      จ ำนวนโรงงำน แห่ง 688 746 722 
      เงินลงทุน ล้ำนบำท 221,110.48 190,084.82 278,265.42 
   อุตสำหกรรมจังหวัด        
      จ ำนวนโรงงำน แห่ง 3,111 3,225 3,487 
      เงินลงทุน ล้ำนบำท 95,424.98 113,598.21 116,068.68 
   ส่วนปกครองท้องถิ่น        
      จ ำนวนโรงงำน แห่ง 269 257 216 
      เงินลงทุน ล้ำนบำท 2,940.92 3,230.14 2,366.78 
ผลรวม     

      จ ำนวนโรงงำน แห่ง 4,068 4,228 4,425 
      เงินลงทุน ล้ำนบำท 319,476.38 306,913.17 396,700.88 
ที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 

ปี 2560 จ ำนวนโรงงำนที่ได้รับอนุญำตจัดตั้งมีทั้งสิ้นจ ำนวน 4 ,068 แห่ง ลดลง 160 แห่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2559 หรือคิดเป็นอัตรำกำรลดลงร้อยละ 3.78 แสดงให้เห็นว่ำผู้ประกอบกำรยังมีควำมกังวลต่อควำมผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งกระทบต่อกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร ควำมผันผวนของรำคำน้ ำมัน 
ส่งผลต่อต้นทุนของผู้ประกอบกำร และควำมกังวลต่อปัญหำกำรก่อร้ำย อย่ำงไรก็ตำม กำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน หรือ AEC ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปลำยปี 2558 ที่ผ่ำนมำ ยังถือว่ำเป็นโอกำสของประเทศไทยท่ีเจ้ำของธุรกิจข้ำมชำติ
จะย้ำยฐำนกำรผลิตมำอยู่ที่ประเทศไทย เนื่องจำกแรงงำนฝีมือของประเทศไทยยังมีควำมโดดเด่นกว่ำประเทศอื่น
ในภูมิภำคอำเซียน ท ำเลที่ตั้งของประเทศไทยซึ่งถือว่ำเป็นศูนย์กลำงในภูมิภำคที่มีศักยภำพควำมพร้อมในกำรตอบรับ
กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ กอปรกับกำรสนับสนุนของภำครัฐในกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ 

2.3.4 ภาวะการแข่งขัน 
ภำพรวมของธุรกิจน ำเข้ำและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิงและระบบสัญญำณ

แจ้งเหตุเพลิงไหม้มีกำรแข่งขันในระดับสูง เนื่องจำกในประเทศมีผู้ประกอบกำรที่มีศั กยภำพในกำรประกอบธุรกิจ
จ ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบดับเพลิงจ ำนวนมำกและธุรกิจนี้มีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำสู่ธุรกิจน้อย (Low Entry Barrier) 
เนื่องจำกไม่ต้องมีกำรขอสัมปทำนจำกทำงภำครัฐ และอำศัยเงินทุนที่ไม่มำกนักในกำรเป็นผู้ประกอบกำรจัดจ ำหน่ำย
อุปกรณ์ดับเพลิง อย่ำงไรก็ดี อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบดับเพลิงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องค ำนึงถึงมำตรฐำนควำมปลอดภัย 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้จึงต้องผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพในระดับมำตรฐำนสำกลซึ่งส่วนมำกจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่
น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และผู้ประกอบกำรในประเทศไทยจ ำนวนไม่มำกที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแท นจ ำหน่ำย
จำกเจ้ำของตรำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ ประกอบกับตรำสินค้ำที่ได้รับกำรยอมรับในระดับโลกมีจ ำนวนจ ำกัด และ
เจ้ำของตรำสินค้ำส่วนใหญ่มีนโยบำยจัดจ ำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยเพียงรำยเดียว (Exclusive Distributor) หรือ
จ ำกัดจ ำนวนตัวแทนจ ำหน่ำยให้มีจ ำนวนน้อยรำย (Limited Distributor) 
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ส ำหรับคู่แข่งที่มีลักษณะสินค้ำที่แข่งขันกัน รวมถึงมีธุรกิจกำรให้บริกำรรับเหมำติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และ
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ มีจ ำนวนประมำณ 14 รำย อำทิ บริษัท หำญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส์ จ ำกัด (มหำชน), บริษัท 
กำร์ดไฟร์ จ ำกัด เป็นต้น เนื่องจำกงำนบริกำรออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนวิศวกรรมต่ำง ๆ และต้องมีประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรมออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงมำอย่ำงต่อเนื่อง
ยำวนำน รวมทั้งในบำงโครงกำรต้องอำศัยใบรับรองมำตรฐำนต่ำง ๆ ในกำรเข้ำรับงำน ดังนั้น คู่แข่งที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบดับเพลิงจึงมีจ ำนวนไม่มำกนัก แต่ส ำหรับกำรให้บริกำรโครงกำรรับเหมำติดตั้งระบบสัญญำณแจ้งเตือนอัคคีภัย
และแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งมีจ ำนวนคู่แข่งอยู่พอสมควรเนื่องจำกเทคโนโลยีกำรติดตั้งระบบดังกล่ำวไม่ซับซ้อน 

 
2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์ถือเป็นกลยุทธ์ส ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตำมวิสัยทัศน์ที่มุ ่งหวังให้ลูกค้ำได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ควำมหลำกหลำย ซึ่งตลอดระยะเวลำมำกกว่ำ 17 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบดับเพลิง
จำกเจ้ำของตรำสินค้ำต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสำกลมำอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทมีทีมผู้บริหำร และพนักงำนที่มี
ควำมรู้ ควำมช ำนำญ ในระบบดับเพลิงเป็นอย่ำงดี ซึ่งเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกสินค้ำเพื่อน ำมำจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ
ลูกค้ำได้รับสินค้ำท่ีมีคุณภำพระดับมำตรฐำนสำกลและมีรำคำที่เหมำะสม 
 ในกระบวนกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำรประสำนงำนกับเจ้ำของตรำสินค้ำในต่ำงประเทศ
เพื่อวำงแผนกำรสั่งซื้อและบริหำรกำรจัดเก็บสินค้ำให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยพิจำรณำควบคู่กับแนวโน้มควำมต้องใช้
สินค้ำในอนำคต และแนวโน้มปริมำณและรำคำสินค้ำของผู้ผลิตในท้องตลำด ซึ่งวิธีกำรจัดหำสินค้ำจะแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะของ
กำรได้มำของสินค้ำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1.  กำรจัดหำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ  
สินค้ำที่บริษัทจ ำหน่ำยส่วนใหญ่สั่งซื้อจำกเจ้ำของตรำสินค้ำหลำยรำยในต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น

ตัวแทนจ ำหน่ำยทั้งแบบตัวแทนจ ำหน่ำยรำยเดียว (Exclusive Distributor) และแบบตัวแทนจ ำหน่ำยทั่วไป (General 
Distributor) (ข้อมูลสรุปสัญญำแต่งตั้งกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ ศึกษำได้จำกข้อมูลส่วนที่ 2.2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
หัวข้อ ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยมุ่งเน้นกำรจ ำหน่ำยสินค้ำที่มีควำมหลำกหลำย
ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ และมีมำตรฐำนในระดับสำกล โดยบริษัทเป็นผู้น ำเข้ำและจ ำหน่ำยสินค้ำในแต่ละประเภท ดังนี้ 

 

กลุ่มสินค้า ตราสินค้า บริษัทท่ีเป็นตัวแทน ประเทศเจ้าของตราสินค้า 

1. ผลิตภัณฑ์วำล์ว ได้แก่ วำล์วประตูน้ ำ 
วำล์วปีกผีเสื้อ บอลวำล์ว หัวรับน้ ำ
และหัวจ่ำยน้ ำ วำล์วปรับปริมำณน้ ำ 
ข้อต่อและข้อรัด 

- NIBCO 
- DIXON POWHATAN 
- Grinnell  
- POTTER ROEMER 
- ICV 

บริษัท 
บริษัท 
บริษัท 
บริษัท 
บริษัท 

สหรัฐอเมริกำ 
สหรัฐอเมริกำ 
สหรัฐอเมริกำ 
สหรัฐอเมริกำ 

เดนมำร์ก 
2. อุปกรณ ์ระบบดับ เพลิง  ได ้แก่ 

หัวกระจำยน้ ำดับเพลิงอัตโนมัติ  
ตู้เก็บสำยฉีดน้ ำดับเพลิง สำยฉีดน้ ำ
ดับเพลิงแบบพับและม้วน เครื่อง
ดับเพลิงชนิดต่ำง ๆ 

- BADGER 
- TYCO 
- MOYNE ROBERTS 
- SRI 
- OSW 
- 5ELEM 
- GIACOMINI 
- DIXON POWHATAN 

บริษัท 
บริษัท 
บริษัท 
บริษัท 
บริษัท 
บริษัท 
บริษัท 
บริษัท 

สหรัฐอเมริกำ 
สหรัฐอเมริกำ 

ไอร์แลนด ์
มำเลเซีย 

สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมน ี
สำธำรณรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนจีน 
อิตำล ี

สหรัฐอเมริกำ 
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กลุ่มสินค้า ตราสินค้า บริษัทท่ีเป็นตัวแทน ประเทศเจ้าของตราสินค้า 

3. ระบบดับเพลิงด้วยสำรสะอำด 
ระบบดับเพลิ งด้วยก๊ำซ ระบบ
ดับเพลิงห้องครัว ระบบดับเพลิง
แบบพิเศษ และระบบโฟมดับเพลิง 

- KIDDE 
- NATIONAL FOAM 
- LPG 
- PYROCHEM 
- FOGTEC 
- JANUS 
- FIKE 

บริษัท 
บริษัท 
บริษัท 
บริษัท 
บริษัท 

บริษัทย่อย 
บริษัทย่อย 

สหรัฐอเมริกำ 
สหรัฐอเมริกำ 

สเปน 
สหรัฐอเมริกำ 

สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมน ี
สหรัฐอเมริกำ 
สหรัฐอเมริกำ 

4. อุปกรณ์สัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อน 
อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์แจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ และตู้ควบคุมระบบ 

- SECURITON 
- NOTIFIER 
- SYSTEM SENSOR 
- FIKE SIGNIFIRE 
- FFE 

บริษัท 
บริษัท 
บริษัท 
บริษัท 

บริษัทย่อย 

สวิสเซอร์แลนด ์
สหรัฐอเมริกำ 
สหรัฐอเมริกำ 
สหรัฐอเมริกำ 

สหรำชอำณำจักร 
5. ปั้มสูบน้ ำดับเพลิง - SPP PUMPS บริษัท สหรัฐอเมริกำ 
6. สวิตซ์แจ้งสญัญำณ - SYSTEM SENSOR บริษัท สหรัฐอเมริกำ 

 

 

2.  กำรจัดหำสินค้ำภำยในประเทศและกำรจัดจ้ำงผู้รับเหมำรำยย่อย 
บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถจัดซื้อสินค้ำบำงประเภทจำกผู้ผลิตหรือผู้จัดจ ำหน่ำยภำยในประเทศได้เช่นกัน 

กรณีที่สินค้ำดังกล่ำวมีผู้จัดจ ำหน่ำยในประเทศไทย แต่สินค้ำยังคงต้องมีมำตรฐำนในระดับสำกลตำมที่บริษัทก ำหนด 
ในด้ำนกำรจัดจ้ำงผู้รับเหมำรำยย่อยส ำหรบังำนติดตัง้ระบบดบัเพลิง บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธีติดต่อผู้รับเหมำรำยย่อย
เพื่อเสนอรำคำโดยตรง หรือกำรประกวดรำคำแล้วแต่กรณี ตำมนโยบำยที่บริษัทก ำหนด แต่บริษัทและบริ ษัทย่อยจะมี
วิศวกรควบคุมงำนติดตั้งของบริษัทเองท ำหน้ำที่เป็นผู้ดูแลงำนติดตั้งทุกโครงกำร 

3.  สินค้ำภำยใต้ตรำสินค้ำของบริษัท 
บริษัทมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ตู้เก็บสำยฉีดน้ ำดับเพลิง สำยฉีดน้ ำดับเพลิงชนิดต่ำง ๆ 

และอุปกรณ์ติดตั้งสำยฉีดน้ ำดับเพลิง ภำยใต้ตรำสินค้ำ “TOTAL FIRE” ซึ่งเป็นตรำสินค้ำของบริษัทเอง ทั้งนี้ บริษัทจ้ำง
บริษัทแห่งหนึ่งในประเทศมำเลเซียท ำกำรผลิตสินค้ำบำงประเภทในรูปแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้ำตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม BS (British Standard) ยกเว้นเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตรำสินค้ำ 
“TOTAL FIRE” จะท ำกำรจ้ำงผลิตในประเทศไทย และได้รับรองมำตรฐำน มอก. จำกกระทรวงอุตสำหกรรม ทั้งนี้ 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำภำยใต้ตรำสินค้ำของบริษัทเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มท ำกำรตลำดตรำสินค้ำ TOTAL FIRE เมื่อปลำยปี 2558 
เป็นต้นมำ มีสัดส่วนรำยได้ประมำณร้อยละ 2.00 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม 
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กระบวนการรับสินค้าเข้าคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า 
กระบวนการรับสินค้าจากผู้ผลิตสินค้า 

1. พนักงำนคลังสินค้ำได้รับกำรแจ้งจำกฝ่ำยจัดซื้อให้รับสินค้ำเข้ำ พนักงำนคลังสินค้ำจะท ำกำรตรวจรับและตรวจนับสินค้ำ
ตำมรำยละเอียดที่ได้รับแจ้งจำกฝ่ำยจัดซื้อ เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องและคุณภำพของสินค้ำ หำกสินค้ำเข้ำไม่ถูกต้อง จะแจ้งต่อ
ฝ่ำยจัดซื้อและส่งกลับคืนผู้จัดจ ำหน่ำย  

2. เมื่อสินค้ำที่ได้รับถูกต้องตำมรำยละเอียดที่ได้รับจำกฝ่ำยจัดซื้อ พนักงำนคลังสินค้ำจะจัดเก็บสินค้ำและเคลื่อนย้ำยสินค้ำ
ที่ส่งมอบแล้วเข้ำจัดเก็บในคลังสินค้ำ แบ่งตำมหมวดหมู่และจัดเรียงล ำดับสนิค้ำท่ีเข้ำก่อนหลงัตำมล ำดบัในพ้ืนท่ีที่ก ำหนด ด้วยวิธีกำรที่
ถูกต้อง เพื่อป้องกันกำรช ำรุดเสียหำยหรือเสื่อมคุณภำพก่อนระยะเวลำอันควรของสินค้ำ 

3. ในกรณีที่มีสินค้ำช ำรุดระหว่ำงกำรเคลื่อนย้ำยหรือจัดเก็บ พนักงำนคลังสินค้ำจะรำยงำนสำเหตุต่อระดับหัวหน้ำเพื่อทรำบ 
และสรุปผลต่อไป เพื่อจัดเก็บข้อมูลใบรำยงำนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด และด ำเนินกำรแจ้งผู้ผลิต และ/หรือบริษัทที่
รับประกันภัยสินค้ำต่อไป 
กระบวนการและขั นตอนการเบิกสินค้าเพ่ือจัดส่งให้แก่ลูกค้า 

1. พนักงำนประสำนงำนขำยแจ้งกำรจัดส่งสินค้ำให้กับพนักงำนคลังสินค้ำ เพื่อเตรียมสินค้ำส่งมอบและจัดเส้นทำงกำรขนส่ง 
และประสำนงำนกับแผนกกำรเงินเพื่อรับเอกสำรที่ใช้ในกำรจัดส่งสินค้ำ 

2. ผู้จัดกำรคลังสินค้ำประสำนงำนติดต่อผู้รับเหมำขนส่ง เพ่ือจัดท ำสัญญำจ้ำงบริกำรขนส่ง 
3. พนักงำนจัดส่งจ่ำยสินค้ำออกจำกคลังสินค้ำ รวมทั้งท ำหน้ำที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ปริมำณสินค้ำ รำยละเอียดกำรส่งมอบสินค้ำ

และเอกสำรกำรจัดส่งให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดในกำรส่งมอบสินค้ำ โดยกำรเบิกจ่ำยและกำรส่งมอบสินค้ำจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
เมื่อลูกค้ำลงนำมรับสินค้ำ และผู้รับเหมำขนส่งลงนำมส่งสินค้ำ จำกนั้นน ำเอกสำรประกอบด้วยต้นฉบับใบวำงบิล ส ำเนำใบก ำกับภำษี 
เพื่อออกบิลขำยและติดตำมกำรช ำระเงินตำมระเบียบปฏิบัติทำงบัญชีต่อไป 

4. ในกรณีที่สินค้ำเกิดกำรช ำรุดหรือเสียหำย ทำงฝ่ำยขำยจะท ำใบรับคืนสินค้ำ และคลังสินค้ำจะตรวจสอบ และวำงแผน
กำรรับสินค้ำคืน เพื่อตรวจสอบสินค้ำ หำกสินค้ำมีกำรช ำรุดจริง ทำงคลังสินค้ำจะจัดท ำเอกสำรรำยงำนสภำพ และสำเหตุกำรช ำรุด
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ฝ่ำยจัดซื้อด ำเนินกำรเคลมสินค้ำกับผู้จ ำหน่ำยต่อไป 
กระบวนการและขั นตอนการรับคืนสินค้าในกรณีสินค้าช้ารุด 

1. ฝ่ำยขำยท ำเอกสำรใบรับคืนสินค้ำ คลังสินค้ำตรวจสอบเอกสำรและวำงแผนกำรรับสินค้ำ 
2. เมื่อได้รับสินค้ำพนักงำนคลังสินค้ำท ำกำรตรวจสอบรำยกำรและจ ำนวน และลงนำมเพื่อจัดเก็บสินค้ำไว้ในพื้นที่ส ำหรับ

สินค้ำท่ีช ำรุด และน ำเอกสำรส่งคืนธุรกำรคลังสินค้ำ 
3. คลังสินค้ำ แจ้งเรื่องให้กับแผนกบริกำร เพื่อทดสอบสินค้ำ หำกสินค้ำมีกำรช ำรุดจริง คลังสินค้ำด ำเนินกำรจัดท ำ

เอกสำรรำยงำน ระบุสำเหตุกำรช ำรุดพร้อมรูปถ่ำย และส่งเรื่องให้กับฝ่ำยจัดซื้อเพื่อด ำเนินกำรเคลมสินค้ำต่อผู้จ ำหน่ำย หำกสินค้ำ
ไม่มีกำรช ำรุด คลังสินค้ำแจ้งให้ฝ่ำยขำยทรำบ เพื่อด ำเนินกำรติดต่อแจ้งให้กับลูกค้ำทรำบพร้อมท ำเรื่องส่งคืนสินค้ำให้กับลูกค้ำต่อไป 
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เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำยจดัส่งสินคำ้ 
ตำมค ำสั่งซื้อของลูกค้ำ 

 

รับค ำสั่งซื้อจำก 
ลูกค้ำ 

เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อพิจำรณำควำมเหมำะสม
ใบขออนุมัติซื้อและวงเงินในกำรสัง่ซื้อ 

บันทึกเหตุผลและให้พิจำรณำ
ค ำขอใบอนุมัติซื้อใหม ่

จัดท ำใบขออนุมัติซื้อต่ำงประเทศ/ในประเทศ 
ระบุรำยละเอียดสินค้ำท่ีต้องกำรขอซื้อให้ครบถ้วน 

ต่อรองรำคำกับผู้ขำย
ต่ำงประเทศ/ในประเทศ 

 

จัดท ำใบสั่งซื้อและเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติ และ
ส่งใบสั่งซื้อให้ผู้ขำยต่ำงประเทศ/ในประเทศ 

 

เจ้ำหน้ำท่ีคลังสินค้ำตรวจ
รับสินค้ำและจดัเก็บสินค้ำ 

 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

สรุปขั นตอนการจัดหาสินค้า 
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ติดต่อหรือไดร้ับกำรติดต่อจำกเจ้ำของโครงกำร ผู้รับเหมำ หรือ
ผู้ออกแบบงำนโครงกำรในกำรเข้ำร่วมกำรประมูลเสนอรำคำหรือ
เข้ำไปรับเอกสำรข้อก ำหนดโครงกำร (Term of Reference: TOR) 

จัดท ำใบเสนอรำคำ และประเมินตน้ทุนงำนโครงกำร 
พร้อมขออนุมัติผูม้ีอ ำนำจอนุมัติในกำรเสนอรำคำ 

กรณไีด้รับงำน กรณไีม่ได้รับงำน 

วิศวกรงำนออกแบบงำนโครงกำรนัดประชุมกับ
ผู้ เกี่ ย วข้ อ งและตั วแทน ลู กค้ ำ  เพื่ อห ำรื อ
รำยละเอียดของโครงกำร 

เก็บใบเสนอรำคำ เพื่อเป็นข้อมูลใน
กำรยื่นประมูลงำนโครงกำรอื่น ๆ 

ลู กค้ ำจั ดท ำ ใบ สั่ งซื้ อ ห รื อ สัญ ญ ำซื้ อ -ขำย
ระบบงำนติดตั้ง จำกนั้นวิศวกรท ำกำรตรวจสอบ
และส่งข้อมูลให้กับทำงฝ่ำยบัญชีของบริษัท 

วิศวกรแผนกควบคุมโครงกำรประสำนงำนกับฝ่ำยขำย
ระบบดับเพลิงและฝ่ำยจัดซื้อ เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมำช่วง 
โดยต้องมีผู้รับเหมำช่วงที่เสนอรำคำไม่น้อยกว่ำ 3 รำย 

ฝ่ำยขำยส่งค ำขอไปยังแผนกควบคุมงำนโครงกำรให้
ด ำเนินกำรจัดเตรียมผู้ควบคุมงำน ตลอดจนประสำนงำน
กับผู้รับเหมำช่วงในกำรเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่ำง ๆ 
และก ำหนดกรอบเวลำกำรท ำงำน เพื่อให้เป็นไปตำม
สัญญำ 

เริ่มด ำเนินกำรติดตั้งงำนโครงกำร โดยฝ่ำยขำย
ต้องบันทึกและติดตำมควำมคืบหน้ำของงำน
โครงกำร พร้อมทั้งส่งข้อมูลให้ฝ่ำยบัญชี และ
แผนกควบคุ ม งำน โครงกำร โดยถ้ ำมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงแบบและรำยละเอียดในกำรแก้ไข
ปรับปรุงแบบ บริษัทเรื่องไปยังลูกค้ำ เพื่อทรำบ 
และ/หรืออนุมัติต่อไป 

ฝ่ำยขำย และ/หรือผู้ควบคุมงำน จัดเตรียม
เอกสำรส่งมอบงำนในแต่ละงวด เพื่อให้ลูกค้ำ
อนุมัติและส่งเอกสำรที่อนุมัติให้กับฝ่ำยบัญชี 
ต่อไป 

นัดหมำยลูกค้ำส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย พร้อมทั้งเซ็นอนุมัติ 
และหำกงำนโครงกำรดังกล่ำวมีเง่ือนไขกำรรับประกันและ
บ ำรุงรักษำ บริษัทออกหนังสือรับประกันและก ำหนดกำร
บ ำรุงรักษำแจ้งแก่ลูกค้ำ และส่งเรื่องต่อไปยังแผนกบริกำร
งำนหลังกำรขำย 

 

สรุปขั นตอนการประมูล การด้าเนินการออกแบบติดตั งงานโครงการระบบดับเพลิง 
และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตลอดจนการส่งมอบงาน 
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 ทั้งนี้ บริษัทได้มีกำรท ำสัญญำประกันภัยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อปกป้องควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรติดตั้ง
ระบบงำน โดยพิจำรณำเง่ือนไขและควำมเหมำะสมของกำรท ำประกันภัยจำกลักษณะของงำนในแต่ละครั้งไป เช่น กำรท ำประกัน
ควำมเสียหำยของทรัพย์สินในกรณีกำรติดตั้งระบบดับเพลิง กำรท ำประกันคลังที่มีทรัพย์สินเก็บอยู่ หรือกำรท ำประกันควำมเสียหำย
ขณะขนส่งสินค้ำ เป็นต้น ท้ังนี้ บริษัทมีกำรรับประกันสินค้ำ หรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ยังอยู่ในระยะเวลำประกัน หรือตำมระยะเวลำใน
สัญญำบริกำรที่ก ำหนดไว้กับทำงลูกค้ำ หำกมีสินค้ำหรืออุปกรณ์ใดท่ีช ำรุดหรือเสยีหำย บริษัทจะตดิต่อประสำนงำนกับผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ
ในต่ำงประเทศ เพื่อขอเคลมประกันสินค้ำ โดยระยะเวลำรับประกันกับทำงผู้ผลิตอยู่ที่ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สินค้ำออกจำกท่ำเรือของ
ประเทศผู้จ ำหน่ำยสินค้ำนั้น ๆ หรือส่งมอบให้ลูกค้ำ (รำยละเอียดเพิ่มเติมสัญญำกรมธรรม์ประกันภัย ในส่วนท่ี 2.2 หัวข้อ 5 ทรัพย์สิน
ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ) 
 

2.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 - ไม่มี - 
 

2.6 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีงำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบซึ่งเป็นงำนโครงกำรรับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง 
จ ำนวน 40 โครงกำร มูลค่ำงำนคงเหลือท่ียังไม่รับรู้รำยได้รวมเท่ำกับ 187.35 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

ระดับความส้าเร็จของ
งาน 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 

จ้านวนทั งสิ น 
(โครงการ) 

มูลค่าโครงการรวม 
(ล้านบาท) 

รายได้รับรู้ตาม
ความส้าเร็จของงาน 

(ล้านบาท) 

มูลค่างานคงเหลือ 
(ล้านบาท) 

0% - 30% 20 148.31    18.03     130.28 
30% - 60% 4    55.94 22.85      33.09 
60% - 90% 4    67.54 45.49       22.05 

> 90% 12    44.14 42.21       1.93 
รวม 40 315.93 128.58 187.35 

 หมำยเหตุ : แบ่งเป็นโครงกำรที่ยังไม่ส่งมอบของบริษัทจ ำนวน 33 โครงกำร และ โครงกำรที่ยังไม่ส่งมอบของบริษัทย่อย จ ำนวน 7 โครงกำร 
 

 งำนโครงกำรรับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ใช้ระยะเวลำประมำณ 3 -6 เดือน
ส ำหรับงำนโครงกำรขนำดเล็ก และใช้เวลำประมำณ 10-24 เดือนส ำหรับงำนโครงกำรขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ โดยบริษัทและบริษัทย่อย
มีงำนท่ียังไม่ส่งมอบแบ่งตำมลักษณะงำนโครงกำรของลูกค้ำได้ดังตำรำง 
 

ตารางสรุปงานที่ยังไม่ส่งมอบแบ่งตามหน่วยงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 
 

โครงการ 
จ้านวนทั งสิ น 
(โครงการ) 

มูลค่าโครงการรวม 
(ล้านบาท) 

รายได้รับรู้ตาม
ความส้าเร็จของงาน 

(ล้านบาท) 

มูลค่างานคงเหลือ 
(ล้านบาท) 

งำนภำครัฐ 16 253.22 107.37 145.85 
งำนภำคเอกชน 24   62.71 21.21    41.50 

รวม 40 315.93 128.58 187.35 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงรวมถึงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขควำมเสี่ยงของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ผู้ลงทุนควร

พิจำรณำปัจจัยควำมเสี่ยง รวมทั้งรำยละเอียดข้อมูลอื่น  ๆ ที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้อย่ำงรอบคอบก่อนกำรตัดสินใจลงทุน 
โดยปัจจัยควำมเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสำรฉบับนี้อ้ำงอิงจำกข้อมูลปัจจุบันและคำดกำรณ์อนำคตเท่ำที่สำมำรถระบุได้ ซึ่งปัจจัยควำมเสี่ยงที่
มีนัยส ำคัญบำงประกำร อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อมูลค่ำหุ้นของบริษัท โดยปัจจัยควำมเสี่ยงท่ีระบุไว้ในเอกสำรฉบับนี้ มิได้เป็น
ปัจจัยควำมเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ กล่ำวคือ อำจมีปัจจัยควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทยังไม่อำจทรำบได้ และอำจมีปัจจัยควำมเสี่ยงบำงประกำร
ที่บริษัทเห็นว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อบริษัทในขณะนี้ แต่ในอนำคตอำจกลำยเป็นปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบ
อย่ำงมีนัยส ำคัญต่อรำยได้ ผลก ำไร สินทรัพย์ สภำพคล่อง แหล่งเงินทุน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน 
ผู้ลงทุนควรใช้วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำข้อมูลอย่ำงรอบคอบ 

นอกจำกนี้ ข้อควำมในลักษณะกำรคำดกำรณ์ในอนำคต กำรประมำณกำร ควำมประสงค์ หรือเจตนำรมณ์ของบริษัทที่ปรำกฏ
อยู่ในเอกสำรฉบับน้ี อำทิ “แผนกำร” “ประสงค์” “ต้องกำร” “คำดว่ำ” “เห็นว่ำ” “เชื่อว่ำ” “ประมำณ” “อำจจะ” หรือค ำ หรือ
ข้อควำมอื่นใดในท ำนองเดียวกัน เป็นค ำหรือข้อควำมที่บ่งช้ีถึงสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ซึ่งมีควำมไม่แน่นอน และผลที่เกิดขึ้นจริง
อำจแตกต่ำงจำกกำรคำดกำรณ์ได้ 
 

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
3.1.1 ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ 

เนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรงำนโครงกำรรับเหมำติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิง 
และระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 20 ของยอดรำยได้รวมเฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี (ปี 2559 - 2560) 
ซึ่งกำรด ำเนินงำนในลักษณะโครงกำรรับเหมำเช่นนี้อำจมีควำมเสี่ยงจำกควำมไม่ต่อเนื่องของรำยได้ เนื่องจำกเมื่อ
กำรให้บริกำรโครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิงเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงำนเรียบร้อยแล้ว แต่บริษัทยังไม่มีงำนโครงกำรใหม่
เข้ำมำรองรับ ในขณะที่บริษัทยังต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยโดยเฉพำะค่ำใช้จ่ำยคงที่ต่ำง ๆ บริษัทจึงอำจได้รับผลกระทบจำกกำร
ที่มีภำระค่ำใช้จ่ำยไม่สอดคล้องกับรำยได้ และอำจส่งผลกระทบต่อผลเนื่องไปถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  

บริษัทได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำกควำมไม่ต่อเนื่องของรำยได้เป็นอย่ำงดี บริษัทได้มีกำรจัดท ำแผนงบประมำณรำยป ี
เพื่อให้ผู้บริหำรระดับสูงสำมำรถน ำไปวิเครำะห์และวำงแผนกำรรับงำนโครงกำรหรือติดต่อประมูลงำนโครงกำรใหม่ให้
สอดคล้องกับโครงกำรที่ทยอยจบ ซึ่งจะสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกควำมไม่ต่อเนื่องของรำยได้ กอปรกับบริษัทและบริษัทย่อย
มีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำในสัดส่วนประมำณร้อยละ 80 ของยอดรำยได้รวม ซึ่งมีแนวโน้มกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำย
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี ดังนั้น บริษัทเช่ือว่ำจะไม่ได้รับควำมเสี่ยงดังกล่ำวอย่ำงเป็นนัยส ำคัญ 
3.1.2 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงคู่ค้าหลักจากต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจ าหน่าย

สินค้า และการเข้ามาท าธุรกิจเองโดยคู่ค้าหลักจากต่างประเทศ 
เนื่องจำกบริษัทเป็นผู้น ำเข้ำและตัวแทนจ ำหน่ำยอุปกรณ์ดับเพลิ งและระบบดับเพลิงจำกเจ้ำของตรำสินค้ำ

ต่ำงประเทศที่ได้ท ำสัญญำแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยแบบ  Exclusive Distributor ได้แก่ OSW และแต่งตั้ง
ให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยทั่วไป อำทิ Dixon Powhatan, TYCO, Grinnell, SPP Pumps, LPG, Securiton, Fogtec  และ 
Pyrochem เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงคู่ค้ำหลักจำกต่ำงประเทศ และมีควำมเสี่ยงจำกกำรถูกยกเลิก
สัญญำกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำเพื่อเปลี่ยนตัวแทนจ ำหน่ำยหรือเจ้ำของตรำสินค้ำอำจจะตัดสินใจเข้ำมำลงทุน
ท ำกำรตลำดเองโดยตรง เนื่องจำกสัญญำแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยส่วนใหญ่จะเป็นแบบทบทวนกำรต่ออำยุตัวแทน
จ ำหน่ำยเป็นประจ ำทุก ๆ 1-3 ปี หำกเจ้ำของตรำสินค้ำไม่ต่ออำยุกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยให้แก่บริษัทหรือบริษัทย่อยก็
อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมั่นใจว่ำจะไม่ได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยง
ดังกล่ำวเป็นนัยส ำคัญ เนื่องจำกบริษัทมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้ำของตรำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นคู่ค้ำกับบริษัท
เป็นเวลำนำนกว่ำ 18 ปี นอกจำกนี้ บริษัทสำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขข้อตกลงกับคู่ค้ำ และได้รับควำมไว้วำงใจจำกคู่ค้ำให้
บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำมำโดยตลอด 
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3.1.3 ความเสี่ยงจากการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในการติดต้ังผลิตภัณฑ์ 
นอกเหนือจำกกำรที่บริษัทจ ำหน่ำยอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบดับเพลิงแล้ว บริษัทยังรับงำนโครงกำรติดตั้งอุปกรณ์

ดับเพลิงและระบบดับเพลิงอีกด้วย เช่น โครงกำรสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง  (sub-station) และโครงกำรรถไฟฟ้ำ เป็นต้น ทั้งนี้
ในกำรรับงำนโครงกำร บริษัทจ ำเป็นต้องว่ำจ้ำงผู้รับเหมำส ำหรับงำนติดตั้งสินค้ำให้กับลูกค้ำ ซึ่งกำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำ
ภำยนอกอำจน ำมำซึ่งควำมเสี่ยงในกำรควบคุมคุณภำพกำรติดตั้งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้
ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี  

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว บริษัทจึงมีแผนจัดกำรควบคุมคุณภำพของงำน ตั้งแต่กำรคัดเลือกผู้รับเหมำติดตั้ง 
กำรออกแบบระบบไปจนถึงกำรควบคุมงำนติดตั้ง โดยมีวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ควบคุมงำนติดตั้งอย่ำงใกล้ชิดในทุกโครงกำร 
โดยวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบคุณภำพของกำรติดตั้งและตรวจสอบผลงำนทุกขั้นตอนอย่ำงละเอียดก่อนส่งมอบ
ผลงำนให้กับลูกค้ำ ซึ่งลูกค้ำจะต้องตรวจและประเมินผลงำนทั้งหมดร่วมกับวิศวกรของบริษัทอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งมอบงำน 
เพื่อให้ลูกค้ำมั่นใจถึงคุณภำพในผลงำนของบริษัท ส ำหรับกำรเลือกผู้รับเหมำช่วงในงำนติดตั้ง บริษัทจะคัดเลือกผู้รับเหมำที่
มีมำตรฐำน และจะใช้ผู้รับเหมำรำยเดิมที่บริษัทมีควำมมั่นใจ ซึ่งจะมีสัญญำว่ำจ้ำงที่ชัดเจนส ำหรับแต่ละโครงกำร 
นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกำรท ำประกันก่อนกำรเข้ำท ำงำนทุกโครงกำร และที่ผ่ำนมำบริษัทยังไม่เคยประสบปัญหำร้องเรียน
จำกลูกค้ำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรืองำนติดตั้งอุปกรณ์และระบบดับเพลิง 

 

3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน 
3.2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นสินค้ำน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศซึ่งจะต้องช ำระค่ำสินค้ำเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ แต่รำยได้
ทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสกุลเงินบำท โดยยอดสั่งซื้อสินค้ำจำกต่ำงประเทศของบริษัทและบริษัทย่อย อยู่ที่
ประมำณร้อยละ 70 - ร้อยละ 80 ของยอดกำรสั่งซื้อรวมทั้งปี อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศมีควำมผันผวน
ตลอดเวลำ ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยอำจมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
รำยได้และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ 

บริษัทได้ค ำนึงถึงผลกระทบจำกควำมเสี่ยง และมีนโยบำยกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน โดยบริษัทได้รับ
กำรสนับสนุนจำกสถำบันกำรเงินในกำรใช้เครื่องมือทำงกำรเงิน เช่น กำรเปิดวงเงินสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
(Forward Contract) ซึ่งเป็นวงเงินที่สำมำรถครอบคลุมยอดเจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศในช่วงเวลำหนึ่ง บริษัทได้พิจำรณำ
ใช้เครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสม โดยบริษัทมีวงเงินสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจำก
สถำบันกำรเงินในวงเงินที่เพียงพอต่อกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนส ำหรับแต่ละรอบกำรสั่งซื้อสินค้ำจำก
ต่ำงประเทศ ด้วยเหตุนี้ท ำให้บริษัทเชื่อว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนจะไม่ส่งผลกระทบต่อรำยได้และ
ต้นทุน และไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

 

3.3 ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ 
3.3.1 ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

บริษัทมีกลุ่มนำยทักษิณ ตันติไพจิตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 64.64 
ของหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้ว ท ำให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอำจจะมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย
กำรบริหำรงำน ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นหนึ่งในคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งมีอิทธิพลต่อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจำกถือหุ้นรวมกัน
เกินกว่ำกึ่งหนึ่ง ยกเว้นมติที่ต้องได้รับอนุมัติจำกผู้ถือหุ้นมำกกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน จำกกรรมกำรบริษัททั้งหมด 7 ท่ำน 
ซึ่งจะท ำให้มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจที่ดี ส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร และมีควำมโปร่งใสในกำรบริหำร
จัดกำรมำกขึ้น ผ่ำนกลไกของระบบควบคุมภำยใน รวมถึงบริษัทมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และตำรำงอ ำนำจอนุมัติ
รำยกำรออกเป็นแต่ละระดับในขอบเขตหรือวงเงินท่ีเหมำะสม นอกจำกน้ี บริษัทได้ค ำนึงถึงควำมส ำคัญของนโยบำยเกี่ยวกบั
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กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Principles of Good Corporate Governance) โดยได้ก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ให้มีประสิทธิภำพ และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด  
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 ลักษณะส าคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถำวรหลักท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ดังนี ้
 

ประเภท ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่าสุทธ ิ(ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ภาระผูกพัน การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน 

1. อุปกรณ์และเครื่องใช้ส ำนักงำน บริษัทและบริษัทย่อย 3.23 - ไม่มี - เพื่อใช้ในส ำนักงำนและโกดังสินคำ้ของบริษัท 
2. เครื่องมือเครื่องใช้ บริษัทและบริษัทย่อย 0.97 - ไม่มี - เพื่อใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
3. ยำนพำหนะ บริษัทและบริษัทย่อย 6.85 - ไม่มี - เพื่อใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
4. วัสดุตกแต่ง บริษัทและบริษัทย่อย 0.37 - ไม่มี - เพื่อใช้ในส ำนักงำนและโกดังสินคำ้ของบริษัท 

รวมมูลค่า-สุทธ ิ 11.42  
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4.2 รายละเอียดที่ดินและอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีส ำนักงำนและโกดงัสินค้ำซึ่งเช่ำจำกบุคคลภำยนอกท่ีไม่มีควำมเกี่ยวข้อง

กับผู้ถือหุ้น กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท ทั้งนี้ สำมำรถสรุปรำยละเอียดทรัพย์สินที่เช่ำ เพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ได้ดังนี้ 

4.2.1 อาคารส านักงานใหญ่ และโกดังสินค้า 
บริษัทเช่ำพื้นที่อำคำรในโครงกำรรอยัล ซิตี้ อเวนิว จำกบริษัท นำรำยณ์ร่วมพิพัฒน์ จ ำกัด และบริษัท สรีรำภรณ์ จ ำกัด 

ซึ่งไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท เพือ่ใช้เป็นส ำนักงำนใหญ่ โดยสำมำรถสรุปสำระสัญญำของสัญญำ 
ได้ดงันี ้
1) รำยละเอียดส ำคญัของสัญญำเช่ำอำคำร และสัญญำบริกำร ในโครงกำรรอยลั ซิตี้ อเวนิว 

คู่สัญญำ บริษัท นำรำยณ์ร่วมพิพัฒน์ จ ำกัด ในฐำนะผู้ให้เช่ำ และผู้ให้บริกำรส่วนกลำง 
วันท่ีท ำสัญญำ 1 สิงหำคม 2560 
ลักษณะสัญญำ - สัญญำเช่ำพื้นที่บำงส่วนของอำคำร Block C ซึ่งตั้งอยู่เลขท่ี 21/57-58 ซอยศูนย์วิจัย-พระรำม 9 

ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร โดยบริษัทเช่ำพื้นที่รวม 2 คูหำ
มีขนำดพื้นท่ีรวม 727.12 ตำรำงเมตร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท 
- สัญญำให้บริกำรส่วนกลำงซึ่งบริษัท นำรำยณ์ร่วมพิพัฒน์ จ ำกัด มีหน้ำที่ดูแลพื้นที่จอดรถ และ
สำธำรณูปโภคภำยในโครงกำรรอยัล ซิตี้ อเวนิว รวมถึงกำรจรำจรในโครงกำร ทั้งนี้ กำรให้บริกำร
ดังกล่ำวไม่รวมกำรดูแลภำยในพ้ืนท่ีเช่ำของผู้เช่ำ 

อำยุสัญญำ เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหำคม 2560 ครบก ำหนดในวันท่ี 31 กรกฎำคม 2561 
อัตรำค่ำเช่ำ อัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 30,000 บำทต่อเดือน อัตรำค่ำบริกำร 45,200.02 บำทต่อเดือน อัตรำ

ค่ำบริกำรส่วนกลำง 28,357.68 บำทต่อเดือน และอัตรำค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดิน 10,000 บำท
ต่อเดือน (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

กำรต่ออำยสุัญญำ ให้ผู้เช่ำแจ้งควำมประสงค์แก่ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 60 วันก่อน
ครบก ำหนดกำรเช่ำ โดยถ้ำบริษัทต่อสัญญำเช่ำต่อไปอีก ทำงผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำจะตกลงอัตรำค่ำเช่ำใหม่
โดยอำศัยสภำวะเศรษฐกิจในขณะนั้นเป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดอัตรำค่ำเช่ำ ทั้งนี้ หำกสัญญำเช่ำ
สิ้นสุดลง ให้ถือว่ำสัญญำบริกำรสิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน 

เงื่อนไขอื่น - ผู้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินในระหว่ำงอำยุสัญญำเช่ำ 
- ผู้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำไฟฟ้ำ ค่ำโทรศัพท์ และค่ำน้ ำประปำ ตำมที่เกิดขึ้นจริงภำยในสถำนท่ีเช่ำ 

 
2) รำยละเอียดส ำคญัของสัญญำเช่ำอำคำร และสัญญำบริกำร ในโครงกำรรอยลั ซิตี้ อเวนิว 

คู่สัญญำ บริษัท สรีรำภรณ์ จ ำกัด ในฐำนะผู้ให้เช่ำ และผู้ให้บริกำร 
วันท่ีท ำสัญญำ 2 สิงหำคม 2560 
ลักษณะสัญญำ - สัญญำเช่ำพื้นที่บำงส่วนของอำคำร Block C ซึ่งตั้งอยู่เลขท่ี 21/59-60 ซอยศูนย์วิจัย-พระรำม 9 

ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร โดยบริษัทเช่ำพื้นที่รวม 2 คูหำ  
มีขนำดพื้นท่ีรวม 601.12 ตำรำงเมตร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส ำนักงำน 

อำยุสัญญำ เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 กันยำยน 2560 ครบก ำหนดในวันท่ี 31 สิงหำคม 2561 
อัตรำค่ำเช่ำ อัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 47,000 บำทต่อเดือน และมีอัตรำค่ำบริกำร 31,300 บำทต่อเดือน (ไม่รวม

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
กำรต่ออำยสุัญญำ หำกคู่สัญญำมีควำมประสงค์จะต่ออำยุสัญญำ คู่สัญญำจะท ำกำรตกลงอัตรำค่ำเช่ำใหม่           

โดยพิจำรณำจำกภำวะเศรษฐกิจ เป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดอัตรำค่ำเช่ำ  
เงื่อนไขอื่น - ผู้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินในระหว่ำงอำยุสัญญำเช่ำ 

- ผู้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำไฟฟ้ำ ค่ำโทรศัพท์ และค่ำน้ ำประปำ ตำมที่เกิดขึ้นจริงภำยในสถำนท่ีเช่ำ 
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4.2.2 โกดังสินค้า 
บริษัทเช่ำพื้นที่โกดังสินค้ำจำกบุคคลอื่น ซึ่งไม่ได้มีควำมเกี่ยวโยงกับผู้ถือหุ้น กรรมกำร และผู้บริหำรบริษัท โดยมี

รำยละเอียดสัญญำดังนี้ 

1) รำยละเอียดส ำคญัของสัญญำเช่ำพื้นที่ - โกดังสินค้ำหมำยเลข 3-4 
คู่สัญญำ บริษัท บุญมำคำร์โก้ จ ำกัด ในฐำนะผู้ให้เช่ำ 
วันท่ีท ำสัญญำ 31 มีนำคม 2560 
ลักษณะสัญญำ สัญญำเช่ำพื้นที่โกดังสินค้ำหมำยเลข 3-4 ตั ้งอยู่เลขที่ 106 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก 

เขตบำงกะป ิกรุงเทพมหำนคร ขนำดเนื้อที ่700 ตำรำงเมตร เพื่อใช้เก็บสินค้ำและทรัพย์สินของผู้เช่ำ 
อำยุสัญญำ เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 เมษำยน 2560 ครบก ำหนดในวันท่ี 31 มีนำคม 2561 
อัตรำค่ำเช่ำ อัตรำค่ำเช่ำ 98,000 บำทต่อเดือน  
กำรต่ออำยสุัญญำ ผู้เช่ำแจ้งควำมประสงค์แก่ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 2 เดือนก่อน

ครบก ำหนดกำรเช่ำ 
เงื่อนไขอื่น - กำรท ำประกันภัยส ำหรับทรัพย์สินท่ีเก็บไว้ในโกดังเป็นหน้ำท่ีของผู้เช่ำ 

- ผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินในระหว่ำงอำยุสัญญำเช่ำ 
- ผู้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำไฟฟ้ำ และค่ำน้ ำประปำ ตำมที่เกิดขึ้นจริงภำยในสถำนท่ีเช่ำ 

 

2) รำยละเอียดส ำคญัของสัญญำเช่ำพื้นที่ - โกดังสินค้ำหมำยเลข 7 

คู่สัญญำ บริษัท บุญมำคำร์โก้ จ ำกัด ในฐำนะผู้ให้เช่ำ 
วันท่ีท ำสัญญำ 30 พฤศจิกำยน 2560 
ลักษณะสัญญำ สัญญำเช่ำพื้นที่โกดังสินค้ำหมำยเลข 7 ตั้งอยู่เลขที่ 106 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะป ิ

กรุงเทพมหำนคร ขนำดเนื้อที่ 400 ตำรำงเมตร เพื่อใช้เก็บสินค้ำและทรัพย์สินของผู้เช่ำ 
อำยุสัญญำ เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวำคม 2560 ครบก ำหนดในวันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2561 
อัตรำค่ำเช่ำ อัตรำค่ำเช่ำ 55,000 บำทต่อเดือน  
กำรต่ออำยสุัญญำ ผู้เช่ำแจ้งควำมประสงค์แก่ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 2 เดือนก่อน

ครบก ำหนดกำรเช่ำ 
เงื่อนไขอื่น - กำรท ำประกันภัยส ำหรับทรัพย์สินท่ีเก็บไว้ในโกดังเป็นหน้ำท่ีของผู้เช่ำ 

- ผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินในระหว่ำงอำยุสัญญำเช่ำ 
- ผู้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำไฟฟ้ำ ตำมที่เกิดขึ้นจริงภำยในสถำนท่ีเช่ำ 

 

3) รำยละเอียดส ำคญัของสัญญำเช่ำพื้นที่ - โกดังสินค้ำหมำยเลข 8 (บี) 

คู่สัญญำ บริษัท บุญมำคำร์โก้ จ ำกัด ในฐำนะผู้ให้เช่ำ 
วันท่ีท ำสัญญำ 1 กุมภำพันธ์ 2560 
ลักษณะสัญญำ สัญญำเช่ำพื้นที่โกดังสินค้ำหมำยเลข 8 (บี) ตั้งอยู่เลขที่ 106 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก 

เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ขนำดเนื้อที่ 270 ตำรำงเมตร เพื่อใช้เก็บสินค้ำและทรัพย์สินของผู้เช่ำ 
อำยุสัญญำ เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2560 ครบก ำหนดในวันท่ี 31 มกรำคม 2561 
อัตรำค่ำเช่ำ อัตรำค่ำเช่ำ 32,400 บำทต่อเดือน  
กำรต่ออำยสุัญญำ ผู้เช่ำแจ้งควำมประสงค์แก่ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 2 เดือนก่อน

ครบก ำหนดกำรเช่ำ 
เงื่อนไขอื่น - กำรท ำประกันภัยส ำหรับทรัพย์สินท่ีเก็บไว้ในโกดังเป็นหน้ำท่ีของผู้เช่ำ 

- ผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินในระหว่ำงอำยุสัญญำเช่ำ 
- ผู้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำไฟฟ้ำ ตำมที่เกิดขึ้นจริงภำยในสถำนท่ีเช่ำ 
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4) รำยละเอียดส ำคญัของสัญญำเช่ำพื้นที่ - พื้นที่ว่ำงหน้ำโกดังสินค้ำหมำยเลข 9 

คู่สัญญำ บริษัท บุญมำคำร์โก้ จ ำกัด ในฐำนะผู้ให้เช่ำ 
วันท่ีท ำสัญญำ 1 มีนำคม 2560 
ลักษณะสัญญำ สัญญำเช่ำพื้นที่หน้ำโกดังสินค้ำหมำยเลข 9 ตั้งอยู่เลขที่ 106 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก 

เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ขนำดเนื้อที่ 48 ตำรำงเมตร เพื่อใช้เก็บสินค้ำและทรัพย์สินของผู้เช่ำ 
อำยุสัญญำ เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มีนำคม 2560 ครบก ำหนดในวันท่ี 28 กุมภำพันธ ์2561 
อัตรำค่ำเช่ำ อัตรำค่ำเช่ำ 3,360 บำทต่อเดือน  
กำรต่ออำยสุัญญำ ผู้เช่ำแจ้งควำมประสงค์แก่ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 2 เดือนก่อน

ครบก ำหนดกำรเช่ำ 
เงื่อนไขอื่น - กำรท ำประกันภัยส ำหรับทรัพย์สินท่ีเก็บไว้ในโกดังเป็นหน้ำท่ีของผู้เช่ำ 

- ผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินในระหว่ำงอำยุสัญญำเช่ำ 
- ผู้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำไฟฟ้ำ ตำมที่เกิดขึ้นจริงภำยในสถำนท่ีเช่ำ 

 

5) รำยละเอียดส ำคญัของสัญญำเช่ำพื้นที่ - โกดังสินค้ำหมำยเลข 10 

คู่สัญญำ บริษัท บุญมำคำร์โก้ จ ำกัด ในฐำนะผู้ให้เช่ำ 
วันท่ีท ำสัญญำ 30 กันยำยน 2560 
ลักษณะสัญญำ สัญญำเช่ำพื้นที่โกดังสินค้ำหมำยเลข 10 ตั้งอยู่เลขที่ 106 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะป ิ

กรุงเทพมหำนคร ขนำดเนื้อที่ 100 ตำรำงเมตร เพื่อใช้เก็บสินค้ำและทรัพย์สินของผู้เช่ำ 
อำยุสัญญำ เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2560 ครบก ำหนดในวันท่ี 30 กันยำยน 2561 
อัตรำค่ำเช่ำ อัตรำค่ำเช่ำ 13,650 บำทต่อเดือน  
กำรต่ออำยสุัญญำ ผู้เช่ำแจ้งควำมประสงค์แก่ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 2 เดือนก่อน

ครบก ำหนดกำรเช่ำ 
เง่ือนไขอ่ืน - กำรท ำประกันภัยส ำหรับทรัพย์สินท่ีเก็บไว้ในโกดังเป็นหน้ำท่ีของผู้เช่ำ 

- ผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินในระหว่ำงอำยุสัญญำเช่ำ 
- ผู้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำไฟฟ้ำ ตำมที่เกิดขึ้นจริงภำยในสถำนท่ีเช่ำ 

 

6) รำยละเอียดส ำคญัของสัญญำเช่ำพื้นท่ี - โกดังสินค้ำหมำยเลข 11 

คู่สัญญำ บริษัท บุญมำคำร์โก้ จ ำกัด ในฐำนะผู้ให้เช่ำ 
วันท่ีท ำสัญญำ 30 กันยำยน 2560 
ลักษณะสัญญำ สัญญำเช่ำพื้นที่โกดังสินค้ำหมำยเลข 11 ตั้งอยู่เลขที่ 106 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะป ิ

กรุงเทพมหำนคร ขนำดเนื้อที ่200 ตำรำงเมตร เพื่อใช้เก็บสินค้ำและทรัพย์สินของผู้เช่ำ 
อำยุสัญญำ เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2560 ครบก ำหนดในวันท่ี 30 กันยำยน 2561 
อัตรำค่ำเช่ำ อัตรำค่ำเช่ำ 27,300 บำทต่อเดือน  
กำรต่ออำยสุัญญำ ผู้เช่ำแจ้งควำมประสงค์แก่ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 2 เดือนก่อน

ครบก ำหนดกำรเช่ำ 
เงื่อนไขอื่น - กำรท ำประกันภัยส ำหรับทรัพย์สินท่ีเก็บไว้ในโกดังเป็นหน้ำท่ีของผู้เช่ำ 

- ผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินในระหว่ำงอำยุสัญญำเช่ำ 
- ผู้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำไฟฟ้ำ ตำมที่เกิดขึ้นจริงภำยในสถำนท่ีเช่ำ 
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7) รำยละเอียดส ำคญัของสัญญำเช่ำพื้นที่ - โกดังสินค้ำหมำยเลข 12 

คู่สัญญำ บริษัท บุญมำคำร์โก้ จ ำกัด ในฐำนะผู้ให้เช่ำ 
วันท่ีท ำสัญญำ 30 กันยำยน 2560 
ลักษณะสัญญำ สัญญำเช่ำพื้นที่โกดังสินค้ำหมำยเลข 12 ตั้งอยู่เลขที่ 106 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะป ิ

กรุงเทพมหำนคร ขนำดเนื้อที่ 200 ตำรำงเมตร เพื่อใช้เก็บสินค้ำและทรัพย์สินของผู้เช่ำ 
อำยุสัญญำ เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2560 ครบก ำหนดในวันท่ี 30 กันยำยน 2561 
อัตรำค่ำเช่ำ อัตรำค่ำเช่ำ 29,500 บำทต่อเดือน  
กำรต่ออำยสุัญญำ ผู้เช่ำแจ้งควำมประสงค์แก่ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 2 เดือนก่อน

ครบก ำหนดกำรเช่ำ 
เงื่อนไขอื่น - กำรท ำประกันภัยส ำหรับทรัพย์สินท่ีเก็บไว้ในโกดังเป็นหน้ำท่ีของผู้เช่ำ 

- ผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินในระหว่ำงอำยุสัญญำเช่ำ 
- ผู้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำไฟฟ้ำ ตำมที่เกิดขึ้นจริงภำยในสถำนท่ีเช่ำ 

 

8) รำยละเอียดส ำคญัของสัญญำเช่ำพื้นที่ - ห้องเก็บอุปกรณ์ (ด้ำนข้ำงโกดังหมำยเลขท่ี 3) 

คู่สัญญำ บริษัท บุญมำคำร์โก้ จ ำกัด ในฐำนะผู้ให้เช่ำ 
วันท่ีท ำสัญญำ 1 มีนำคม 2560 
ลักษณะสัญญำ สัญญำเช่ำพื้นที่ห้องเก็บอุปกรณ์ (ด้ำนข้ำงโกดังหมำยเลขที่ 3) ตั้งอยู่เลขที่ 106 ถนนรำมค ำแหง 

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ขนำดเนื้อที่ 13 ตำรำงเมตร เพื่อใช้เก็บสินค้ำและ
ทรัพย์สินของผู้เช่ำ 

อำยุสัญญำ เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มีนำคม 2560 ครบก ำหนดในวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2561 
อัตรำค่ำเช่ำ อัตรำค่ำเช่ำ 1,000 บำทต่อเดือน  
กำรต่ออำยสุัญญำ ผู้เช่ำแจ้งควำมประสงค์แก่ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 2 เดือนก่อน

ครบก ำหนดกำรเช่ำ 
เงื่อนไขอื่น - กำรท ำประกันภัยส ำหรับทรัพย์สินท่ีเก็บไว้ในโกดังเป็นหน้ำท่ีของผู้เช่ำ 

- ผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินในระหว่ำงอำยุสัญญำเช่ำ 
- ผู้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำไฟฟ้ำ ตำมที่เกิดขึ้นจริงภำยในสถำนท่ีเช่ำ 

 

9) รำยละเอียดส ำคญัของสัญญำเช่ำช่วงพื้นที่ - โกดังสินค้ำหมำยเลข 8 (บี) 

คู่สัญญำ บริษัท อีคอนไลท์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ำกดั ในฐำนะผูเ้ช่ำช่วง 
วันท่ีท ำสัญญำ 1 มีนำคม 2558 
ลักษณะสัญญำ สัญญำเช่ำช่วงพื้นที่โกดังสินค้ำหมำยเลข 8 (บี) ตั้งอยู่เลขที่ 106 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก 

เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ขนำดเนื้อที่ 100 ตำรำงเมตร  
อำยุสัญญำ เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 เมษำยน 2558 ครบก ำหนดในวันท่ี 31 มีนำคม 2561 
อัตรำค่ำเช่ำ อัตรำค่ำเช่ำ 12,000 บำทต่อเดือน  
กำรต่ออำยสุัญญำ ผู้เช่ำช่วงแจ้งควำมประสงค์แก่ผู้ใหเ้ช่ำช่วงทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 2 เดือน

ก่อนครบก ำหนดกำรเช่ำช่วง 
เงื่อนไขอื่น - ผู้ให้เช่ำช่วงเป็นผู้ช ำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส่วนกลำงให้แกผู่้ให้เช่ำ 

- ผู้เช่ำช่วงเป็นผู้รับผิดชอบค่ำบ ำรุงรักษำและค่ำซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ 
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10) รำยละเอียดส ำคญัของสัญญำบริกำรพื้นที่ - พื้นที่ส ำนักงำนบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

คู่สัญญำ บริษัท เอส.ไอ.ไฟร์เทรด จ ำกัด ในฐำนะผู้รับบริกำร 
วันท่ีท ำสัญญำ 1 ตุลำคม 2560 
ลักษณะสัญญำ - สัญญำบริกำรพื้นที่บำงส่วนของอำคำร Block C ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 21/57-58 ซอยศูนย์วิจัย-

พระรำม 9 ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร ขนำดพื้นที่ 266 
ตำรำงเมตร  

อำยุสัญญำ เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 ครบก ำหนดในวันท่ี 31 ตุลำคม 2561 
อัตรำค่ำเช่ำ อัตรำค่ำเช่ำ 62,055 บำทต่อเดือน  
กำรต่ออำยสุัญญำ ผู้รับบริกำรมีสิทธิขอต่อระยะเวลำกำรให้บริกำรออกไปได้ ยกเว้นอัตรำค่ำบริกำร ซึ่งผู้ให้บริกำร

และผู้รับบริกำรจะตกลงกัน โดยใช้สภำวะเศรษฐกิจเป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำร 
เง่ือนไขอ่ืน - ผู้รับบริกำรยินดีวำงเงินประกันสัญญำบริกำรจ ำนวน 100,000 บำท โดยผู้ให้บริกำรจะคืนเงินประกัน

ดังกล่ำวเมื่อสัญญำบริกำรสิ้นสุดลง 
 

11) รำยละเอียดส ำคญัของสัญญำบริกำรพื้นที่ - พื้นที่ส ำนักงำนบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

คู่สัญญำ บริษัท เซฟตี้ แฟคทอรี่ จ ำกัด ในฐำนะผู้รับบริกำร 
วันท่ีท ำสัญญำ 1 ตุลำคม 2560 
ลักษณะสัญญำ - สัญญำบริกำรพื้นที่บำงส่วนของอำคำร Block C ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 21/57-58 ซอยศูนย์วิจัย-

พระรำม 9 ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร ขนำดพื้นที่ 88 
ตำรำงเมตร  

อำยุสัญญำ เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 ครบก ำหนดในวันท่ี 31 ตุลำคม 2561 
อัตรำค่ำเช่ำ อัตรำค่ำเช่ำ 20,315 บำทต่อเดือน  
กำรต่ออำยสุัญญำ ผู้รับบริกำรมีสิทธิขอต่อระยะเวลำกำรให้บริกำรออกไปได้ ยกเว้นอัตรำค่ำบริกำร ซึ่งผู้ให้บริกำร

และผู้รับบริกำรจะตกลงกัน โดยใช้สภำวะเศรษฐกิจเป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำร 
เงื่อนไขอื่น - ผู้รับบริกำรยินดีวำงเงินประกันสัญญำบริกำรจ ำนวน 26,000 บำท โดยผู้ให้บริกำรจะคืนเงินประกัน

ดังกล่ำวเมื่อสัญญำบริกำรสิ้นสุดลง 
 
4.3 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธ ิจ ำนวน 4.17 ล้ำนบำท ซึ่งได้แก ่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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4.4 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ 
บริษัทและบริษัทย่อยได้รับใบอนุญำตในกำรขึ้นทะเบียน น ำเข้ำและผลิตสำรเคมี FM-200 ซึ่งเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 มี

ช่ือวัตถุอันตรำย คือ ก๊ำซ HFC-227ea สูตรเคมี C3HF7 ที่อัตรำส่วนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 98% ทั้งนี้ สำรเคมีดังกล่ำวเป็นวัตถุ
อันตรำยเพียงชนิดเดียวท่ีบริษัทมีและได้รบัอนุญำตให้มีในครอบครอง น ำเข้ำ และผลิตที่ 20 เมตริกตันต่อปี โดยใช้ในกำรแบ่งบรรจุ
ในกำรผลิต เพื่อจุดประสงค์ใช้งำนในกระบวนกำรดับเพลิง 
 

รายละเอียดใบส าคัญการขึ้นทะเบียน และใบอนุญาตน าเข้าและผลิตสารเคมี FM-200 
 

ประเภทรายการ ผู้ได้รับ
อนุญาต 

ระยะเวลา สถานทีจ่ัดเก็บ 

1. กำรขึ้นทะเบียนสำรเคมี FM-200 บริษัท / 
บริษัทย่อย 

1 มกรำคม  2560 - 
31 ธันวำคม 2565 

 บริษั ท  บุญ มำคำร์ โก้  จ ำกั ด  (โกดั ง 12)     
เลขที่ 106 ถนนรำมค ำแหง  แขวงหัวหมำก 
เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 

 Hazchem logistics management LTD อำคำร 
Hung Seng Huad ช้ัน 7 เลขที่  191/1 ถนน
พระรำม 3 เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 

2. กำรน ำเข้ำสำรเคมี FM-200 บริษัท / 
บริษัทย่อย 

1 มกรำคม  2560 - 
31 ธันวำคม 2562 

3. กำรผลิตสำรเคมี FM-200 บริษัท 1 มกรำคม  2560 - 
31 ธันวำคม 2562 

 

ทั้งนี้ บริษัทได้รับใบรับรองมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ (Quality Management System) ISO 9001:2015 จำกสถำนบัน 
SGS ภำยใต้กำรรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) และ National Accreditation Council (NAC) 
จำกกระทรวงอุตสำหกรรม 
 
4.5 สัญญาส าคัญที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ 

4.5.1 สัญญาประกันภัยในงานโครงการและงานบริการของบริษัท 
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรจัดท ำประกันภัยในงำนโครงกำรและงำนบริกำรของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 

มีรำยละเอียดของสัญญำประกันภัยโดยสรุปได้ ดังนี ้
1) สัญญำประกันภัยกำรเสีย่งภัยทุกชนิดของผู้รับเหมำงำนติดตั้ง และกำรประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก 

คู่สัญญำ บริษัท เทเวศประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
ผู้เอำประกันภัย ผู้ว่ำจ้ำง รวมถึงตัวแทนของผู้ว่ำจ้ำง และ/หรือ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

ในฐำนะผู้รับเหมำหลัก และ/หรือ ผู้รับเหมำช่วงอื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้รับเหมำหลัก
ให้เข้ำมำด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ และ/หรือท่ีปรึกษำโครงกำร โดยรวมถึงผู้บริหำรโครงกำร 
วิศวกร สถำปนิก และผู้ออกแบบที่เกี่ยวข้องตำมสัญญำโครงกำร 

สถำนท่ีติดตั้งงำน ภำยในอำณำเขตประเทศไทย 
ระยะเวลำเอำ
ประกันภัย 

19 กันยำยน 2560 - 19 กันยำยน 2561 ระยะเวลำคุ้มครองต่อหนึ่งโครงกำร ไม่เกิน 12 เดือน 
นับตั้งแต่วันท่ีแจ้ง (บวกระยะเวลำบ ำรุงรักษำ 12 เดือน รวมระยะเวลำทดสอบ 4 สัปดำห์) 

ทุนประกันภัยรวม 70,000,000 บำท 
วงเงินควำมรับผดิ 60,000,000 บำท ส ำหรับมูลค่ำงำนโครงกำรตำมสัญญำ (มูลค่ำสูงสุดต่อโครงกำรไม่เกิน 

10,000,000 บำท) 
ไม่เกิน 5,0000,000 บำท ต่อครั้ง ส ำหรับทรัพย์สินเดิมของผู้ว่ำจ้ำง 
ไม่เกิน 5,000,000 บำท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลำประกันภัย ส ำหรับวงเงินควำมรับผิดต่อ
บุคคลภำยนอก 
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2) สัญญำประกันภัยกำรเสีย่งภัยทุกชนิดของผู้รับเหมำงำนติดตั้ง และกำรประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก 

คู่สัญญำ บริษัท เทเวศประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
ผู้เอำประกันภัย ผู้ว่ำจ้ำง รวมถึงตัวแทนของผู้ว่ำจ้ำง และ/หรือ บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกัด ในฐำนะผู้รับเหมำหลัก 

และ/หรือ ผู้รับเหมำช่วงอื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้รับเหมำหลักให้เข้ำมำด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงตำมสัญญำ และ/หรือที่ปรึกษำโครงกำร โดยรวมถึงผู้บริหำรโครงกำร วิศวกร สถำปนิก 
และผู้ออกแบบที่เกี่ยวข้องตำมสัญญำโครงกำร 

สถำนท่ีติดตั้งงำน ภำยในอำณำเขตประเทศไทย 
ระยะเวลำเอำ
ประกันภัย 

19 กันยำยน 2560 - 19 กันยำยน 2561 ระยะเวลำคุ้มครองต่อหนึ่งโครงกำร ไม่เกิน 12 เดือน 
นับตั้งแต่วันท่ีแจ้ง (บวกระยะเวลำบ ำรุงรักษำ 12 เดือน รวมระยะเวลำทดสอบ 4 สัปดำห์) 

ทุนประกันภัยรวม 20,000,000 บำท 
วงเงินควำมรับผดิ 16,000,000 บำท ส ำหรับมูลค่ำงำนโครงกำรตำมสัญญำ (มูลค่ำสูงสุดต่อโครงกำรไม่ เกิน 

10,000,000 บำท) 
ไม่เกิน 2,0000,000 บำท ต่อครั้ง ส ำหรับทรัพย์สินเดิมของผู้ว่ำจ้ำง 
ไม่เกิน 2,000,000 บำท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลำประกันภัย ส ำหรับวงเงินควำมรับผิดต่อ
บุคคลภำยนอก 

 

3) สัญญำประกันภัยกำรเสีย่งภัยงำนบริกำรของบริษัท 

คู่สัญญำ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
ผู้เอำประกันภัย บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
สถำนท่ี ภำยในอำณำเขตประเทศไทย 
ระยะเวลำเอำ
ประกันภัย 

1 กันยำยน 2560 - 1 กันยำยน 2561 

ทุนประกันภัยรวม 150,000,000 บำท 
วงเงินประกันภัย ไม่เกิน 10,000,000 บำทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลำเอำประกันภัย 
เงื่อนไขควำม
คุ้มครอง 

ส่วนท่ี 1) กำรสูญเสียหรือเสยีหำยของงำนติดตั้ง 
ให้ควำมคุ้มครองต่องำนติดตั้ง ซึ่งได้รับควำมเสียหำย เนื่องจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ แผ่นดินยุบ แผ่นดินทลำย 
แผ่นดินพัง กำรทรุด กำรระเบิด กำรถูกลักขโมย กำรโจรกรรม กำรก่อวินำศกรรม หรือกำรกลั่นแกล้ง
ท ำลำยทรัพย์สิน และอื่น ๆ 
ส่วนท่ี 2) ควำมรบัผิดต่อบุคคลภำยนอก 
ให้ควำมคุ้มครองส ำหรับควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้เอำประกันภัยต่อบุคคลภำยนอก ส ำหรับ
กำรเสียชีวิต บำดเจ็บต่อร่ำงกำย หรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน อันเนื่องจำกอุบัติเหตุ ซึ่งเกิด
จำกควำมผิดพลำดในกำรด ำเนินงำนของผู้เอำประกันภัย หรือลูกจ้ำงของผู้เอำประกันภัย 
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4) สัญญำประกันภัยกำรเสีย่งภัยงำนบริกำรของบริษัท 

คู่สัญญำ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
ผู้เอำประกันภัย บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกัด 
สถำนท่ี ภำยในอำณำเขตประเทศไทย 
ระยะเวลำเอำ
ประกันภัย 

1 กันยำยน 2560 - 1 กันยำยน 2561 

ทุนประกันภัยรวม 45,000,000 บำท 
วงเงินประกันภัย ไม่เกิน 10,000,000 บำทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลำเอำประกันภัย 
เงื่อนไขควำม
คุ้มครอง 

ส่วนท่ี 1) กำรสูญเสียหรือเสยีหำยของงำนติดตั้ง 
ให้ควำมคุ้มครองต่องำนติดตั้ง ซึ่งได้รับควำมเสียหำย เนื่องจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ แผ่นดินยุบ แผ่นดินทลำย 
แผ่นดินพัง กำรทรุด กำรระเบิด กำรถูกลักขโมย กำรโจรกรรม กำรก่อวินำศกรรม หรือกำรกลั่นแกล้ง
ท ำลำยทรัพย์สิน และอื่น ๆ 
ส่วนท่ี 2) ควำมรบัผิดต่อบุคคลภำยนอก 
ให้ควำมคุ้มครองส ำหรับควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้เอำประกันภัยต่อบุคคลภำยนอก ส ำหรับ
กำรเสียชีวิต บำดเจ็บต่อร่ำงกำย หรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน อันเนื่องจำกอุบัติเหตุ ซึ่งเกิ ด
จำกควำมผิดพลำดในกำรด ำเนินงำนของผู้เอำประกันภัย หรือลูกจ้ำงของผู้เอำประกันภัย 

 

หมำยเหตุ : ผู้เอำประกันภัยแต่ละรำยเป็นผู้รับผิดชอบค่ำเบี้ยประกันภัยตำมสัดส่วนควำมคุ้มครองที่แต่ละบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ในอนำคตบริษัทจะ
ท ำสัญญำประกันภัยกำรเสี่ยงภัยแยกออกจำกกันเด็ดขำด เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) 

 
4.5.2 สัญญาประกันภัยสนิค้าในการขนส่งของบริษัทภายในประเทศ 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรจัดท ำประกันภัยสินค้ำที่ขนส่งภำยในประเทศ ทั้งที่ใช้ในกำรบริกำรและสนับสนุน
กำรบริกำร โดยสัญญำประกันภัยครอบคลมุควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก ได้แก่ ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำยหรืออนำมัย 
ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน รวมถึงครอบคลุมควำมเสียหำยต่อลูกค้ำ ได้แก่ กำรชดเชยรักษำพยำบำล กำรชดเชยกรณี
เสียชีวิตหรือพิกำร โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 มีรำยละเอียดสัญญำประกันภัยโดยสรุปได้ ดังนี ้
1) สัญญำประกันภัยสินค้ำท่ีขนส่งภำยในประเทศ 

คู่สัญญำ บริษัท ไทยศรีประกันภยั จ ำกัด (มหำชน) 
ผู้เอำประกันภัย บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
สถำนท่ี รำยละเอียดตำมสถำนท่ีติดตั้ง 
ระยะเวลำเอำ
ประกันภัย 

3 กุมภำพันธ์ 2560 - 3 กุมภำพันธ์ 2561 

ทุนประกันภัย 750,000,000 บำท 
วงเงินประกันภัย 15,000,000 บำท ต่อ 1 เที่ยวส ำหรับกำรขนส่งโดยรถยนต์ 

100,000 บำท ต่อ 1 เที่ยวส ำหรับกำรขนส่งโดยรถจักรยำนยนต์ 
ควำมรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอำประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุในแต่ละครั้ง เป็นจ ำนวนเงิน
ขั้นต่ ำ 2,000 บำทแรกต่อควำมเสียหำยแต่ละครั้งและทุกกรณี 

เงื่อนไขควำม
คุ้มครอง 

กำรขนส่งโดยรถมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง และรถกระบะ โดยเจ้ำของสินค้ำ 
ยกเว้นกำรน ำผ้ำใบหรือวัสดุอื่นใดท่ีใช้ส ำหรับปิดคลุมสินค้ำออกจำกยำนพำหนะหรือเปิดออกเพียง
บำงส่วนหรือมีกำรปิดคลุมสินค้ำไม่แน่นหนำพอที่จะป้องกันสินค้ำไม่ให้เปียกฝน ในกรณีที่เกิด
ฝนตกได้ และสินค้ำยกเว้นท่ีไม่ได้ถูกรวมในส่วนของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย 
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2) สัญญำประกันภัยสินค้ำท่ีขนส่งภำยในประเทศ 

คู่สัญญำ บริษัท ไทยศรีประกันภยั จ ำกัด (มหำชน) 
ผู้เอำประกันภัย บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกัด  
สถำนท่ีติดตั้งงำน รำยละเอียดตำมสถำนท่ีติดตั้ง 
ระยะเวลำเอำ
ประกันภัย 

3 กุมภำพันธ์ 2560 – 3 กุมภำพันธ์ 2561 

ทุนประกันภัย 60,000,000 บำท 
วงเงินประกันภัย 15,000,000 บำท ต่อ 1 เที่ยวส ำหรับกำรขนส่งโดยรถยนต์ 

100,000 บำท ต่อ 1 เที่ยวส ำหรับกำรขนส่งโดยรถจักรยำนยนต์ 
ควำมรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอำประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุในแต่ละครั้ง เป็นจ ำนวนเงิน
ขั้นต่ ำ 2,000 บำทแรกต่อควำมเสียหำยแต่ละครั้งและทุกกรณี 

เงื่อนไขควำม
คุ้มครอง 

กำรขนส่งโดยรถมอเตอรไ์ซค์รับจ้ำง และรถกระบะ โดยเจ้ำของสินคำ้ 
ยกเว้นกำรน ำผ้ำใบหรือวัสดุอื่นใดท่ีใช้ส ำหรับปิดคลุมสินค้ำออกจำกยำนพำหนะหรือเปิดออกเพียง
บำงส่วนหรือมีกำรปิดคลุมสินค้ำไม่แน่นหนำพอที่จะป้องกันสินค้ำไม่ให้เปียกฝน ในกรณีที่เกิด
ฝนตกได้ และสินค้ำยกเว้นท่ีไม่ได้ถูกรวมในส่วนของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย 

 

4.5.3 สัญญาประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 
1) สัญญำประกันภัยควำมเสีย่งภัยทรพัย์สินทุกประเภทของบริษัท 

คู่สัญญำ บริษัท ชับบ์สำมัคคีประกันภยั จ ำกัด (มหำชน) 
ผู้เอำประกันภัย บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
ระยะเวลำเอำ
ประกันภัย 

5 พฤษภำคม 2560 - 5 พฤษภำคม 2561 

ทุนประกันภัย 255,081,751.96 บำท 
วงเงินประกันภัย กำรประกันควำมเสี่ยงภัยทุกชนิดมีระยะเวลำชดใช้ 12 เดือน 

- จ ำกัดวงเงินควำมรับผิดไม่เกิน 10,000,000 บำท ต่อครั้ง ส ำหรับควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของบริษัท 
และธุรกิจหยุดชะงัก และควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกภัยน้ ำท่วม 
- จ ำกัดวงเงินควำมรับผิดไม่เกิน 5,000,000 บำท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลำประกันภัย ส ำหรับ
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก 

เงื่อนไขควำม
คุ้มครอง 

ความคุ้มครองต่อการสูญเสียทรัพย์สิน 
ส่วนที่ 1 – การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกประเภทของบริษัท 

1) ทรัพย์สินทุกชนิดเฉพำะของบริษัทที่อยู ่ในกำรครอบครองดูแลของผู้เอำประกันภัยใน
เลขที่ 21/57-58 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
ทุนประกัน 9.34 ล้ำนบำท 

2) ทรัพย์สินทุกชนิดเฉพำะของบริษัทที่อยู่ในกำรครอบครองดูแลของผู้เอำประกันภัยในบริษัท 
บุญมำคำร์โก้ จ ำกัด (โกดัง 3,4,8 (บี), พื้นที่ว่ำงหน้ำโกดัง 9,10,11 และ12) เลขที่ 106 ถนนรำมค ำแหง 
แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ทุนประกัน 165.10 ล้ำนบำท 

3) ทรัพย์สินทุกชนิดเฉพำะของบริษัทที่อยู่ในกำรครอบครองดูแลของผู้เอำประกันภัยในบริษัท 
Hazchem logistics management จ ำกัด ช้ัน 7, อำคำร Hung Seng Huad 191/1 ถนนพระรำม 3 
เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร ทุนประกัน 1.00 ล้ำนบำท 
ส่วนที่ 2 – การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

1) Gross Profit มูลค่ำ 75.00 ล้ำนบำท 
2) Increase Cost of Working มูลค่ำ 4.46 ล้ำนบำท 
3) Auditor Fee มูลค่ำ 0.18 ล้ำนบำท 
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1) สัญญำประกันภัยควำมเสีย่งภัยทรพัย์สินทุกประเภทของบริษัท 

ส่วนที่ 3 – การประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
1) ควำมสูญเสียต่อชีวิต ร่ำงกำย กำรบำดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนำมัยของบุคคลภำยนอก 
2) ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก 
3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อสู้คดี ภำยในวงเงินควำมรับผิดชอบรวมไม่เกิน  20.00 ล้ำนบำท ต่อ

อุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลำกำรเอำประกันภัย 
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4.5.4 สัญญาแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า 
 

ตราสินค้า 
บริษัทท่ี
ได้รับการ
แต่งต้ัง 

ประเภทสินค้า 
ที่ได้รับแต่งต้ังเป็น
ตัวแทนจ าหน่าย 

ลักษณะ
การเป็น
ตัวแทน
จ าหน่าย 

ระยะเวลาที่
บริษัทได้เป็น

ตัวเทน
จ าหน่าย
มาแล้ว 

ปีที่ได้รับ
การ

แต่งต้ัง
คร้ังแรก 

ระยะเวลา
รับประกันสนิค้า

จากเจ้าของ 
ตราสินค้า 

ระยะเวลา
รับประกันสนิค้า

ตราสินค้า
ดังกล่าวกับลูกค้า 

เง่ือนไขอื่นๆ 

NIBCO FTE - ระบบดับเพลิง 
- ผลิตภณัฑ์วำล์ว 

ทั่วไป 18 ปี ปี 2543 5 ปี 1-2 ปี - สิทธิกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยภำยในเฉพำะประเทศไทย 
- ไม่มีกำรก ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดกำรเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำย 

DIXON POWHATAN FTE - ผลิตภณัฑ์วำล์ว 
- สำยฉีดน้ ำดับเพลิง 

ทั่วไป 10 ปี ปี 2551 1 ปี 1-2 ปี - สิทธิกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยภำยในเฉพำะประเทศไทย 
- ได้รับกำรขยำยสิทธิกำรเป็นตัวแทนทุก 3 ปี  
(จะครบก ำหนดวันที่ 31 ธ.ค. 2561) 

POTTER ROMER FTE - ผลิตภณัฑ์วำล์ว 
- สวิตซ์แจ้งสญัญำณ 

ทั่วไป 11 ปี ปี 2550 3 ปี 1-2 ปี - ไม่มีกำรก ำหนดพื้นทีเฉพำะเจำะจงส ำหรับสิทธิกำร
เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 

- ไม่มีกำรก ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดกำรเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำย 

TYCO FTE - ผลิตภณัฑ์วำล์ว 
- หัวกระจำยน้ ำดับเพลิง 

ทั่วไป 16 ปี ปี 2545 1-10 ปี 1-2 ปี - สิทธิกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยภำยในเฉพำะประเทศไทย 
- ไดร้ับกำรขยำยสิทธิกำรเปน็ตัวแทนทุก 1 ปี 

MOYNE FTE - สำยฉีดน้ ำดับเพลิง 
- เครื่องดับเพลิงแบบ
มือถือ 

ทั่วไป 18 ปี ปี 2543 1 ปี 1-2 ปี - ไม่มีกำรก ำหนดพื้นทีเฉพำะเจำะจงส ำหรับสิทธิกำร
เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 

- ได้รับกำรขยำยสิทธิกำรเป็นตัวแทนทุก 3 ปี  
(จะครบก ำหนดวันท่ี 21 ก.ค. 2562) 

SRI FTE - ผลิตภณัฑ์วำล์ว 
- สำยฉีดน้ ำดับเพลิง 

ทั่วไป 18 ปี ปี 2543 1 ปี 1-2 ปี - สิทธิกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยภำยในเฉพำะประเทศไทย 
- ได้รับกำรขยำยสิทธิกำรเป็นตัวแทนทุก 1 ปี 
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ตราสินค้า 
บริษัทท่ี
ได้รับการ
แต่งต้ัง 

ประเภทสินค้า 
ที่ได้รับแต่งต้ังเป็น
ตัวแทนจ าหน่าย 

ลักษณะ
การเป็น
ตัวแทน
จ าหน่าย 

ระยะเวลาที่
บริษัทได้เป็น

ตัวเทน
จ าหน่าย
มาแล้ว 

ปีที่ได้รับ
การ

แต่งต้ัง
คร้ังแรก 

ระยะเวลา
รับประกันสนิค้า

จากเจ้าของ 
ตราสินค้า 

ระยะเวลา
รับประกันสนิค้า

ตราสินค้า
ดังกล่าวกับลูกค้า 

เง่ือนไขอื่นๆ 

OSW FTE - สำยฉีดน้ ำดับเพลิง รำยเดียว 10 ปี ปี 2551 1 ปี 1-2 ปี - สิทธิกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยภำยในเฉพำะประเทศไทย 
- ได้รับกำรขยำยสิทธิกำรเป็นตัวแทนทุก 3 ปี 
(จะครบก ำหนดวันที่ 13 มิ.ย. 2562) 

5 ELEM FTE - สำยฉีดน้ ำดับเพลิง ทั่วไป 8 ปี ปี 2553 1 ปี 1-2 ปี - ไม่มีกำรก ำหนดพื้นทีเฉพำะเจำะจงส ำหรับสิทธิกำร
เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 

- ได้รับสิทธิกำรเป็นตัวแทน 15 ปี นับตั้งแต่ปี 2553 
HD Fire FTE - หัวกระจำยน้ ำ

ดับเพลิง 
- หัวฉีดน้ ำฝอย

ดับเพลิง 
- ถังบรรจุโฟม

ดับเพลิง 
- หัวสเปรย์ฉีดน้ ำมุม

แคบ 

ทั่วไป 11 ปี ปี 2550 2 ปี 1-2 ปี - สิทธิกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยภำยในเฉพำะประเทศไทย 
- ได้รับกำรขยำยสิทธิกำรเป็นตัวแทนทุก 1 ปี 
- ระยะเวลำรับประกันสินค้ำกับลูกค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขงำนโครงกำรและข้อก ำหนด (TOR) ที่ตกลงไว ้
ส ำหรับถังบรรจุโฟมดับเพลิง 

Grinnell FTE - ข้อต่อและข้อรัด ทั่วไป 7 ปี ปี 2554 10 ปี 1-2 ปี - สิทธิกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยภำยในเฉพำะประเทศไทย 
- ได้รับกำรขยำยสิทธิกำรเป็นตัวแทนทุก 2 ปี 
(จะครบก ำหนดวันที่ 16 มิ.ย. 2561) 

BADGER FTE - เครื่องดับเพลิงแบบ
มือถือ 

ทั่วไป 18 ปี ปี 2543 6 ปี 1-2 ปี - สิทธิกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยภำยในเฉพำะประเทศไทย 
- ได้รับกำรขยำยสิทธิกำรเป็นตัวแทนทุก 1 ปี 
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ตราสินค้า 
บริษัทท่ี
ได้รับการ
แต่งต้ัง 

ประเภทสินค้า 
ที่ได้รับแต่งต้ังเป็น
ตัวแทนจ าหน่าย 

ลักษณะ
การเป็น
ตัวแทน
จ าหน่าย 

ระยะเวลาที่
บริษัทได้เป็น

ตัวเทน
จ าหน่าย
มาแล้ว 

ปีที่ได้รับ
การ

แต่งต้ัง
คร้ังแรก 

ระยะเวลา
รับประกันสนิค้า

จากเจ้าของ 
ตราสินค้า 

ระยะเวลา
รับประกันสนิค้า

ตราสินค้า
ดังกล่าวกับลูกค้า 

เง่ือนไขอื่นๆ 

SPP Pumps FTE - ปั้มน้ ำดับเพลิง ทั่วไป 2 ปี 6 เดือน ปี 2558 1 ปีครึ่ง 1-2 ปี - ไม่มีกำรก ำหนดพื้นทีเฉพำะเจำะจงส ำหรับสิทธิกำร
เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 

- ได้รับกำรขยำยสิทธิกำรเป็นตัวแทนทุก 2 ปี 
(จะครบก ำหนดวันที่ 1 ก.ค. 2561) 

- ระยะเวลำรับประกันสินค้ำกับลูกค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขงำนโครงกำรและข้อก ำหนด (TOR) ที่ตกลงไว ้

Notifier FTE - ระบบสญัญำณ
เตือนภัยแจ้งเหตุ
เพลิงไหม ้

ทั่วไป 16 ปี ปี 2545 3 ปี 1-2 ปี - ไม่มีกำรก ำหนดพื้นทีเฉพำะเจำะจงส ำหรับสิทธิกำร
เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 

- ได้รับกำรขยำยสิทธิกำรเป็นตัวแทนทุก 1 ปี 
- ระยะเวลำรับประกันสินค้ำกับลูกค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขงำนโครงกำรและข้อก ำหนด (TOR) ที่ตกลงไว ้

System Sensor FTE / FIS - ระบบสญัญำณ
เตือนภัยแจ้งเหตุ
เพลิงไหม ้

ทั่วไป 18 ปี ปี 2543 3 ปี 1-2 ปี - ไม่มีกำรก ำหนดพื้นทีเฉพำะเจำะจงส ำหรับสิทธิกำร
เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 

- ได้รับกำรขยำยสิทธิกำรเป็นตัวแทนทุก 1 ปี 
- มีส่วนลดพิเศษ (Rebate) ยอดกำรสั่งซื้อในแต่ละครั้ง
ของบริษัท 

- ระยะเวลำรับประกันสินค้ำกับลูกค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขงำนโครงกำรและข้อก ำหนด (TOR) ที่ตกลงไว ้
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ตราสินค้า 
บริษัทท่ี
ได้รับการ
แต่งต้ัง 

ประเภทสินค้า 
ที่ได้รับแต่งต้ังเป็น
ตัวแทนจ าหน่าย 

ลักษณะ
การเป็น
ตัวแทน
จ าหน่าย 

ระยะเวลาที่
บริษัทได้เป็น

ตัวเทน
จ าหน่าย
มาแล้ว 

ปีที่ได้รับ
การ

แต่งต้ัง
คร้ังแรก 

ระยะเวลา
รับประกันสนิค้า

จากเจ้าของ 
ตราสินค้า 

ระยะเวลา
รับประกันสนิค้า

ตราสินค้า
ดังกล่าวกับลูกค้า 

เง่ือนไขอื่นๆ 

KIDDE FTE - ระบบดับเพลิงด้วย
สำรสะอำด 

ทั่วไป 3 ปี ปี 2558 1 ปีครึ่ง 1-2 ปี - สิทธิกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยภำยในเฉพำะประเทศไทย 
- ได้รับกำรขยำยสิทธิกำรเป็นตัวแทนทุก 1 ปี 
- ระยะเวลำรับประกันสินค้ำกับลูกค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขงำนโครงกำรและข้อก ำหนด (TOR) ที่ตกลงไว ้

LPG FTE - ระบบดับเพลิงด้วย
ก๊ำซเฉื่อย 

ทั่วไป 8 ปี ปี 2553 1 ปีครึ่ง 1-2 ปี - สิทธิกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยภำยในเฉพำะประเทศไทย 
- ได้รับกำรขยำยสิทธิกำรเป็นตัวแทนทุก 1 ปี 
- ระยะเวลำรับประกันสินค้ำกับลูกค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขงำนโครงกำรและข้อก ำหนด (TOR) ที่ตกลงไว ้

SECURITON FTE - สัญญำณตรวจจับ
ควัน 

- สัญญำณตรวจจับ
ควำมร้อน 

ทั่วไป 7 ปี ปี 2554 2 ปี 1-2 ปี - ไม่มีกำรก ำหนดพื้นทีเฉพำะเจำะจงส ำหรับสิทธิกำร
เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 

- ไม่มีกำรก ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดกำรเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำย 

- ระยะเวลำรับประกันสินค้ำกับลูกค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขงำนโครงกำรและข้อก ำหนด (TOR) ที่ตกลงไว ้

PROTECTOWIRE FTE - สัญญำณตรวจจับ
ควำมร้อน 

ทั่วไป 8 ปี ปี 2553 1 ปี 1 ปี - ไม่มีกำรก ำหนดพื้นทีเฉพำะเจำะจงส ำหรับสิทธิกำร
เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 

- ไม่มีกำรก ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดกำรเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำย 

- ไม่มีเง่ือนไขค่ำปรับในกรณีที่หำกไม่ได้ยอดขำยตำม
เงื่อนไข 
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ตราสินค้า 
บริษัทท่ี
ได้รับการ
แต่งต้ัง 

ประเภทสินค้า 
ที่ได้รับแต่งต้ังเป็น
ตัวแทนจ าหน่าย 

ลักษณะ
การเป็น
ตัวแทน
จ าหน่าย 

ระยะเวลาที่
บริษัทได้เป็น

ตัวเทน
จ าหน่าย
มาแล้ว 

ปีที่ได้รับ
การ

แต่งต้ัง
คร้ังแรก 

ระยะเวลา
รับประกันสนิค้า

จากเจ้าของ 
ตราสินค้า 

ระยะเวลา
รับประกันสนิค้า

ตราสินค้า
ดังกล่าวกับลูกค้า 

เง่ือนไขอื่นๆ 

National Foam FTE - Foam 
Concentrate 

ทั่วไป 11 ปี ปี 2550 1 ปี 1-2 ปี - ไม่มีกำรก ำหนดพื้นทีเฉพำะเจำะจงส ำหรับสิทธิกำร
เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 

- ได้รับกำรขยำยสิทธิกำรเป็นตัวแทนทุก 1 ปี 
- ระยะเวลำรับประกันสินค้ำกับลูกค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขงำนโครงกำรและข้อก ำหนด (TOR) ที่ตกลงไว ้

MAGNUM FTE - ถังบรรจโุฟมดับเพลิง ทั่วไป 7 ปี ปี 2554 1 ปี 1-2 ปี - ไม่มีกำรก ำหนดพื้นทีเฉพำะเจำะจงส ำหรับสิทธิกำร
เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 

- ไม่มีกำรก ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดกำรเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำย 

- ระยะเวลำรับประกันสินค้ำกับลูกค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขงำนโครงกำรและข้อก ำหนด (TOR) ที่ตกลงไว ้

FOGTEC FTE - ระบบดับเพลิงโดย
ใช้ละอองน้ ำ 

ทั่วไป 6 ปี ปี 2555 1 ปี 1-2 ปี - ไม่มีมีกำรก ำหนดพื้นทีเฉพำะเจำะจงส ำหรับสิทธิ
กำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 

- ได้รับกำรขยำยสิทธิกำรเป็นตัวแทนทุก 1 ปี 
- ระยะเวลำรับประกันสินค้ำกับลูกค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขงำนโครงกำรและข้อก ำหนด (TOR) ที่ตกลงไว ้

PYROCHEM FTE - ระบบดับเพลิงใน
ห้องครัว 

ทั่วไป 16 ปี ปี 2545 1 ปี 1-2 ปี - สิทธิกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยภำยในเฉพำะประเทศไทย 
- ได้รับกำรขยำยสิทธิกำรเป็นตัวแทนทุก 1 ปี 
- ระยะเวลำรับประกันสินค้ำกับลูกค้ำเป็นไปตำม
เง่ือนไขงำนโครงกำรและข้อก ำหนด (TOR) ที่ตกลงไว ้
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ตราสินค้า 
บริษัทท่ี
ได้รับการ
แต่งต้ัง 

ประเภทสินค้า 
ที่ได้รับแต่งต้ังเป็น
ตัวแทนจ าหน่าย 

ลักษณะ
การเป็น
ตัวแทน
จ าหน่าย 

ระยะเวลาที่
บริษัทได้เป็น

ตัวเทน
จ าหน่าย
มาแล้ว 

ปีที่ได้รับ
การ

แต่งต้ัง
คร้ังแรก 

ระยะเวลา
รับประกันสนิค้า

จากเจ้าของ 
ตราสินค้า 

ระยะเวลา
รับประกันสนิค้า

ตราสินค้า
ดังกล่าวกับลูกค้า 

เง่ือนไขอื่นๆ 

FIKE SIGNIFIRE FTE - กล้องตรวจจบัควันไฟ ทั่วไป 2 ปี ปี 2559 1 ปี 1-2 ปี - สิทธิกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยภำยในเฉพำะประเทศไทย 
- ได้รับกำรขยำยสิทธิกำรเป็นตัวแทนทุก 2 ปี 
(จะครบก ำหนดวันท่ี 3 ม.ค. 2562) 

JANUS FIS - ระบบดับเพลิงด้วย
สำรสะอำด และ
ก๊ำซ 

ทั่วไป 9 ปี ปี 2552 1 ปี 1-2 ปี - สิทธิกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยภำยในเฉพำะประเทศไทย 
- ไม่มีกำรก ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดกำรเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำย 

FFE FIS - อุปกรณ์ตรวจจับ
ควันไฟ 

ทั่วไป 2 ปี ปี 2559 1 ปี 1-2 ปี - สิทธิกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยภำยในเฉพำะประเทศไทย 
- ได้รับกำรขยำยสิทธิกำรเป็นตัวแทนทุก 2 ปี 
(จะครบก ำหนดวันท่ี 1 ม.ค. 2562) 

FIKE FIS - ระบบดับเพลิงด้วย
สำรสะอำด 

ทั่วไป 2 ปี ปี 2559 1 ปี 1-2 ปี - สิทธิกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยภำยในเฉพำะประเทศไทย 
- ได้รับกำรขยำยสิทธิกำรเป็นตัวแทนทุก 2 ปี 
(จะครบก ำหนดวันท่ี 3 ม.ค. 2562) 

หมำยเหต ุ: -  บริษัทเป็นผูก้ ำหนดรำคำในกำรขำยสนิค้ำและบริกำร โดยไม่มีข้อบังคับในกำรก ำหนดรำคำมำตรฐำนจำกเจำ้ของตรำสินค้ำ (Principal) แต่อย่ำงใด 
 -  ทกุตรำสินค้ำไม่มีกำรก ำหนดยอดสั่งซ้ือขั้นต่ ำต่อป ีและไม่มีเง่ือนไขในกำรตั้งค่ำปรับกับบริษัท หำกบริษัทไม่สำมำรถบรรลุยอดขำยต่อปีที่ก ำหนดไว้ (No Sales Targets) 
 -  บริษัทไม่มีกำรรับค่ำตอบแทนจำกกำรแนะน ำตรำสินค้ำแก่ผู้จ ำหนำ่ยรำยอื่นหรือผู้ใช้จำกเจำ้ของตรำสินค้ำ 
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4.5.5 สัญญาเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 
บริษัทและบริษัทย่อยได้รับกำรสนับสนุนวงเงินสินเช่ือจำกสถำบันทำงกำรเงินในรูปแบบวงเงินต่ำงๆ และมีภำระหนี้คงค้ำง ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ดังนี ้
สรุปวงเงินสินเชื่อและภาระหนี้ของบริษัท  

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

ประเภทวงเงิน ธนาคาร 
วงเงิน
สินเชื่อ อายุสัญญา 

อัตราดอกเบี้ย / 
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ 

ภาระหนี ้
ณ 31 ธ.ค. 60 หลักประกนั 

เงินเบิกเกินบัญช ี ธนำคำรกรุงเทพ 1.00 ไม่มีกำรก ำหนดระยะเวลำ - ดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำ 
3 เดือน +2.00% 

- - จ ำน ำบัญชีเงินฝำกประจ ำ 3 เดือน จ ำนวน 
1 ล้ำนบำท กรรมสิทธิ์ของนำยทักษิณ 
ตันติไพจิตร 

เงินกู้ยืมภำยใต้สัญญำเลตเตอร์ออฟ
เครดิต (L/C) และทรัสต์รีซีท (T/R) 

ธนำคำรกรุงเทพ 13.00 ไม่มีกำรก ำหนดระยะเวลำ - MLR ส ำหรับสกุลเงินบำท 
- Money Market Rate 
ส ำหรับสกุลเงิน
ต่ำงประเทศ 

- - จ ำน ำบัญชีเงินฝำกประจ ำ 12 เดือนจ ำนวน 
13.80 ล้ำนบำท กรรมสิทธิ์ของนำยทักษิณ 
ตันติไพจิตร 

 ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย 10.00 ไม่มีกำรก ำหนดระยะเวลำ - MLR ส ำหรับสกุลเงินบำท 
- Money Market Rate 
ส ำหรับสกุลเงิน
ต่ำงประเทศ 

- - จ ำน ำบัญชีเงินฝำกประจ ำ 6 เดือนจ ำนวน 
4.30 ล้ำนบำท กรรมสิทธ์ิของบรษิัท 

 ธนำคำรกสิกรไทย 15.00 1 ปีนับจำกวันท่ี 8 มกรำคม 2559 
และต่ออำยคุรำวละ 1 ปี 

- Money Market Rate 
ส ำหรับสกุลเงิน
ต่ำงประเทศ 

- - จ ำน ำบัญชีเงินฝำกประจ ำ 12 เดือนจ ำนวน 
3.00 ล้ำนบำท กรรมสิทธิ์ของนำยทักษิณ 
ตันติไพจิตร 

- นำยทักษิณ ตันติไพจิตร และนำงปัทมำพร 
ตันติไพจิตร เป็นผู้ค้ ำประกัน 

หนังสือค้ ำประกันกำรปฎิบัติตำม
สัญญำ (Performance Bond) 

ธนำคำรกรุงเทพ  
 

18.00 ไม่มีกำรก ำหนดระยะเวลำ - ค่ำธรรมเนียม 1.50% 5.57 - จ ำน ำบัญชีเงินฝำกประจ ำ 12 เดือนจ ำนวน 
13.80 ล้ำนบำท กรรมสิทธิ์ของนำยทักษิณ 
ตันติไพจติร 
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ประเภทวงเงิน ธนาคาร 
วงเงิน
สินเชื่อ อายุสัญญา 

อัตราดอกเบี้ย / 
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ 

ภาระหนี ้
ณ 31 ธ.ค. 60 หลักประกนั 

หนังสือค้ ำประกันกำรรับเงินล่วงหน้ำ 
(Advance Payment Bond) 

ธนำคำรกรุงเทพ 9.00 ไม่มีกำรก ำหนดระยะเวลำ - ค่ำธรรมเนียม 1.75% 4.02 - จ ำน ำบัญชีเงินฝำกประจ ำ 12 เดือนจ ำนวน 
13.80 ล้ำนบำท กรรมสิทธิ์ของนำยทักษิณ 
ตันติไพจิตร 

หนังสือค้ ำประกัน ธนำคำรกสิกรไทย 20.00 1 ปีนับจำกวันท่ี 8 มกรำคม 2559 
และต่ออำยคุรำวละ 1 ปี 

ค่ำธรรมเนียม 
- ประเภทยื่นซอง 1.00% 
- ประเภทสัญญำ, ผลงำน
, ไฟฟ้ำ 1.50% 
- ประเภทรับเงินล่วงหน้ำ
, ซื้อสินค้ำ 2.00% 

14.64 - จ ำน ำบัญชเีงินฝำกประจ ำ 12 เดือนจ ำนวน 
3.00 ล้ำนบำท กรรมสิทธิ์ของนำยทักษิณ 
ตันติไพจิตร 

- นำยทักษิณ ตันติไพจิตร และนำงปัทมำพร 
ตันติไพจิตร เป็นผู้ค้ ำประกัน 

 ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย 3.00 ไม่มีกำรก ำหนดระยะเวลำ ค่ำธรรมเนียม 
- ประเภทยื่นซอง
ประกวดรำคำ 1.50% 
- ประเภทอื่นๆ 1.75% 

- - จ ำน ำบัญชีเงินฝำกประจ ำ 6 เดือนจ ำนวน 
4.30 ล้ำนบำท กรรมสิทธ์ิของบริษัท 

สัญญาซ้ือขายเงินตรา 
ต่างประเทศ 
(Forward Contract) 

ธนำคำรกรุงเทพ 10.00 ไม่มีก าหนดระยะเวลา - - - นำยทักษิณ ตันติไพจิตร เป็นผู้ค้ าประกัน 
 

 ธนำคำรกสิกรไทย 1.00 ไม่มีก าหนดระยะเวลา - - - ไม่มีหลักประกนั 
 ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย 3.39 ไม่มีก าหนดระยะเวลา - - - จ ำน ำบัญชีเงินฝำกประจ ำ 6 เดือนจ ำนวน 

4.30 ล้ำนบำท กรรมสิทธ์ิของบรษิัท 
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สรุปวงเงินสินเชื่อและภาระหนี้ของบริษัทย่อย 
 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

ประเภทวงเงิน ธนาคาร 
วงเงิน
สินเชื่อ อายุสัญญา 

อัตราดอกเบี้ย / 
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ 

ภาระหนี ้
ณ 31 ธ.ค. 60 หลักประกนั 

หนังสือค้ ำประกันกำรยื่นซองประกวด
รำคำ (Bid Bond) 

ธนำคำรกรุงเทพ 1.00 30 ปี นับจำกวันที่ 
15 กรกฎำคม 2559 
และพิจำรณำต่ออำยุครำวละ 1 ปี 

- ค่ำธรรมเนียม 1.50% - - จ ำน ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์จ ำนวน 1.05 
ล ้ำนบำท  กรรมส ิท ธิ ์ขอ งนำยท ักษ ิณ 
ตันติไพจิตร 

- นำยทักษิณ ตันติไพจิตร เป็นผู้ค้ ำประกัน 
หนังสือค้ ำประกันกำรปฎิบัติตำม
สัญญำ (Performance Bond) 

 1.00  - ค่ำธรรมเนียม 1.50% 0.06  

หนังสือค้ ำประกันกำรรับเงินล่วงหน้ำ 
(Advance Payment Bond) 

 1.00  - ค่ำธรรมเนียม 1.75% -  

หนังสือค้ ำประกันกำรปฎิบัติตำม
สัญญำ (Performance Bond) 

 0.13 จนกว่ำจะครบก ำหนด - ค่ำธรรมเนียม 1.00% 0.13 จ ำน ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์จ ำนวน 0.13 
ล้ำนบำท กรรมสิทธ์ิของบริษัทย่อย 
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4.6 เคร่ืองหมายการค้า 
ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่องหมำยกำรค้ำ (Trademark) และมีตรำสินค้ำส ำหรบักำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบรษิทั 

(Brand Logo) ซึ่งเป็นสินค้ำที่มีกำรว่ำจ้ำงผู้ผลิตอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศท ำกำรผลิตสินค้ำภำยใต้
ตรำสินค้ำของบริษัท (Original Equipment Manufacturer: OEM) จ ำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ สำยฉีดน้ ำ
ดบัเพลิง และตู้สำยฉีดน้ ำดับเพลิงภำยใต้ตรำสินค้ำ TOTAL FIRE 

 

เคร่ืองหมายการค้า กรรมสิทธิ ์ หมายเหตุ 
 

บริษัท 

บริษัทอยู่ระหว่ำงข้ันตอนกำรขอยืน่จดทะเบียน 
เครื่องหมำยกำรค้ำกับกรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ  
(บริษัทได้ยื่นค ำขอเมื่อ 14 มีนำคม 2560) 

 
บริษัทย่อย 

 
บริษัท 

 

 
4.7 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทจะค ำนึงถึงผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ควำมเสี่ยง และสภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษัทอย่ำงรอบคอบ โดยจะพิจำรณำ
ลงทุนในบริษัทย่อยที่มีศักยภำพที่จะเกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นส ำคัญ และโครงกำรลงทุนแต่ละครั้ง
จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมัติที่ก ำหนดไว้ ซึ่งบริษัทมี
นโยบำยส่งกรรมกำร และ/หรือผู้บริหำรของบริษัทเข้ำไปเป็นกรรมกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่ำว เพื่อควบคุม
ทิศทำง และนโยบำยกำรบริหำรงำนท่ีส ำคัญของบริษัทย่อยดังกล่ำวให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัท 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ

ของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ และบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่
มีจ ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
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6. ข้อมูลส ำคัญอื่น 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อบริษัทภำษำไทย : บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนยีริ่ง จ ำกดั (มหำชน) 

ชื่อบริษัทภำษำอังกฤษ : Firetrade Engineering Public Company Limited 
ชื่อย่อหลักทรัพย ์ : FTE 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107559000397 

กำรประกอบธุรกิจ : ผู้น ำเข้ำและจ ำหน่ำยสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิงแบบครบวงจร 
ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์ดับเพลิง 2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 3) ระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงให้บริกำรออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ 
รับเหมำติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ดับเพลิง และ
งำนระบบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิง 

ที่ต้ังส ำนักงำน : เลขที ่21/57-58 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

โทรศัพท ์ : 02-641-4707-12  

โทรสำร : 02-203-0533, 02-203-0282 

เว็บไซต์ : www.firetrade.co.th 

กลุ่มอุตสำหกรรม : บริกำร 

หมวดธุรกิจ : พำณิชย ์

วันที่เข้ำซ้ือขำยวันแรก : 27 กรกฎำคม 2560 

ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บำท (สำมร้อยล้ำนบำทถ้วน) 

ทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว : 300,000,000 บำท (สำมร้อยล้ำนบำทถ้วน) 

จ ำนวนหุ้นสำมัญ : 600,000,000 หุ้น 

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น : 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์) 
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6.2 ข้อมูลบริษัทย่อย  

 
6.3 ข้อมูลบุคคลอ้ำงอิง 

6.3.1 ผู้สอบบัญช ี : บริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ำกัด 
เลขท่ี 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจรญิกรุง แขวงบำงรัก เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศัพท์ 02-630-7500-5  
โทรสำร 02-630-7506 

6.3.2 ผู้ตรวจสอบภำยใน : บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ ำกัด 
เลขท่ี 35 ซอยวชิรธรรมสำธิต 36 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบำงจำก  
เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260  
โทรศัพท์ 02-746-4861-3 
โทรสำร 02-746-4569 

6.3.3 นำยทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช้ัน 1 Tower B 
เลขท่ี 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์  02-009-9000   
โทรสำร 02-009-9991 
TSD Call center : 02-009-9999 

 
 

 

ชื่อบริษัทภำษำไทย : บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกัด 

ชื่อบริษัทภำษำอังกฤษ : Fire Inspector Company Limited 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0105550050195 

กำรประกอบธุรกิจ : ผู้น ำเข้ำ และจ ำหน่ำยระบบดับเพลิงอัตโนมัติ รวมถึงให้บริกำรออกแบบ 
จ ำหน่ำย จัดหำ รับเหมำติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำงำน
ระบบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิงเฉพำะตรำสินค้ำท่ีบริษัทได้รับกำรแต่งตั้ง
เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยจ ำนวน 3 ตรำสินค้ำในปัจจุบัน 

ที่ต้ังส ำนักงำน : เลขที ่21/57-58 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

โทรศัพท ์ : 02-641-4707-12  

โทรสำร : 02-203-0533, 02-203-0282 

ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) 

ทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว : 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) 

จ ำนวนหุ้นสำมัญ : 20,000 หุ้น 

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น : 100 บำท (หนึ่งร้อยบำทถ้วน) 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

 

7. โครงสร้างการถือหุ้น 
 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 

 บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมี
รำยละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกช ำระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ดังนี้  
 

ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกช ำระแล้ว : จ ำนวน 300,000,000 บำท ประกอบด้วย 
  หุ้นสำมัญ จ ำนวน 600,000,000 หุ้น 
  มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

  

 บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกัด (ในฐำนะบริษัทย่อย) โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกช ำระแล้ว 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ดังนี ้
 

ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกช ำระแล้ว : จ ำนวน 2,000,000 บำท ประกอบด้วย 
  หุ้นสำมัญ จ ำนวน 20,000 หุ้น 
  มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท 

 
7.2 ผู้ถือหุ้น 
 

 รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก ท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 29 ธันวำคม 2560 ดังนี ้
 

ล าดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. กลุ่มนายทักษิณ  ตันติไพจิตร 387,841,000 64.64 
 1.1 นายทักษิณ  ตันติไพจิตร 230,336,400 38.39 
 1.2 นางสาวปภานัน  ตันติไพจติร /1 66,075,000 11.01 
 1.3 นางปัทมาพร  ตันตไิพจิตร /2 46,902,400 7.82 
 1.4 นายปิยวัช  ตันตไิพจิตร /1 44,527,200 7.42 

2. นำยบรรพต  จ ำรูญโรจน ์ 31,500,000 5.25 
3. นำยสืบพงศ์  พิริยด ำรงค์วุฒิ 10,020,000 1.67 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 8,223,300 1.37 
5. นำงสำวมำลินี  เจริญกจิภณัฑ ์ 6,758,400 1.13 
6. นำยปุณณภพ อรรถชัยพำนิช 3,693,400 0.62 
7. นำยอิทธิพล เลิศพงษ ์ 3,674,800 0.61 
8. นำงณัฐนี ร่มไทรทอง 3,019,100 0.50 
9. นำยไพบูลย์ สิริพงษ์วิเชษฐ ์ 3,011,700 0.50 
10. Nomura PB Nominees Ltd. 3,000,000 0.50 
11. อื่น ๆ 139,258,300 23.21 

 รวม 600,000,000 100.00 
 

 หมำยเหตุ :  1) นำงสำวปภำนัน ตันติไพจิตร และนำยปิยวัช ตันติไพจิตร เป็นบุตรของบุคคลล ำดับท่ี 1.1 และ 1.3 
  2) นำงปัทมำพร ตันติไพจิตร เป็นคู่สมรสของบุคคลล ำดับท่ี 1.1 
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 รำยชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  ดังนี ้
 

ล าดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนยีริ่ง จ ำกดั (มหำชน) 19,998 99.99 

2. นำยทักษิณ  ตันตไิพจิตร 1 <0.01 

3. นำยกฤษดำ เลหวณิช 1 <0.01 
 รวม 20,000 100.00 

 
7.3 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ 

 

 กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร ระหว่ำงปี 2560 มีดังนี้ 
 

ล าดับ กรรมการและผู้บริหาร 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 

ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 หมายเหตุ 
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

1. นำยพรศักดิ ์ลิ้มบุญยประเสริฐ 0 0 - ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง - 
2. นำยทักษิณ ตันติไพจิตร 228,147,600 230,336,400 เพิ่มขึ้น 2,188,800 
3. นำยศิริชัย โตวิริยะเวช 0 0 - ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง - 
4. นำยวรพล โลพันธ์ศร ี 0 0 - ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง - 
5. นำงปัทมำพร ตันตไิพจิตร 46,902,400 46,902,400 - ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง - 
6. นำงสำวสุวำณ ีเจนจติขจร 0 0 - ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง - 
7. นำงสำวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง 0 0 - ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง - 

 รวม  275,050,000 277,238,800  

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
1. นำยทักษิณ ตันติไพจิตร 228,147,600 230,336,400 เพิ่มขึ้น 2,188,800 
2. นำงสำวสุวำณ ีเจนจติขจร 0 0 - ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง - 
3. นำยประกิจ คมข ำ 0 0 - ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง - 
4. นำงสำวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง 0 0 - ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง - 
5. นำยประพันธ ์จิตรเจริญชัย 0 60,000  เพิ่มขึ้น 60,000 
6. นำยบุญเลิศ สันติวรนำรถ 0 0 - ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง - 
7. นำยนิรันดร ์อ่วมอร่ำม 0 0 - ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง - 
8. นำงสำวขนิฐำ เขตต์อรญั 0 0 - ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง - 

  รวม  228,147,600 230,396,400  
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิที่เหลือหลังจำกหัก
ส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผล
ดังกล่ำวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนกำรลงทุน เง่ือนไขทำงกฎหมำย โดยทำงบริษัทค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและเหมำะสมของ
ปัจจัยอื่นๆ ในอนำคต และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ ทั้งนี้ 
มติคณะกรรมกำรของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมกำรบรษัิท
มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ หำกเห็นควรว่ำมีควำมเหมำะสมและไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ทั้งนี้ จะต้องรำยงำนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป 
 บริษัทย่อยจะพิจำรณำนโยบำยกำรจ่ำยปันผลตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทนั้น ๆ น ำเสนอ โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำร 
และควำมเหมำะสมของปัจจัยอื่นของแต่ละบริษัท 
 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล  ปี 2559 ปี 2560/1 

เงินปันผลระหว่ำงกำล ล้ำนบำท 0.00 60.90 

เงินปันผลเพิม่เตมิ ล้ำนบำท 346.02 75.60 

รวมเงินปันผลประจ ำป ี ล้ำนบำท 346.02 136.50 
    

อัตรำจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ % 528.61 99.76 

 (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) หลังหักส ำรองตำมกฎหมำย    

มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้น บำทต่อหุ้น 0.50 0.50 

จ ำนวนหุ้นสำมญั ณ วันสิ้นงวด ล้ำนหุ้น 450 600 
 

หมำยเหต ุ:  - /1 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอจ่ำยปันผลประจ ำปี 2560 ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 จ ำนวน 136.50 ล้ำนบำท 
 - ผู้ถือหุ้นสำมัญประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีเงินได้ในอัตรำ 20/80 ของเงินปันผลตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน  
  มำตรำ 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎำกร 
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ผู้จัดการฝ่าย
วิศวกรรม 

นำยนิรนัดร์ อ่วมอร่ำม 

ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมและออกแบบ 
นำยประกจิ คมข ำ 

 ผู้จัดการแผนกการเงิน 

คณะกรรมการบริษทั 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงิน 
นำงสำวสุวำณี เจนจิตขจร 

เลขานุการบริษัท 
นำงสำวสมกมล พลวำรินทร์ 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการผู้จัดการ 
นำยทักษิณ ตันติไพจิตร 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้จัดการฝ่ายขายระบบ
ดับเพลิง 

นำยบุญเลิศ สนัติวรนำรถ 

ผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์
ดับเพลิง 

นำยประพันธ ์จิตรเจริญชัย 
 

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 
 

นำงสำวณัฏฐิรำ ชีวะสทุโธ 

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินคา้
และขนส่ง 

นำงศรีสรุัตน์ ศวินำรถ 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและ
ธุรการ 

นำงสำวขนิฐำ เขตต์อรัญ 

ผู้จัดการฝ่ายบญัช ี
 

นำงสำวเพญ็ ยอดเกลี้ยง 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

8. โครงสร้างการจัดการ 
8.1 โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมำยเหตุ : ท้ังหมดเป็นผู้บริหำรของบริษัทตำมประกำศคณะกรรมกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ยกเว้น เลขำนุกำรบริษัท และผู้จัดกำรแผนกกำรเงิน 
  : บริษัทแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ ำกัด ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชำญ เข้ำท ำหน้ำท่ีผู้ตรวจสอบภำยใน (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 3) 
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8.2 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 
 

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีจ ำนวน 7 ท่ำน ดังนี ้
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยพรศักดิ ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /  
  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

2. นำยทักษิณ ตันติไพจติร รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
  / ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรผู้จัดกำร 

3. นำยศิริชัย โตวิริยะเวช กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ /  
  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

4. นำยวรพล โลพันธ์ศร ี กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ  
5. นำงปัทมำพร ตันติไพจติร กรรมกำรบริษัท 
6. นำงสำวสุวำณ ี เจนจิตขจร กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
7. นำงสำวเพ็ญ ยอดเกลีย้ง กรรมกำรบริษัท  

 

 โดยมีนำงสำวสมกมล พลวำรินทร์ ท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำรบริษัท 
 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  
นำยทักษิณ ตันติไพจิตร หรือ นำงปัทมำพร ตันติไพจิตร  ลงลำยมือช่ือร่วมกับ นำงสำวสุวำณี  เจนจิตขจร หรือ 

นำงสำวเพ็ญ  ยอดเกลี้ยง รวมเป็นสองคนและประทับตรำส ำคัญของบริษัท 
 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรของบริษัท ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คนและกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักรไทย 

2. คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่ำ 3 คน คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
เป็นไปตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด 

3. คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรคนหนึ่งจำกกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรเป็นประธำนกรรมกำรบริษัท 
4. คณะกรรมกำรบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท

จะเป็นกรรมกำรหรือไม่ ก็ได้ 
 

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง ควำมซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท

และให้เป็นไปตำมกฎหมำยวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น  
2. มีหน้ำที่ก ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท และก ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำร

ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 
และกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

3. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระส ำคญั
ต่อผู้ลงทุนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน มีมำตรฐำน และโปร่งใส 

4. คณะกรรมกำรบริษัทต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และมีควำมสนใจ
ในกิจกำรของบริษัทท่ีตนเป็นกรรมกำรอย่ำงแท้จริง 

5. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง 



บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนยีริ่ง จ ำกดั (มหำชน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนท่ี 2 (8) โครงสร้ำงกำรจัดกำร  หน้ำ | 64 

6. รับผิดชอบต่อผลประกอบกำรและกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยบริหำรโดยให้มีควำมตั้งใจ และระมัดระวังในกำรปฏิบัติงำน 
7. ก ำกับดูแลให้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดเป้ำหมำย

ในกำรปฏิบัติงำน โดยพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ สมเหตุสมผล 
8. ก ำกับดูแลให้มีกำรด ำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงำนอย่ำงมีจริยธรรม  
9. ก ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  

10. พิจำรณำตัดสินในเรื่องที่มีสำระส ำคัญ เช่น นโยบำยและแผนธุรกิจโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อ ำนำจกำรบริหำร และ
รำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยก ำหนด เป็นต้น กรณีเป็นกำรตัดสินใจเรื่องกำรท ำรำยกำรได้มำจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ
กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตำมประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน และประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 
ยกเว้นในกรณีที่รำยกำรดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทจะไม่สำมำรถพิจำรณำ
อนุมัติกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวได้ 

11. ก ำหนดอ ำนำจและระดับกำรอนุมัติในกำรท ำธุรกรรม และกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนของบริษัทให้คณะ
หรือบุคคลตำมควำมเหมำะสมและให้เป็นไปตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยจัดท ำเป็นคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร และให้มี
กำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

12. จัดให้มีระบบบัญชีกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้ง ดูแลจัดให้มีกระบวนกำรในกำรประเมิน
ควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน 

13. ให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำสอบบัญชีประจ ำปี เพื่อน ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในกำรพิจำรณำ
อนุมัติแต่งตั้ง   

14. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชี
ไว้ในรำยงำนประจ ำปีและครอบคลุมในเรื่องส ำคัญ ๆ ตำมนโยบำยข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

15. ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมกฎบัตรที่ก ำหนดไว้ 
16. คณะกรรมกำรต้องประเมินผลกำรปฏิบัติด้วยตนเองและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยรวม 

 

ทั้งนี้ ก ำหนดให้กรรมกำรซึ่งมีหรืออำจมีควำมขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 

 การแต่งต้ังกรรมการบริษัทและวาระการด ารงต าแหน่ง 

 กำรเลือกตั้งกรรมกำรของบริษัทให้กระท ำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นท้ังนี้ ให้กระท ำตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ำกับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
2) ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรอำจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลครำวละคนหรอืครำวละหลำย ๆ คน 

ตำมแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มี ตำมข้อ 1 
ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งคะแนนเสียงของตน 
ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรเพื่อให้ผู้ใดมำกน้อย ตำมมำตรำ 70 วรรคหนึ่งแห่ง พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ. 2535 ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE เท่ำนั้น) 

3) ในกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรให้ใช้เสียงข้ำงมำก หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ผู้เป็นประธำนที่ประชุม
เป็นผู้ออกเสียงช้ีขำด 

4) ให้คณะกรรมกำรบริษัทมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมำยถึง วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีที่แต่งตั้งถึง
วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีถัดไป กรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหน่งตำมข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ นอกจำก
พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
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(ก) ตำย 
(ข) ลำออก 
(ค) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชน 
(ง) ที่ประชุมมีมติให้ออก 
(จ) ศำลมีค ำสั่งให้ออก 

5) เมื่อกรรมกำรคนใดลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกของตนให้ที่นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้ 
6) กรรมกำรบริษัทท่ีจะไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทอ่ืน ต้องรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีดังน้ี 

1) คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มีกำรประชุมเพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงน้อยทุก 3 เดือน ในกำรประชุม
กรรมกำรต้องแสดงควำมเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระ กรรมกำรควรเข้ำประชุมทุกครั้งนอกเหนือจำกมีเหตุ
สุดวิสัยซึ่งต้องแจ้งต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ บริษัทต้องรำยงำนจ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม
ของคณะกรรมกำรไว้ในรำยงำนประจ ำปี ซึ่งในกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ละครั้งเพื่อให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนทรำบ
เป็นกำรล่วงหน้ำ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมกำรทุกท่ำนเพื่อให้ทรำบถึง 
วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยจัดส่งเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันและเป็นผู้รวบรวมเอกสำร
ประกอบกำรประชุมจำกกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมกำรและเอกสำรดังกล่ำวต้องให้ข้อมูลที่
เพียงพอต่อกำรตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระของคณะกรรมกำร เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องเป็น
ผู้บันทึกประเด็นในกำรประชุมเพื่อจัดท ำเป็นรำยงำนกำรประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหำสำระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภำยใน 
15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้นเพื่อเสนอให้ประธำนกรรมกำรบริษัทลงนำมและจะต้องจัดให้มีระบบกำรจัดเก็บที่ดี
สะดวกต่อกำรค้นหำและรักษำควำมลับได้ดี 

2) กรรมกำรบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องน้ัน 
3) กำรออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือเอำควำมเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้ำงมำกเป็นส ำคัญในกรณีที่คะแนนเสียง

เท่ำกันให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขำด อย่ำงไรก็ตำมควำมเห็นของกรรมกำรบริษัท
คนอ่ืน ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรำยงำนกำรประชุม 

 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ : - รำยละเอียดประวัติกรรมกำร ตำมเอกสำรแนบ 1 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 
 ปี 2560  

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

1. นำยพรศักดิ ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ 4/4 4/4 1/1 

2. นำยทักษิณ ตันติไพจติร 4/4 - 1/1 

3. นำยศิริชัย โตวิริยะเวช 4/4 4/4 1/1 

4. นำยวรพล โลพันธ์ศร ี 4/4 4/4 - 

5. นำงปัทมำพร ตันติไพจติร 4/4 - - 

6. นำงสำวสุวำณ ี เจนจิตขจร 4/4 - - 

7. นำงสำวเพ็ญ ยอดเกลีย้ง 4/4 - - 
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8.3 คณะผู้บริหาร 
 

 รำยชื่อคณะผู้บริหำร ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 มีจ ำนวน 10 ท่ำน ดังนี ้
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยทักษิณ ตันติไพจติร กรรมกำรผู้จดักำร 
2. นำงสำวสุวำณ ี เจนจิตขจร ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
3. นำยประกิจ คมข ำ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมและออกแบบ 
4. นำงสำวเพ็ญ ยอดเกลีย้ง ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญช ี
5. นำยประพันธ ์ จิตรเจริญชัย ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยอุปกรณ์ดับเพลิง 
6. นำยบุญเลิศ สันติวรนำรถ ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยระบบดับเพลิง 
7. นำยนิรันดร ์ อ่วมอร่ำม ผู้จัดกำรฝ่ำยวิศวกรรม 
8. นำงสำวขนิฐำ เขตต์อรญั ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคลและธรุกำร 
9. นำงศรีสุรตัน ์ ศิวนำรถ ผู้จัดกำรฝ่ำยคลังสินค้ำและขนส่ง 
10. นำงสำวณัฏฐริำ ชีวะสุทโธ ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ 

 หมำยเหตุ :  - รำยละเอียดประวัติผู้บริหำร ตำมเอกสำรแนบ 1 
  - นำยประกิจ คมข ำ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำร เมื่อวันท่ี 12 พฤษภำคม 2560 
 

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

(1) ควบคุมกำรด ำเนินกิจกำร วำงแผนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน และบริหำรงำนประจ ำวันของบริษัท 
(2) ตัดสินในเรื่องที่ส ำคัญของบริษัท ก ำหนดภำรกิจวัตถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริษัท รวมถึงกำรควบคุมกำรบริหำรงำน

ในสำยงำนต่ำง ๆ 
(3) เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบังคับบัญชำ ติดต่อ สั่งกำร ตลอดจนเข้ำลงนำมในนิติกรรมสัญญำ เอกสำรค ำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ 

ตำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 
(4) มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำยบุคคลตำมที่เห็นสมควร ตลอดจนก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และผลตอบแทนที่

เหมำะสม และให้มีอ ำนำจปลดออก ให้ออกตำมควำมเหมำะสมของพนักงำนระดับต่ำง  ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มือ
อ ำนำจด ำเนินกำร 

(5) มีอ ำนำจในกำรก ำหนดเง่ือนไขทำงกำรค้ำเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
(6) พิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือกำรเลิกธุรกิจเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ/ หรือกรรมกำรบริษัท 
(7) ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือกรรมกำรบริหำร 

 

ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำรดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น จะไม่รวมถึงอ ำนำจ 
และ/หรือ กำรมอบอ ำนำจช่วงในกำรอนุมัติรำยกำรใดที่ตน หรือผู้รับมอบอ ำนำจช่วง หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
(ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริษัท 
ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 
เพื่อพิจำรณำอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว ตำมที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องก ำหนด 
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8.4 เลขานุการบริษัท 
 ตำมข้อก ำหนดในมำตรำ 89/15 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ. 2535 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มี
เลขำนุกำรบริษัทรับผิดชอบในนำมของบริษัทหรือคณะกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันท่ี 
8 กรกฎำคม 2559 มีมติแต่งตั้งให้ นำงสำวสมกมล พลวำรินทร์ ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัท (ประวัติเลขำนุกำรบริษัท 
ตำมเอกสำรแนบ 1) โดยมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี ้

1) จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้ 
(ก) ทะเบียนกรรมกำร 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

2) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย ท่ีรำยงำนโดยกรรมกำร หรือผู้บริหำร 
3) จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย ตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

ทรำบภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันที่บริษัทได้รับรำยงำนนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบกำรรักษำเอกสำร หรือ
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงข้อมูล และดูแลให้มีกำรเก็บรักษำให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้ภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี นับแต่วันท่ีมีกำรจัดท ำเอกสำรหรือข้อมูลดังกล่ำว  

4) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ประกำศก ำหนด 

 

 หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท 

เลขำนุกำรบริษัทต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดย 
1) กำรตัดสินใจต้องกระท ำบนพ้ืนฐำนข้อมูลที่เช่ือโดยสุจริตว่ำเพียงพอ 
2) กำรตัดสินใจได้กระท ำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น 
3) กระท ำกำรโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส ำคัญ 
4) กระท ำกำรที่มีจุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท

อย่ำงมีนัยส ำคัญ 
5) ไม่หำประโยชน์จำกกำรใช้ข้อมูลของบริษัทท่ีล่วงรู้มำ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้วหรอืใช้ทรัพย์สินหรอื

โอกำสทำงธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน
ประกำศก ำหนด 

6) ไม่เข้ำท ำข้อตกลงหรือสัญญำใด ๆ ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท 
หรือพนักงำน หรือลูกค้ำของบริษัท ทั้งยังเป็นกำรขัดต่อกำรปฏิบัติต่องำนในหน้ำท่ีของตน 

 

 กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

 แนวทำงกำรปฏิบัติในกรณีที่เลขำนุกำรบริษัท พ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ก ำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
1) ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทคนใหม่ภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขำนุกำรบริษัทคนเดิมพ้นจำก

ต ำแหน่ง หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

2) ให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรท่ำนหนึ่งท่ำนใด ปฏิบัติหน้ำที่แทนในช่วงเวลำที่เลขำนุกำร

บริษัทพ้นจำกต ำแหน่ง หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

3) ประธำนกรรมกำรบริษัทแจ้งช่ือเลขำนุกำรบริษัท ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ภำยใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในต ำแหน่งดังกล่ำว 
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4) ด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทรำบ ถึงสถำนที่เก็บเอกสำร 

ตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท 

8.5 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ก. คณะกรรมการบริษัท 

 เบี้ยประชุม 
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2560 อนุมัติค่ำตอบแทนให้แก่

คณะกรรมกำรบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บำทต่อปี โดยก ำหนดกำรจ่ำยเบี้ยประชุมตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง   

ประธำนกรรมกำรบริษัท 15,000  บำท  
รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบริษัท 10,000  บำท  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 บำท  
กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 บำท  
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  5,000 บำท (เฉพำะกรรมกำรอิสระ) 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 5,000 บำท (เฉพำะกรรมกำรอิสระ) 

 

ทั้งนี้ ในป ี2560 คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้รับค่ำเบี้ยประชุม โดยมีรำยละเอียด  ดังนี้ 
(หน่วย : บำท) 

ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการ 

ปี 2560 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

รวม 

1.  นำยพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ 60,000 60,000 5,000 125,000 
2. . นำยทักษิณ ตันติไพจิตร 40,000 - - 40,000 
3.  นำยศิริชัย โตวิริยะเวช 40,000 40,000 5,000 85,000 
4.  นำยวรพล โลพันธ์ศรี 40,000 40,000 - 80,000 
5.  นำงปัทมำพร ตันติไพจิตร 40,000 - - 40,000 
6.  นำงสำวสุวำณี เจนจิตขจร 40,000 - - 40,000 
7.  นำงสำวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง 40,000 - - 40,000 

 รวม 300,000 140,000 10,000 450,000 
 

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน (คน) ล้านบาท จ านวน(คน) ล้านบาท 
เงินเดือน ค่ำคอมมิชช่ัน และโบนสั 9 10.81 10 13.46 
ประกันสังคม 9 0.08 10 0.09 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 9 0.33 10 0.39 

รวม 9 11.22 10 13.94 
  

หมำยเหต ุ: - บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันท่ี 1 ธันวำคม 2550 ซ่ึงบริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน
รวมบัวหลวง จ ำกัด โดยบริษัทจะจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพในอัตรำส่วนร้อยละ 3-5 ของ
เงินเดือนของพนักงำนทุกเดือนและตำมอำยุกำรท ำงำน 
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8.6 จ านวนบุคลากรท้ังหมด 
 

 บริษัทและบริษัทย่อย - บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกัด (FIS) มีจ ำนวนพนักงำน ดังนี ้
 

 จ านวน (คน) 

ประเภท/ฝ่าย/แผนก 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

 FTE FIS FTE FIS 
ผู้บริหาร 9 - 10 - 
พนักงาน     
 ฝ่ำยจัดซื้อ 7 - 8 - 
 ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 20 - 21 - 
 ฝ่ำยบุคลำกรและธุรกำร 5 - 6 - 
 แผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3 - 3 - 
 ฝ่ำยขำยระบบดับเพลิง 23 5 24 6 
 ฝ่ำยขำยอุปกรณ์ดับเพลิง 19 - 21 - 
 ฝ่ำยคลังสินค้ำและขนส่ง 22 5 26 - 
 ฝ่ำยวิศวกรรม - แผนกออกแบบ 11 - 14 - 
 ฝ่ำยวิศวกรรม - แผนกควบคุมโครงกำร 16 - 19 - 
 ฝ่ำยวิศวกรรม - แผนกบริกำร 23 1 27 - 

รวม 158 11 179 6 

 
8.7 ค่าตอบแทนบุคลากร 
 

 บริษัทและบริษัทย่อย - บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกัด (FIS) มีค่ำตอบแทนบุคลำกรทั้งหมด ดังนี้ 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ค่าตอบแทนบุคลากร 
ในปี 2559 ในปี 2560 

FTE FIS FTE FIS 
เงินเดือน ค่ำคอมมิชช่ัน เบี้ยเลี้ยง     
 ค่ำล่วงเวลำ และโบนัส      76.15         5.43       90.07         4.33  
ประกันสังคม        1.29         0.11         1.45         0.05  
เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ        1.45         0.09         1.69         0.11  

รวม      78.89         5.63       93.21         4.49  

หมำยเหต ุ: - บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันท่ี 1 ธันวำคม 2550 ซ่ึงบริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน
รวมบัวหลวง จ ำกัด โดยบริษัทจะจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพในอัตรำส่วนร้อยละ 3-5 ของ
เงินเดือนของพนักงำนทุกเดือนและตำมอำยุกำรท ำงำน 

 
8.8 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา 
 

 -ไม่มี- 
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8.9 นโยบายพัฒนาบุคลากร 
 

 บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่พนักงำน
เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรท ำงำน โดยได้ก ำหนดแผนกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีส ำหรับ
กำรอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในกำรท ำงำน  ทั้งกำรอบรมภำยในบริษัท กำรอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในผลิตภัณฑ์ที่จ ำหน่ำย และ
กำรส่งพนักงำนเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรของหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนเพื่อให้ควำมรู้กับพนักงำนของบริษัท
อย่ำงสม่ ำเสมอ รวมถึงกำรจัดให้มีสวัสดิกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ให้กับบุคลำกร เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน
ของพนักงำนในระยะยำว 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยกำรปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) รวมทั้งได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและปฏิบัติตำมหลักกำรและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรงำน และก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งสำมำรถ
อธิบำยได้ ดังนี ้
 

 หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Rights of Shareholders and Equitable 
Treatment of Shareholders) 
 สิทธิผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. สิทธิในกำรซื้อขำย หรือโอนหุ้น และกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท ข้อมูลที่ส ำคัญตำมรอบระยะเวลำ และข้อมูลส ำคัญตำมเหตุกำรณ์โดยเปิดเผยข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท 
และระบบสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึง 

2. สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น กำรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และกำรได้รับส่วนแบ่งในผลก ำไร/เงินปันผล
อย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมทั้งสิทธิในกำรได้รับกำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมในกำรรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท (ถ้ำมี) 

3. สิทธิในกำรมอบฉันทะ บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถร่วมประชุมมอบฉันทะได้แบบที่ก ำหนดโดยกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ และอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้มอบฉันทะสำมำรถมอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระซึ่งจะ
เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมเจตนำรมณ์ของผู้มอบฉันทะ ท้ังนี้บริษัทจะแนบรำยละเอียดกรรมกำรอิสระดังกล่ำวพร้อม
หนงัสือนัดประชุมและโดยเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท 

4. สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลำกำรประชุม และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ วำระใด
ที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษ นอกจำกนี้ประธำนที่ประชุมเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น และซักถำมใน
ที่ประชุม และให้มีกำรบันทึกประเด็นค ำถำมค ำตอบไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้ำประชุมได้รับทรำบ 

5. สิทธิในกำรร่วมกำรตัดสินใจเรื่องส ำคัญต่ำง ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจำกที่ได้มอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำร
บริษัทบริหำรงำน เช่น กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน กำรอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี กำรพิจำรณำ
จัดสรรก ำไรและกำรจ่ำย/งดจ่ำยเงินปันผล กำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบวำระ กำรก ำหนดค่ำตอบแทนใน
รูปแบบเบี้ยประชุม โบนัส/บ ำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ของคณะกรรมกำรบริษัท กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
และก ำหนดค่ำสอบบัญชี รวมทั้งกำรพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีมี
นัยส ำคัญ 

6. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท และ/หรือตัวแทนสถำบัน
ท ำหน้ำที่ ตรวจสอบเอกสำรของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของกำรลงคะแนนเสียง 
เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย และข้อบังคับของบริษัท 

7. บริษัทจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส ำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม
ผู้ถือหุ้น 

8. บริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถำบันเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทก ำหนด
สถำนท่ีที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถเดินทำงเข้ำร่วมประชุมได้โดยสะดวก 
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 สิทธิในการได้รับข้อมูลจากการประชุมผู้ถือหุ้น 
1. บริษัทได้จัดท ำหนังสือนัดประชุมพร้อมรำยละเอียดในแต่ละวำระ โดยแต่ละวำระที่เสนอในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แสดงควำมเห็นไว้อย่ำงชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในกำรเข้ำร่วมประชุม โดยจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน หรืออย่ำงน้อย 14 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีและได้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท 

2. สิทธิในกำรรับทรำบข้อมูล รำยละเอียดในวำระเลือกตั้งกรรมกำร โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ระบุช่ือพร้อมแนบ
ประวัติย่อของกรรมกำรแต่ละคนที่จะเสนอเลือกตั้ง ประเภทของกรรมกำรที่เสนอ ข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุมในปีท่ีผ่ำนมำ 
วัน-เดือน-ปี ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท ซึ่งบริษัทน ำเสนอชื่อกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน 
เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมกำรที่ต้องกำรได้อย่ำงแท้จริง 

3. สิทธิในกำรรับทรำบข้อมูล รำยละเอียดในวำระเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบโดยในหนังสือนัดประชุม 
ได้ก ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัด ประสบกำรณ์ควำมสำมำรถผู้สอบบัญชี รวมทั้งควำมเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชี และค่ำบริกำรของผู้สอบบัญชีท่ีก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน 

4. สิทธใินกำรได้รับแจ้งขั้นตอนกำรออกเสียงลงคะแนนในมติ กำรใช้บัตรลงคะแนนเสียง และกำรนับคะแนนของแต่ละวำระ
ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงชัดเจน 

5. เพื่อควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนในทุกวำระกำรประชุม และเพื่อเพิ่ม
ควำมรวดเร็ว และแม่นย ำ บริษัทอำจน ำระบบคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรลงทะเบียนและลงมติของผู้ถือหุ้น 

6. สิทธิในกำรได้รับทรำบมติคณะกรรมกำรบริษัทที่เกี่ยวกับรำยละเอียดกำรประชุม วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้ำร่วมประชุม และมีสิทธิในกำรรับปันผล และระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยเปิดเผยข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยหลังบริษัท
เข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมวำระพร้อมทั้งมติที่ประชุมและจ ำนวนเสียง 
ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และน ำส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมฉบับเต็มภำยใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
ผู้ถือหุ้นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมในที่ประชุม 
ซึ่งรำยละเอียดจะบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้ง

เป็นกรรมกำรบริษัท รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและตั้งค ำถำมต่อคณะกรรมกำรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน ก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นแต่ละปี ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด ซึ่งได้เผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท 

 

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
1. บริษัทส่งเสริม และสนับสนุนให้ ประธำนกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริษัท กรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำรของบริษัท

เข้ำร่วมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อพบปะและตอบค ำถำมของผู้ถือหุ้น 
2. บริษัทส่งเสริม และสนับสนุนให้ ประธำนกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ เข้ำร่วมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อตอบ

ค ำถำมผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรชุดย่อย 
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 หมวดที่ 2: บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roles of Stakeholder) 
บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 

ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่แข่ง เจ้ำหนี้ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และภำครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน ซึ่งประกอบด้วย พนักงำนของบริษัท เนื่องจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่ำวเป็นกลไกส ำคัญที่มีส่วนในกำรพัฒนำและ
สร้ำงควำมส ำเร็จให้แก่บริษัท ซึ่งถือเป็นกำรส่งเสริมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร และข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้ใน
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน และ
สร้ำงแนวทำงปฏิบัติที่ดีแก่ กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับช้ัน ท้ังนี้บริษัทได้เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของ
บริษัทโดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น : นอกจำกจะตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐำนที่มีอย่ำงเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทยังก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องและโปร่งใส 
มีกำรควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน และช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับบริษัท
อย่ำงเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ำบริษัทจะด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส มุ่งมั่นสร้ำงควำมเจริญเติบโตและผลตอบแทน
ที่มั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น อย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว 

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้ำ โดยพัฒนำคุณภำพสินค้ำ และบริกำรที่มีคุณภำพและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง รวมทั้งมีกำรคัดสรรวัตถุดิบ และกระบวนกำรผลิตที่ได้มำตรฐำน เพื่อให้มั่นใจว่ำจะได้รับสินค้ำ 
และบริกำรที่ดีมีคุณภำพในระดับรำคำที่เหมำะสม นอกจำกนี้บริษัทยังได้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำอย่ำง
สม่ ำเสมอ และเพิ่มช่องทำงในกำรร้องเรียนให้กับลูกค้ำผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจะเก็บรักษำข้อมูลของลูกค้ำที่
ร้องเรียนอย่ำงเป็นควำมลับ และหำกข้อร้องเรียนดังกล่ำวมีนัยส ำคัญก็จะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อหำแนวทำง
ในกำรด ำเนินกำรต่อไป 

คู่ค้า : บริษัทค ำนึงถึงควำมเสมอภำคในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรมและผลประโยชน์
ร่วมกัน ซึ่งกระบวนกำรคัดเลือกคู่ค้ำมีกำรก ำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติในกำรคัดเลือกคู่ค้ำไว้อย่ำงชัดเจน เป็นไปอย่ำงยุติธรรม 
และโปร่งใส โดยค ำนึงถึงช่ือเสียง มำตรฐำน และกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งจัดท ำสัญญำที่มีเง่ือนไขทำงกำรค้ำที่เป็นธรรม 
และไม่ขัดต่อกฎหมำย นอกจำกนี้บริษัทมีนโยบำยที่จะไม่รับเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบจำก คู่ค้ำ และ
ไม่สนับสนุนคู่ค้ำที่ประพฤติมิชอบ มีควำมเกี่ยวข้องในกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

คู่แข่ง : บริษัทด ำเนินธุรกิจตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่เป็นธรรมโดยค ำนึงถึงหลักกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำ และ
จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ไม่กระท ำกำรทุจริต ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่ง แสวงหำข้อมูลควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่ง
โดยวิธีอันมิชอบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม  

เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้ทุกรำยอย่ำงเสมอภำค และเป็นธรรม โดยจะปฏิบัติตำมเง่ือนไขข้อตกลงและสัญญำ
อย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้เจ้ำหนี้มั่นใจในฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้อย่ำงครบถ้วนและ
ตรงตำมระยะเวลำที่ก ำหนด กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข ข้อตกลง และเหตุกำรณ์ที่กระทบต่อสถำนะกำรเงินของ
บริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยอำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบเพื่อหำแนวทำง
หรือวิธีกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน 

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทมุ่งมั่นด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยบริษัทให้ควำมส ำคัญกับกิจกรรมของสังคม และชุมชนที่บริษัทด ำเนินกิจกำรให้ควำมส ำคัญกับนโยบำยด้ำนชีวอนำมัย 
ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ สนับสนุนให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับช้ันให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ คุ้มค้ำ และปฏิบัติงำนด้วยจิตส ำนึกถึงควำมปลอดภัย และค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยควบคู่ไปกับกำรเติบโตของบริษัทอย่ำงยั่งยืน 
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พนักงาน : บริษัทยึดถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญของบริษัท เพรำะเป็นส่วนหนึ่งในกำรน ำพำบริษัทสู่ควำมส ำเรจ็ 
บริษัทยังให้ควำมส ำคัญต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงำนทุกระดับชั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำค
ส่วนด้วยควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันไม่แบ่งแยกด้วยเหตุแห่งควำมหลำกหลำยทำงเช้ือชำติ ศำสนำ เพศ และวัฒนธรรม 
ปรำศจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน อีกทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำน มีกำรจ้ำงงำ นที่เป็นธรรม 
จัดท ำสัญญำจ้ำงแรงงำนที่มีเงื่อนไขที่เป็นธรรม มีโครงสร้ำงผลตอบแทนที่สอดคล้องกับ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในต ำแหน่งงำน และมีระบบกำรจ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์พนักงำนอย่ำงเหมำะสม 
จัดหำสวัสดิกำรที่ดีและเหมำะสมกับสถำนะของบริษัทแก่ผู้บริหำร และพนักงำน ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้
มีควำมปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนำมัย และทรัพย์สิน อนุญำตให้ลำงำน กำรโอนย้ำยตำมควำมเหมำะสมและจัดให้มีช่องทำง
กำรสื่อสำรระหว่ำงพนักงำนกับผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งสนับสนุนกระบวนกำรพัฒนำ และเพิ่มพูนทักษะควำมรู้ โดยจัดให้
มีกำรฝึกอบรมตำมต ำแหน่งงำนทั้งภำยใน และภำยนอกบริษัทตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมเพื่อเป็นกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ นอกจำกนี้บริษัทยังให้ควำมส ำคัญต่อกำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชน พนักงำนทุกระดับจะได้รับกำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงำนคนใดคนหนึ่งโดยใช้
ควำมสัมพันธ์ส่วนตัว 

ภาครัฐ : บริษัทยึดมั่นสนับสนุนกำรด ำเนินงำนภำครัฐ และปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และนโยบำยของหน่วยงำนก ำกับ 
ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือ ในกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อร่วมเสริมสร้ำงควำม
มั่นคง และเจริญเติบโตให้กับประเทศชำติ รวมทั้งกำรให้ควำมส ำคัญเรื่องของทรัพย์สินทำงปัญญำ หรืองำนอันมีลิขสิทธิ์ 
โดยบริษัทด ำเนินธุรกิจภำยใต้กฎหมำย หรือข้อก ำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิ น จะไม่ด ำเนินกำร หรือสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ไม่ว่ำจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ควำมลับทำงกำรค้ำ 
เครื่องหมำยกำรค้ำ ข้อมูล ช่ือทำงกำรค้ำและสิ่งบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ และทรัพย์สินทำงปัญญำทุกประเภท โดยก ำหนด
นโยบำยให้กรรมกำรผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงบริษัทมีหน้ำท่ีปฏิบัติตำมกฎหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
ทำงธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ นอกจำกนี้บริษัทจะไม่ท ำธุรกิจหรือด ำเนินกิจกำรร่วมกับนิติบุคคล หรือ
บุคคลที่กระท ำกำรละเมิดต่อทรัพย์สินทำงปัญญำทุกประเภท 

 

 หมวดที่ 3: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยสำรสนเทศ ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกำรเปิดเผย

สำรสนเทศที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน นักลงทุน นักวิเครำะห์ผู้เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนผู้ที่ให้ควำมสนใจ ได้รับทรำบรำยละเอียดข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปิดเผยสำรสนเทศตำม
รอบระยะเวลำบัญชี และตำมเหตุกำรณ์ทั้งฉบับภำษำไทย และฉบับภำษำอังกฤษ ดังนี้ 
1. เอกสำรส ำคัญของบริษัท นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณทำงธุรกิจ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท 

หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนประชุมผู้ถือหุ้น 
2. ข้อมูลทำงกำรเงิน และมีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับ

รำยงำนของผู้สอบบัญชี กำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจ ำปี อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และเป็นไปตำมข้อก ำหนด ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

3. โครงสร้ำงกรรมกำร บทบำท และหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครั้งกำรประชุม และ
จ ำนวนครั้งท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม 

4. ค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำร โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน 
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบส ำหรับค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำร และ
ผู้บริหำร เป็นไปตำมหลักกำร และนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด ภำยในกรอบที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ค่ำตอบแทนดังกล่ำวคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะเป็น
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หน้ำที่พิจำรณำและกลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริษัท และที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยพิจำรณำจำกผล
กำรปฏิบัติงำน ควบคู่ไปกับผลประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทรำยคณะ รำยบุคคล คณะกรรมกำรชุดย่อยและ
กรรมกำรผู้จัดกำร 

5. รำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรณีที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 
หรือผู้บริหำรครั้งแรก หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล เลขำนุกำรบริษัทจะท ำหน้ำที่จัดเตรียมแบบรำยงำนกำรมี
ส่วนได้ส่วนเสียให้แก่กรรมกำรจัดท ำ และส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสียให้ประธำนกรรมกำรบริษัท และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันท ำกำรนับตั้งแต่วันท่ีได้รับรำยงำนดังกล่ำว 
 

ทั้งนี้ บริษัทได้มีกำรปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลำเพื่อให้ตรงกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันของบริษัท และได้เผยแพร่ข้อมูล
ส ำคัญผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 หมวดที่ 4: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทในฐำนะตัวเทนของผู้ถือหุ้นมีหน้ำที่ส ำคัญในก ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ  นโยบำย และตัดสินใจ

เกี่ยวกับนโยบำยและกลยุทธ์ที่ส ำคัญของบริษัท ติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำย
และกลยุทธ์ที่วำงไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรเทียบกับแผนงำนท่ีวำงไว้ 
ดังนั้น คณะกรรมกำรจึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยซึ่งสำมำรถ
น ำประสบกำรณ์ที่มีมำพัฒนำและก ำหนดแนวนโยบำยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลำ ซึ่งรวมถึงรำยงำนทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่ำวสำรต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุน ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
ทั้งกำรจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ เปิดเผยข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์บริษัท และระบบสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้โครงสร้ำงคณะกรรมกำรมีคุณสมบัติที่หลำกหลำยทั้งในด้ำนเพศ ทักษะ ประสบกำรณ์ และ

ควำมสำมำรถที่เป็นประโยชน์และเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัท ประกอบด้วยกรรมกำร 7 ท่ำน 
เป็นกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน คิดเป็นอัตรำส่วนมำกกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งหมด เพื่อเป็นกำรถ่วงดุลคณะกรรมกำร 
โดยคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 
ตำมข้อ 16 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.39/2559 โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย 
ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
คณะกรรมกำรบริหำร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท ำกฎบัตรคณะกรรมกำรชุดย่อยทั้ง 4 ชุด และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทแยกไว้
ต่ำงหำก 

 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดท ำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ส ำหรับกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และ

พนักงำน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัท ตลอดจนสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือในกำรด ำเนินกิจกำรอันจะท ำให้บริษัทเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจำกกระบวนกำรระบุควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง ตลอดจนกำรสร้ำงมำตรฐำนควำมเสี่ยง  เพื่อป้องกันให้เกิดกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสม่ ำเสมอ 
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แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทมีกระบวนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ท ำหน้ำที่พิจำรณำก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูง เพื่อน ำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบ
จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแนวทำงกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
ผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งจะพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกสถำนะทำงกำรเงินของบริษัท 
ขอบเขตภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัทหรือผู้บริหำรแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สำมำรถจูงใจและ
รักษำกรรมกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ปฏิบัติหน้ำที่กับบริษัทได้ และสำมำรถเทียบเคียงได้กับค่ำตอบแทนกรรมกำรใน
อุตสำหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งกรรมกำรทุกคนเข้ำใจถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริษัท และ
พร้อมที่จะแสดงควำมคิดเห็นของตนอย่ำงเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ รวมถึงปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน 
นอกจำกนี้ กรรมกำรบริษัททุกคนยังอุทิศเวลำเพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มที่และเพียงพอรวมทั้งถือปฏิบัติ
ในกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจ ำเป็น 

 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกิจกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง จึงได้ก ำหนดนโยบำยและ

หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้บริหำร และนโยบำยสืบทอดต ำแหน่ง โดยมีกระบวนกำรที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจำรณำจำกควำมรู้
ควำมสำมำรถ รวมทั้งประสบกำรณ์และจริยธรรมดังนี้ 

1) ก ำหนดต ำแหน่งหน้ำที่ส ำคัญในกำรด ำเนินกิจกำรบริษัทแต่ละสำย/ด้ำน/ฝ่ำย 
2) ก ำหนดคุณสมบัติที่กรรมกำรผู้สืบทอดต ำแหน่ง 
3) ก ำหนดรำยชื่อผู้บริหำรแต่ละฝ่ำย/หน่วยงำนท่ีมีคุณสมบัติและควำมพร้อมในกำรสืบทอดต ำแหน่ง 
4) ก ำหนดรำยชื่อ และพนักงำน ระดับต่ำง ๆ ที่มีศักยภำพสูงเป็นพิเศษท่ีมีโอกำสเป็นผู้สืบทอดต ำแหน่งในโอกำสต่อไป 
5) วำงแผนกำรพัฒนำผู้บริหำรที่ก ำหนดและวำงไว้ รวมทั้งพนักงำน และผู้บริหำรที่มีศักยภำพสูงเพื่อเตรียมควำมพร้อม 
6) ทบทวน และจัดท ำเป็นประจ ำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

 

 หมวดที่ 5: การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน จึงได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ด ำเนินกำรก ำกับดูแลระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน กำรทบทวนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน 
กำรวิเครำะห์ และบริหำรจัดกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกำรพัฒนำงำนระบบงำนด้ำนตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรงำน
ควบคุมภำยใน และงำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับบริษัท ตลอดจนก ำกับมิให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ ป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้กิจกำรของบริษัทสำมำรถด ำเนินกำรไปได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนสนับสนุนให้บริษัทมีกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ข้อก ำหนด และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้บริษัทได้จัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลโดยมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ำมีควำมเป็นอิสระท ำหน้ำที่ใน
กำรตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภำพ และควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรด ำเนินธุรกิจไม่ว่ำจะเกิดจำกปัจจัยภำยใน หรือ

ปัจจัยภำยนอก เนื่องจำกเป็นกลไกส ำคัญที่น ำพำให้บริษัทบรรลุเป้ำหมำย และพันธะกิจตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ ด้วยเหตุผล
ดังกล่ำวคณะกรรมกำรบริษัทจึงได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงข อง
บริษัทให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย ก ำหนดนโยบำย มำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับช้ันยึดถือปฏิบัติ 
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ประเมินและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ำจะเป็นควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเมืองและ
ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ แล้วรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบเพื่อหำแนวทำง และวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อปรับปรุงให้
มีประสิทธิภำพต่อไป 

 

 หมวดที ่6: การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษัทมีมำตรกำรป้องกันเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดนโยบำยห้ำมมิให้ 

กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับช้ัน แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวที่อำจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท 
หรือกำรด ำเนินธุรกรรมส ำคัญ ได้แก่ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยก ำหนดนโยบำย ระเบียบวิธีปฏิบัติ กระบวนกำรใน
กำรพิจำรณำ และอนุมัติรำยกำร หรือธุรกรรม จะต้องปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
และข้อก ำหนดของหน่วยงำนท่ีก ำกับบริษัทจดทะเบียน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

 

 หมวดที่ 7: จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและจรรณยาบรรณ 
กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีอื่น นับเป็นสิ่งส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์และ

ชื่อเสียงของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทได้มีข้อพึงปฏิบัติไว้ในจรรยำบรรณกำรด ำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำน ยึดมั่นเป็นแนวทำงปฏิบัติด้วยควำมรับผิดชอบ สุจริต ยุติธรรม รักษำ
ควำมลับ คุณธรรมในวิชำชีพ และกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและกฏเกณฑ์ต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น และควำมไว้วำงใจ
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในส่วนของงำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงำนขึ้นมำเฉพำะ แต่ได้มอบหมำยให้
คุณทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้ดูแลกำรติดต่อสื่อสำรกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งสำมำรถติดต่อได้ที่หมำยเลขโทรศพัท์ 02-641-4707-12 ทั้งนี้ บริษัทมีแผนงำนที่จะจัดตั้งหน่วยงำนด้ำนนักลงทุนสัมพนัธ์
ขึ้นมำเป็นหน่วยงำนเฉพำะด้ำนเพื่อดูแล รับผิดชอบส่วนงำนนักลงทุนสัมพันธ์ในอนำคต 

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำรชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit 
Committee) คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) และ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559  เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2559 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 
1/2559 (หลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2559 ได้มีมติอนุมัติก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ 
ซึ่งมีรำยละเอียด ดังน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
รำยนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีจ ำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้

 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยพรศักดิ ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
2. นำยศิริชัย โตวิริยะเวช กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
3. นำยวรพล โลพันธ์ศร ี กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ  

  

 หมำยเหตุ : - กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน คือ นำยพรศักดิ์  
   ลิ้มบุญยประเสริฐ ซ่ึงจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
  - เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ คือ นำงสำวสมกมล พลวำรินทร์  
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 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
(1) ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรของบริษัท 
(2) มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยมหำชน กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อก ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เทียบกับคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ดังนี้ 
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระ
รำยนั้น ๆ ด้วย  

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อน
วันท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลกัทรัพย์ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ำม
ดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

(ง) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ 
 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร กำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่น
ท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือผู้มีควำมสัมพันธ์มีภำระหนี้ท่ีต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำม
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรค ำนวณ
ภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้
ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
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ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่น
ค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

(ช) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  

(ซ) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำ
ที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
(ญ) กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบัติข้ำงต้น อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนิน

กิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุม โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

นอกจำกคุณสมบัติกรรมกำรอิสระข้อ (ก)-(ญ) แล้ว กรรมกำรตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 
1) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 
2) ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน เฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
3) มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ 
4) มีหน้ำที่ในลักษณะเดียวกับที่ก ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัติและขอบเขต

กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้มั่นใจว่ำ มีควำมถูกต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ 

โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอก และผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินท้ังรำยไตรมำสและ
ประจ ำปี 

(2) สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 
ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน และอำจเสนอแนะให้มีกำรสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็นว่ำ
จ ำเป็นและเป็นสิ่งส ำคัญ พร้อมทั้งน ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในที่ส ำคัญและ
จ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรบริษัท โดยสอบทำนร่วมกับผู้สอบบัญชีภำยนอก และผู้จัดกำรแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน 

(3) สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจำรณำเสนอ
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร
เข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(5) สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท ตำมวิธีกำร และมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทั่วไป  
(6) พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และ

ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่ำวให้มีควำม
ถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

(7) สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
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(8) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง 
(9) จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม

โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท 
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี  
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตร (Charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
(10) ร่วมให้ควำมเห็นในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
(11) ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำรผู้บริหำร หรือพนักงำน

ของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องหรือจ ำเป็น 
(12) ให้มีอ ำนำจว่ำจำ้งที่ปรึกษำ หรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทมำให้ควำมเห็นหรอืให้ค ำปรกึษำในกรณีจ ำเปน็ 
(13) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมินพร้อมทั้ง

ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกปี 

(14) พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
(15) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ  
 

 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
(1) ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมำยถึงระหว่ำงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีแต่งตั้ง

ถึงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีถัดไป และคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่
อีกได้ นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้นกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
(ก) ตำย 
(ข) ลำออก 
(ค) ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรหรือตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ง) พ้นวำระจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

(2) กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือ
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องกำรลำออก
พร้อมส ำเนำหนังสือลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบ ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่ง
ทั้งคณะ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกต ำแหน่งต้องรักษำกำรในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำท่ี 
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(3) ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัท
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วันเพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบ
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดโดยบุคคลที่เข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงวำระที่
ยังคงเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน 

 

2. คณะกรรมการบริหาร 
รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีจ ำนวน 8 ท่ำน ดังนี ้

 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยทักษิณ ตันติไพจติร ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำงสำวสุวำณ ี เจนจิตขจร กรรมกำรบริหำร 
3. นำยประกิจ คมข ำ กรรมกำรบริหำร 
4. นำงสำวเพ็ญ ยอดเกลีย้ง กรรมกำรบริหำร 
5. นำยประพันธ ์ จิตรเจริญชัย กรรมกำรบริหำร 
6. นำยบุญเลิศ สันติวรนำรถ กรรมกำรบริหำร 
7. นำยนิรันดร ์ อ่วมอร่ำม กรรมกำรบริหำร 
8. นำงสำวขนิฐำ เขตต์อรญั กรรมกำรบริหำร 

 

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
(1) ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้และรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้  ในกำรด ำเนินกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรต้องมี
คณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรบริหำร ส่วนกำรลงมติของคณะกรรมกำรบริหำร
ต้องได้รับคะแนนเสียงข้ำงมำกจำกที่ประชุม 

(2) พิจำรณำงบประมำณประจ ำปี และขั้นตอนในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ
ควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยตำมงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว 

(3) พิจำรณำปรับปรุงแผนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมำะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท 
(4) พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุน และก ำหนดงบประมำณในกำรลงทุน ตำมอ ำนำจในคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 
(5) พิจำรณำกำรท ำสัญญำต่ำง ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทตำมอ ำนำจในคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 
(6) รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่ส ำคัญต่ำง ๆ ของบริษัท อย่ำงเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท 

ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินท่ีน่ำเชื่อถือ เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีดีและโปร่งใส 
(7) พิจำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบริษัท และเสนอจ่ำยปันผลประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
(8) พิจำรณำกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ หรือกำรเลิกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
(9) ก ำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงำนต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ หรือกำรกระท ำท่ีผิดปกติ หรือกำรกระท ำผิดกฎหมำยตอ่

คณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงทันท่วงที  และในกรณีที่เหตุกำรณ์ดังกล่ำวมีผลกระทบที่มีสำระส ำคัญ จะต้องรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบริษัททรำบ เพ่ือพิจำรณำแก้ไข ภำยในระยะเวลำอันสมควร  

(10) ด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น หรือตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท หรือตำมที่
ได้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

(11) กำรด ำเนินกำรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับกำรลงมติ และ/หรือ อนุมัติจำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร จะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งถัดไป 
ทั้งนี้กรรมกำรบริหำรจะไม่สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร 
คณะกรรมกำรบริหำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นระยะเวลำ 3 ปี และตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกำรเป็น

กรรมกำร และ/หรือ กำรด ำรงต ำแหน่งของกำรเป็นผู้บริหำรของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว อำจได้รับ
แต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งได้อีก 

 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 มีจ ำนวน 5 ท่ำน ดังนี ้

 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยทักษิณ ตันติไพจติร ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
2. นำงสำวสุวำณ ี เจนจิตขจร กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
3. นำยประพันธ ์ จิตรเจริญชัย กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
4. นำยบุญเลิศ สันติวรนำรถ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
5. นำยประกิจ คมข ำ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

 

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(1) ก ำหนดและทบทวน นโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 
(2) ก ำกับดูแลและสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ 

รวมถึงสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
(3) พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทำงกำรก ำหนด

มำตรกำรควบคุม หรือบรรเทำ และกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
(4) รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมกำร รับทรำบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุกำรณ์ส ำคัญ 

ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่ำงมีนัยส ำคัญ ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบและพิจำรณำโดยเร็วที่สุด 
(5) ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง 
(6) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

 

 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3  ปี และตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกำรเป็น

กรรมกำร และ/หรือ กำรด ำรงต ำแหน่งของกำรเป็นผู้บริหำรของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว อำจได้รับ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งได้อีก 

 

4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
รำยนำมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 มีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 

 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยศิริชัย โตวิริยะเวช ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
2. นำยพรศักดิ ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
3. นำยทักษิณ ตันติไพจติร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(1) คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอรำยช่ือเป็นกรรมกำรรำยใหม่ หรือสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำร โดยให้มีกำรก ำหนด

หลักเกณฑ์ หรือวิธีกำรสรรหำและคัดเลือกอย่ำงมีหลักเกณฑ์และควำมโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
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(2) พิจำรณำแนวทำง / ก ำหนดค่ำตอบแทน ให้แก่กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรโดยให้มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ หรือ
วิธีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ  ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

(3) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยตรง ต ำมหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย และคณะกรรมกำรบริษัท ยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ต่อบุคคลภำยนอก 

 

 การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทมีคณะกรรมกำรสรรหำเป็นกำรเฉพำะ โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมกำร

หรือผู้บริหำรของบริษัท ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ. 2535 
และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที ่ทจ.39/2559 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ 
ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2559 

 

 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท 
(1) คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คนและกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน

กรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักรไทย  
(2) คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร และกรรมกำรอิสระ โดยมี

กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่ำ 3 คน คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเป็นไปตำมที่ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก ำหนด 

(3) คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรคนหนึ่งจำกกรรมกำรเป็นประธำนกรรมกำร ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำเห็นสมควร จะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรอืหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได้ โดยรองประธำนกรรมกำร
มีหน้ำที่ตำมข้อบังคับในกิจกำรซึ่งประธำนกรรมกำรมอบหมำย 

(4) คณะกรรมกำรบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท โดยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 
จะเป็นกรรมกำรหรือไม่ก็ได้ 

 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ 
(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทท่ีเป็นอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
(2) กรรมกำรตรวจสอบมีทักษะควำมช ำนำญที่เหมำะสมตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน

ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงิน 
(3) ให้คณะกรรมกำรของบริษัทเลือกและแต่งตั้ง กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(4) ให้ผู้จัดกำรหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยต ำแหน่ง หำกยังไม่มีผู้จัดกำร

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเลือกบุคคลหนึ่งท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง 
(1) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้บริหำรของบริษัทอย่ำงน้อยจ ำนวน 3 ท่ำน โดยที่คณะกรรมกำรบริษัท
จะแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

(2) เป็นผู้มีควำมเข้ำใจในธุรกิจและมีประสบกำรณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้
ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก ำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัทอย่ำงเหมำะสม 
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(3) ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องแต่งตั้งเลขำนุกำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยอำจเป็น
หัวหน้ำสำยงำนสนับสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเห็นสมควร ซึ่งบุคคลดังกล่ำวต้อง
สนับสนุนและคอยช่วยเหลือกำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนกำรจัดเตรียมวำระกำรประชุม 
และบันทึกรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(1) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมกำรบริษัท อย่ำงน้อยสำม (3) คน และอย่ำงน้อย

หนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนควรเป็นกรรมกำรอิสระ 
(2) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน ที่พ้นต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทอีกได้ 
(3) กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระตำม

ข้อ (2) ได้แก่ กำรพ้นสภำพกำรเป็นกรรมกำรบริษัท กำรลำออก หรือกำรถูกถอดถอน ให้คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อให้กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน มีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้ำเป็นกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน จะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ซึ่งตนเข้ำมำแทน 

 

 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร 
(1) ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรของบริษัท 
(2) ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทท่ีเป็นผู้บริหำรงำน หรือ พนักงำนในระดับบริหำร รวมกันไม่น้อยกว่ำ 3 คน ร่วมกันเป็น

คณะกรรมกำรบริหำร 
 

 การสรรหากรรมการผู้จัดการ 
กรรมกำรผู้จัดกำรแต่งตั้งมำจำกกำรเสนอช่ือของคณะกรรมกำรบริษัท โดยคัดเลือกจำกบุคคลที่มีรำยช่ือเป็นคณะ

กรรมกำรบริหำรอยู่ในขณะที่ท ำกำรคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง 
 

9.3 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดกลไกในกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษำผลประโยชน์จำกเงินลงทุนของบริษัท โดยกำรส่งบุคคล
เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้ำเป็นกรรมกำร ผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำน รวมถึงก ำหนดกลไกกำรก ำกับดูแลผ่ำนกำรเปิดเผยข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงิน 
รวมถึงกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทย่อยดังกล่ำว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรท ำรำยกำรซึ่ง
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และข้อก ำหนดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ ยังมีกำรติดตำมเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่ำงรัดกุม
ผ่ำนระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม เพื่อให้กำรประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 
 

9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2559 มีมติก ำหนด
ระเบียบข้อบังคับในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท ดังนี้   

(1) กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้ 
ก. ต้องรักษำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในของบริษัท 
ข. ต้องไม่น ำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ

ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 
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ค. ต้องไม่ท ำกำรซื้อขำย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในบริษัท และ/หรือ 
เข้ำท ำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในของบริษัท อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท 
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม  

 ทั้งนี้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในของบริษัท
ควรหลีกเลี่ยงหรืองดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณชน 
และ 24 ช่ัวโมงหลังจำกเปิดเผยงบกำรเงินหรือข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญต่อสำธำรณชน โดยข้อก ำหนดดังกล่ำว
ให้รวมควำมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร และลูกจ้ำงของบริษัทด้วย หำกผู้ใดฝ่ำฝืน
ระเบียบข้อบังคับดังกล่ำวจะถือว่ำได้กระท ำผิดร้ำยแรง 

(2) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์
ในบริษัทของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 

(3) บริษัทได้มีกำรประกำศ “ระเบียบข้อบังคับในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้” ให้ผู้บริหำรและพนักงำนรับทรำบ
โดยทั่วกัน 

 

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบ และ/หรือ สอบทำนงบกำรเงิน ให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
1. ค่ำตอบแทนกำรสอบทำนและกำรตรวจสอบงบกำรเงิน (Audit Fee) 

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 

   ปี 2559 ปี 2560 

1. ค่ำสอบบัญชีประจ ำป ี บำท 600,000 750,000 

2. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล บำท 350,000 450,000 

 รวม  950,000 1,200,000 
 

บริษัทย่อย - บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ากัด 
 

   ปี 2559 ปี 2560 

1. ค่ำสอบบัญชีประจ ำป ี บำท 200,000 280,000 

2. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล บำท 100,000 120,000 

 รวม  300,000 400,000 
 

 
 

2. ค่ำตอบแทนอ่ืน (Non Audit Fee) 
- ไม่มี - 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

10.1 นโยบายภาพรวม 
 

 บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบจริยธรรมและธรรมำภิบำลที่ดี มีควำมโปร่งใสและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ ตำมหลักกำรแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรที่ก ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งก ำหนด
หลักกำร 8 ข้อ ได้แก่ กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กำรปฏิบัติ
ต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม และกำรมีนวัตกรรม
และเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
 
10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
 บริษัทได้ก ำหนดควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรำยละเอียด ดังน้ี 

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
1.1 บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และด ำเนินงำนธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

ทั้งทำงกฎหมำย จรรยำบรรณ และมุ่งมั่นท ำควำมดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจ 
โดยมีระบบกำรด ำเนินงำนท่ีมีมำตรฐำนและมีกำรควบคุมที่ดี โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ด้วยควำม
ระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐำนสำมำรถอ้ำงอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

1.2 ด้ำนกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรม
จำกคู่ค้ำ และหำกปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รับแจ้งคู่ค้ำให้ทรำบล่วงหน้ำเพ่ือร่วมกันหำแนวทำงแก้ไข 

1.3 ด้ำนกำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำยในกรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี
และไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งขันทำงกำรค้ำด้วยวิธีที่ไม่สุจริต 

 

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
2.1 ไม่เสนอให้ค่ำตอบแทน จ่ำยสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจำกบุคคลอื่น หรือหน่วยงำนอ่ืนในทุกรูปแบบ 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินกำรโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีกำรตอบแทนที่เอื้อประโยชน์ต่อกันหรือหวัง
ผลประโยชน์เกี่ยวกับงำนของบริษัท 

2.2 ไม่ท ำธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ บุคคลหรือหน่วยงำนอ่ืน โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
2.3 ไม่บริจำคเงินหรือจ่ำยเงินเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกหรือให้เงินสนับสนุนใด ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงำนอ่ืนเพื่อเป็น

ช่องทำงในกำรจ่ำยสินบน 
2.4 ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมให้แก่พรรคกำรเมือง กลุ่มทำงกำรเมือง หรือ

บุคคลใดท่ีเกี่ยวข้องกับทำงกำรเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของธุรกิจหรือประโยชน์ของตนเอง
และพวกพ้อง 
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2.5 เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2560 บริษัทได้เข้ำร่วมประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และอยู่ระหว่ำงขอรับกำรรับรอง โดยบริษัทได้ว่ำจ้ำง
วิทยำกรจำกภำยนอกเข้ำมำอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนเกี่ยวกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อปลูกฝังให้พนักงำน
ตระหนักถึงผลร้ำยของกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน และให้ควำมร่วมมือกับบริษัทในกำรต่อต้ำนเรื่องดังกล่ำว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทตระหนักถึงกำรเคำรพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของทุกคนทุกฝ่ำย จึงมีแนวทำงส่งเสริมและ

กระตุ้นให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน ซึ่งคนทุกคนย่อมมีสิทธิที่เสมอภำคเท่ำเทียมกัน โดยไม่
ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงเรื่องเพศ เช้ือชำติ ศำสนำ  สีผิว  ฐำนะ ควำมเชื่อทำงกำรเมือง ควำมเช่ือในทำงอื่นใด เป็นต้น 
ซึ่งบริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรเคำรพในสิทธิมนุษยชนของกรรมกำรและพนักงำนทุกคนในองค์กร และเปิดโอกำสให้
พนักงำนแสดงควำมคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับกำรถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ 
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(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติต่อพนักงำน โดยผู้บริหำรจะต้องปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงยุติธรรม 

บริหำรงำนโดยควำมไม่ล ำเอียง สนับสนุนผลักดันกำรสร้ำงศักยภำพในควำมก้ำวหน้ำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ของพนักงำน จัดสวัสดิกำรให้แก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสม และปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมจริงใจ รับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอย่ำงมีเหตุผล นอกจำกนั้นบริษัทได้มีช่องทำงรับข้อเสนอแนะหรือเรื่องร้องทุกข์จำกพนักงำน ซึ่งได้มี
กำรก ำหนดขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรพิจำรณำรับเรื่องร้องทุกข์อย่ำงเป็นธรรม 

 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษัทได้ก ำหนดให้ผู ้บริหำรและพนักงำนของบริษัทต้องปฏิบัติต่อลูกค้ำตำมข้อปฏิบัติ จริยธรรมธุรกิจที่

ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ทั้งในด้ำนคุณภำพสินค้ำและกำรให้บริกำรที่ดีและ
ได้มำตรฐำน มีกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดรำคำที่เป็นธรรมและเท่ำเทียมกันภำยใต้
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำของบริษัท 

 

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมภำยในส ำนักงำนและคลังสินค้ำ รวมถึงให้ควำมส ำคัญและ

รับผิดชอบต่อชุมชนในบริเวณโดยรอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง รอบคอบ ไม่ให้เกิดผลกระทบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียง  

 

(7) การร่วมพัฒนาชุมชน 
 บริษัทจะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง

ให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอำสำท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทั้งใน ชุมชน
ใกล้เคียงและชุมชนอื่น ๆ 
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(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนกำรท ำงำนในองค์กร และในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
องค์กร ซึ่งหมำยถึงกำรท ำสิ่งต่ำง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอำจหมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด กำรผลิต 
เพื่อเพิ่มมูลค่ำ เป้ำหมำยของนวัตกรรมคือกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อท ำให้สิ่งต่ำง ๆ  เกิดเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น 
ก่อผลิตผลที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด 

 
10.3 กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทมีกำรท ำกิจกรรมเพื่อสังคมมำตลอดระยะเวลำหลำยปีแล้ว เพียงแต่ไม่ได้มีกำรแจ้งให้สังคมรับทรำบ ซึ่งพนักงำนทุกคน
ของบริษัทให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีเสมอมำ เช่น กำรร่วมบริจำคให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับคลังสินค้ำทุก ๆ ปีใหม่ กำรร่วมบริจำค
สมทบทุนซ่อมแซมโรงเรียนในต่ำงจังหวัด กำรร่วมบริจำคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น ซึ่งจำกนี้ไปบริษัทก็จะยังคง
มุ่งมั่นให้ควำมส ำคัญกับกำรตอบแทนสังคมให้มำกยิ่งขึ้น   
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

11.1 สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 20 กุมภำพันธ ์2561 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม
ครบทั้ง 3 ท่ำน ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินและพิจำรณำควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท ตำมแบบประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ตำมเอกสำรแนบ 4) 
โดยกำรสอบถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร 5 ด้ำน ประกอบไปด้วย 1) ด้ำนองค์กรและสภำพแวดล้อม 2) ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3) ด้ำนกำรควบคุมปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 4) ด้ำนระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และ 5) ด้ำนระบบกำรติดตำม 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว 
ซึ่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำร โดยบริษัทได้ปฏิบัติตำม
มำตรฐำนทำงบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรมีระบบควบคุมภำยในเรื่องกำรท ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ ที่ผ่ำนมำ กำรพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่ำว จะอยู่ภำยใต้
กำรพิจำรณำถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก นอกจำกนี้ บริษัทยังก ำหนดนโยบำยเพื่อเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรท ำธุรกรรม
ดังกล่ำว โดยกำรพิจำรณำอนุมัติกำรท ำธุรกรรมในอนำคตจะถูกพิจำรณำจำกผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกรรมดังกล่ำวเท่ำนั้น ทั้งนี้ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรก ำกับให้องค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good 
Corporate Governance) อย่ำงแท้จริงให้มำกข้ึน 
 

11.2 ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีงวดปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

 บริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทได้มีรำยงำนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมควรของกิจกำรเพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในกิจกำร
จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งทำงผู้สอบบัญชีไม่พบข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภำยใน โดยได้รำยงำนประเด็นดังกล่ำวต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561 
รับทรำบแล้ว 
 

11.3 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 

 บริษัทได้ว่ำจ้ำง บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ ำกัด เข้ำท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมำ 
ซึ่งมีนำงสำววัลดี สีบุญเรือง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท (รำยละเอียดประวัติผู้ตรวจสอบ
ระบบควบคุมภำยในปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3) ซึ่งบริษัทได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ ำกัด และ
นำงสำววัลดี สีบุญเรือง แล้วเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่มีควำมอิสระ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบส่วนงำนต่ำงๆ และมีควำมเข้ำใจในธุรกิจ เป็นอย่ำงดี โดยผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในได้เข้ำ 
Overview ทุกระบบในช่วงต้นของกำรเข้ำตรวจสอบภำยในแล้ว และได้มีกำรจัดท ำแผนงำนตรวจสอบประจ ำปี เพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรตรวจติดตำม ประเมินผล และตรวจสอบควำมถูกต้องเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของแต่ละฝ่ำยงำน เพื่อจัดท ำรำยงำนกำรตรวจสอบ
ภำยในส ำหรับน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส  
 บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ ำกัด ได้เข้ำตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรปรับปรุงระบบควบคุมภำยในแต่ละ
ระบบงำนเป็นรำยไตรมำส ในปี 2560 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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การสอบทานครั้งที ่ ช่วงเวลาที่เข้าตรวจสอบ เร่ืองท่ีตรวจสอบ 

1/2560 10-12 , 18-21 เมษำยน 2560 1. กำรควบคุมระดับองค์กร 
2. กำรถือปฏิบัตติำมข้อกฎหมำยที่เกีย่วข้อง 
3. ระบบงำนขำยและกำรตลำด 
4. ระบบงำนคลังสินค้ำ 
5. ระบบงำนจัดซื้อในประเทศและต่ำงประเทศ 
6. ตรวจตดิตำมกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อสังเกตในไตรมำสก่อน 

2/2560 5-9 มิถุนำยน 2560 1. กำรถือปฏิบัตติำมข้อกฎหมำยที่เกีย่วข้อง 
2. ระบบงำนขำยและกำรตลำด 
3. ระบบงำนสินทรัพย ์
4. ระบบงำนบัญชี และงำนภำษีอำกร 
5. ระบบงำนกำรเงิน และงำนงบประมำณ 
6. ระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (เฉพำะกำรควบคุมทั่วไป) 
7. ตรวจตดิตำมกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อสังเกตในไตรมำสก่อน 

3/2560 18-22 กันยำยน 2560 1. กำรควบคุมระดับองค์กร 
2. กำรถือปฏิบัตติำมข้อกฎหมำยที่เกีย่วข้อง 
3. ระบบงำนขำยและกำรตลำด 
4. ระบบงำนวิศวกรรม 
5. ระบบงำนบริกำร 
6. ระบบงำนทรัพยำกรบุคคล 
7. ตรวจตดิตำมกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อสังเกตในไตรมำสก่อน 

4/2560 15-19 มกรำคม 2561 1. กำรถือปฏิบัตติำมข้อกฎหมำยที่เกีย่วข้อง 
2. ระบบงำนขำยและกำรตลำด 
3. ระบบงำนจัดซื้อจัดจ้ำง (ในประเทศ) 
4. ระบบงำนจัดซื้อจัดจ้ำง (ต่ำงประเทศ) 
5. ระบบงำนคลังสินค้ำและจัดส่ง 
6. ระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (เฉพำะกำรควบคุมทั่วไป) 
7. ตรวจตดิตำมกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อสังเกตในไตรมำสก่อน 

 

 ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 
- กำรสอบทำนครั้งที่ 1/2560 ทำงผู้ตรวจสอบภำยในได้น ำเสนอรำยงำนต่อกรรมกำรตรวจสอบ โดยบริษัทมีระบบกำรควบคุม

ภำยในที่ก ำหนดขึ้นมำที่เพียงพอ ท ำให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบควบคุมภำยในทีดี โดยมีหัวหน้ำฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
ท ำกำรติดตำมและด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงสม่ ำเสมอ 

- กำรสอบทำนครั้งที่ 2/2560 ทำงผู้ตรวจสอบภำยในได้น ำเสนอรำยงำนต่อกรรมกำรตรวจสอบ โดยบริษัทมีกำรควบคุม
ระบบสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสม 

- กำรสอบทำนครั้งที่ 3/2560 ทำงผู้ตรวจสอบภำยในได้น ำเสนอรำยงำนต่อกรรมกำรตรวจสอบ โดยบริษัทมีกำรควบคุมภำยใน
ระดับองค์กรทั้ง 5 ด้ำน ซึ่งประกอบด้วย สภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรประเมินควำมเสี่ยง กิจกรรมกำรควบคุม 
ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรติดตำมประเมินผล อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม 
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- กำรสอบทำนครั้งที่ 4/2560 ทำงผู้ตรวจสอบภำยในได้น ำเสนอรำยงำนต่อกรรมกำรตรวจสอบ โดยบริษัทมีกำรก ำหนด
ขั้นตอนกำรตรวจรับสินค้ำ ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงที่เหมำะสม 

 ทั้งนี้ บริษัทยังคงว่ำจ้ำงให้ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในต่อไปในปี 2561 
พร้อมทั้งได้ให้บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ ำกัด ได้น ำเสนอแผนกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในประจ ำปี 2561 ต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561 โดยมีมติรับทรำบแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
ประจ ำปี 2561 จ ำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งท่ี 1 : ภำยในเดือน พฤษภำคม 2561 
- ครั้งท่ี 2 : ภำยในเดือน สิงหำคม 2561 
- ครั้งท่ี 3 : ภำยในเดือน พฤศจิกำยน 2561 
- ครั้งท่ี 4 : ภำยในเดือน มกรำคม 2562 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

12.1 รายการระหว่างกัน 
 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมกำรร่วมกัน หรือมีบุคคลที่เกี่ยวโยงของ
ผู้บริหำร กรรมกำร และผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้ำเป็นกรรมกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และผู้ถือหุ้นของบุคคลเกี่ยวโยงดังกล่ำว ทั้งนี้ คณะก รรมกำรตรวจสอบได้ท ำกำรตรวจสอบและสอบทำนถึง
ควำมเหมำะสมของรำยกำร ควำมสมเหตุสมผล ตลอดจนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และเง่ือนไขต่ำง ๆ ตำมธุรกิจปกติทั่วไป ซึ่งบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ที่มีรำยกำรระหว่ำงกันกับ
บริษัทและบริษัทย่อยส ำหรับงวดบัญชีปี 2560 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 มีดังน้ี 
 

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ์
1) นำยทักษิณ ตันติไพจิตร - - เป็นคู่สมรสของนำงปัทมำพร ตันติไพจิตร และเป็นบิดำของนำงสำวปภำนัน ตันตไิพจิตร และนำยปยิวัช ตันติไพจิตร  

- เป็นรองประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม กรรมกำรผูจ้ดักำร และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ โดยถอืหุ้นคิดเป็น
ร้อยละ 38.39 ของทุนช ำระแล้ว 

2) นำงปัทมำพร ตันติไพจิตร - - เป็นคู่สมรสของนำยทักษณิ ตันตไิพจิตร และเป็นมำรดำของนำงสำวปภำนัน ตันตไิพจิตร และนำยปยิวัช ตันติไพจิตร 
- เป็นกรรมกำร กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 7.82 ของทุนช ำระแล้ว 

3) นำงสำวสมจิตร ตันติไพจิตร - - เป็นน้องสำวของนำยทักษิณ ตันตไิพจิตร  
4) นำงสำวปภำนัน ตันติไพจิตร - - เป็นบุตรของนำยทักษิณ ตันติไพจติร และนำงปัทมำพร ตันติไพจิตร  

- เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ โดยถือหุ้นคดิเป็นร้อยละ 11.01 ของทุนช ำระแล้ว 
5) นำยปิยวัช  ตันติไพจิตร - - เป็นบุตรของนำยทักษิณ ตันติไพจติร และนำงปัทมำพร ตันติไพจิตร  

- เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ โดยถือหุ้นคดิเป็นร้อยละ 7.42 ของทุนช ำระแล้ว 
- ณ วันท่ี 14 มีนำคม 2560 มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้น 

6) นำงสำวสุขกมล วุฒิเมธำ - - เป็นพี่สำวของนำงปัทมำพร ตันตไิพจิตร 
- เป็นอดีตผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ทั้งนี้ ณ วันที่ 14 มีนำคม 2560 มีกำรเปลีย่นแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้น โดยนำงสำวสุขกมล 

วุฒิเมธำ ได้ขำยหุ้นทั้งหมดให้นำยทักษิณ ตันติไพจติร 
7) นำงสุวัลลี พันธ์พิทย์แพทย ์ - - เป็นหลำนสำวของนำงปัทมำพร ตนัติไพจิตร  

- เป็นอดีตผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ทั้งนี้ ณ วันท่ี 14 มีนำคม 2560 มีกำรเปลีย่นแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้น โดยนำงสุวัลลี   
พันธ์พิทย์แพทย์ ได้ขำยหุ้นทั้งหมดให้นำยทักษิณ ตันติไพจติร 
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บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ์
8) บจก.เอส.ไอ.ไฟร์เทรด จ ำหน่ำยและให้เช่ำ เครื่องพิมพ์บรรจุภณัฑ์ 

จ ำหน่ำยหมึกพมิพ์บรรจภุณัฑ ์อะไหล่
ส่วนประกอบเครื่องพิมพ์ จ ำหน่ำยอุปกรณ์
เครื่องส ำรองไฟ และเครื่องท ำควำมเย็น 

- เป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน มีกรรมกำร กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม และผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นำยทักษิณ ตันติไพจติร 
ทั้งนี้ ครอบครัวนำยทักษิณ ตันติไพจิตร ถือหุ้นใน บจก.เอส.ไอ.ไฟร์เทรด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 

9) บจก.เซฟตี้ แฟคทอรี่ น ำเข้ำเครื่องมือ อุปกรณ์ควำมปลอดภัย
ส่วนบุคคล 

- เป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน มีกรรมกำร กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม และผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นำยทักษิณ ตันติไพจติร 
ทั้งนี้ ครอบครัวนำยทักษิณ ตันติไพจิตร ถือหุ้นใน บจก.เซฟตี้ แฟคทอรี่ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 80 

10)  บจก.อีคอนไลท์ แมนูแฟ็ค
เจอริ่ง (ประเทศไทย) 

ผลิตและจ ำหน่ำย อุปกรณส์ัญญำณไฟ
ฉุกเฉิน และระบบไฟส ำรอง 

- มีกรรมกำร กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม และผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นำยทักษิณ ตันตไิพจิตร ทั้งนี้ ครอบครัวนำยทักษิณ 
ตันติไพจติร ถือหุ้นใน บจก.อีคอนไลท์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง(ประเทศไทย) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.50 

 

รำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2559 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และในรอบบัญชีปี 2560 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ดังนี ้
 

  มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล/ 

  ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นำยทักษิณ ตันติไพจิตร เงินกู้ยืมระยะสั้น 

- บริษัท “FTE” กู้ยืมเงินระยะสั้น
จำกนำยทักษิณ ตันติไพจิตร  
 

ยอดต้นงวด  70.26 
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด   24.00 
ลดลงระหว่ำงงวด  (94.26) 
ยอดปลำยงวด  0.00 

ยอดต้นงวด  0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด  0.00 
ลดลงระหว่ำงงวด  0.00 
ยอดปลำยงวด  0.00 

- ในปี 2559 บริษัท “FTE” และบริษัทย่อย “FIS” กู้ยืมเงิน
ระยะสั้นจำกนำยทักษิณ  ตันติไพจิตร เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนภำยในกิจกำร โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 
3.00 - 4.00 ต่อปี และ 2.00 ต่อปี ตำมล ำดับ ซึ่งต่ ำกว่ำ
อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นที่บริษัท “FTE” และบริษัทย่อย 
“FIS” ได้รับจำกเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง 
ทั้งนี้บริษัท “FTE” และบริษัทย่อย “FIS” ได้ช ำระคืนเงินกู้ยืม
ทั้งจ ำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2559 
- ในปี 2559 บริษัท “FTE” และบริษัทย่อย “FIS” มีดอกเบี้ย

จ่ำยให้แก่นำยทักษิณ ตันติไพจิตร จำกเงินกู้ยืมระยะสั้น
ดังกล่ำว  

 - บริษัทย่อย “FIS” กู้ยืมเงินระยะ
สั้นจำกนำยทักษิณ ตันติไพจิตร 

ยอดต้นงวด  12.56 
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด  3.50 
ลดลงระหว่ำงงวด  (16.06) 
ยอดปลำยงวด  0.00 

ยอดต้นงวด  0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด  0.00 
ลดลงระหว่ำงงวด  0.00 
ยอดปลำยงวด  0.00 

 ดอกเบี้ยจ่ำย/ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 
- บริษัท“FTE”จ่ำยดอกเบี้ยเงินกู้ให้

นำยทักษิณ  ตันติไพจิตร 

 
ดอกเบี้ยจ่ำย 1.06 
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 0.00 

 
ดอกเบี้ยจ่ำย 0.00 
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 0.00 
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  มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล/ 

  ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

- บริษัทย่อย “FIS” จ่ำยดอกเบี้ย
เงินกู้ให้นำยทักษิณ ตันติไพจิตร 

ดอกเบี้ยจ่ำย 0.12 
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 0.00 

ดอกเบี้ยจ่ำย 0.00 
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 0.00 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่บริษัท “FTE” และบริษัทย่อย “FIS” 
ได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ซึ่งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์
บริษัท “FTE” และบริษัทย่อย “FIS” เป็นส ำคัญจำกนำย
ทักษิณ ตันติไพจิตร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท “FTE” และ
บริษัทย่อย “FIS” และมีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยที่
สมเหตุสมผล 

 กำรค้ ำประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่
บริษัท “FTE” 
- นำยทักษิณ ตันติไพจิตร ค้ ำประกนั

วงเงินสินเช่ือของบริษัท “FTE” 
กับสถำบันกำรเงินในประเทศ  

 
 

153.29 

 
 

103.29 

- นำยทักษิณ ตันติไพจิตร ค้ ำประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัท 
“FTE” โดยวงเงินดังกล่ำวใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิ จกำร  โดยไม่มีค่ ำตอบแทนในกำรค้ ำประกันหรือ
ค่ำตอบแทนกำรให้ทรัพย์สินไปจ ำน ำเป็นหลักประกัน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท “FTE” เนื่องจำก
ควำมจ ำเป็นที่ต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขในกำรขอรับกำร
สนับสนุนวงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินธุรกิจ 
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  มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล/ 

  ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
 กำรค้ ำประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่

บริษัทย่อย “FIS” 
- นำยทักษิณ   ตันติไพจิตร ค้ ำประกนั

วง เ งินสิน เ ช่ือของบริษัทย่อย 
“FIS” กั บ ส ถ ำ บั น ก ำ ร เ งิ น ใน
ประเทศ  

 
 

3.00 

 
 

3.00 

- นำยทักษิณ ตันติไพจิตร ค้ ำประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทย่อย 
“FIS” โดยวงเงินดังกล่ำวใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิ จกำร  โดยไม่มีค่ ำตอบแทนในกำรค้ ำประกันหรือ
ค่ำตอบแทนกำรให้ทรัพย์สินไปจ ำน ำเป็นหลักประกัน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจ เนื่องจำกควำมจ ำเป็นที่ต้อง
ปฏิบัติตำมเง่ือนไขในกำรขอรับกำรสนับสนุนวงเงินสินเช่ือ
จำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ 

2. นำงปัทมำพร ตันติไพจิตร บริษัท “FTE” ขำยทรัพย์สิน 
- บริษัท “FTE”  

ขำยยำนพำหนะให้แก่    
นำงปัทมำพร ตันตไิพจิตร 

 
0.26 

 
0.00 

- ปี 2559 บริษัท “FTE” ขำยยำนพำหนะให้แก่กรรมกำรคือ 
นำงปัทมำพร ตันติไพจิตร โดยรำคำขำยสินทรัพย์ดังกล่ำว 
อ้ำงอิงจำกรำคำตลำด ซึ่งบริษัท “FTE” ขำยยำนพำหนะ
ดังกล่ำวสูงกว่ำรำคำตลำด และสูงกว่ำมูลค่ำทำงบัญชีของ
ทรัพย์สินดังกล่ำว 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรขำยทรัพย์สิน ซึ่งมีควำมเหมำะสม 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท “FTE” และใกล้เคียงกับกำร
เปรียบเทียบรำคำตลำด 
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  มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล/ 

  ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
 กำรค้ ำประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่

บริษัท “FTE” 
- นำงปัทมำพร ตันติไพจิตร ค้ ำประกัน

วงเงินสินเช่ือของบริษัท “FTE” 
กับสถำบันกำรเงินในประเทศ  

 
 

21.00 

 
 

36.00 

- นำงปัทมำพร ตันติไพจิตร ค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท 
“FTE” โดยไม่มีค่ำตอบแทนในกำรค้ ำประกันแต่อย่ำงใด 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท “FTE” เนื่องจำก
ควำมจ ำเป็นที่ต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขในกำรขอรับกำร
สนับสนุนวงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินธุรกิจ 

3. บจก. เอส.ไอ.ไฟรเ์ทรด บริษัท “FTE” ซื้อทรัพย์สิน 
- บริษัท “FTE” 

ซื้อยำนพำหนะจำก         
บจก. เอส.ไอ.ไฟรเ์ทรด 

 
0.26 

 
0.00 

- ปี 2559 บริษัท “FTE” ซื้อยำนพำหนะจำก บจก. เอส.ไอ.
ไฟร์เทรด เพื่อน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน  โดยรำคำซื้อ
สินทรัพย์ดังกล่ำวอ้ำงอิงจำกรำคำตลำด ซึ่งบริษัท “FTE” 
ซื้อยำนพำหนะดังกล่ำวสูงกว่ำรำคำตลำดเล็กน้อยเนื่องจำก
สภำพรถมีกำรดูแลเป็นอย่ำงดี 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรซื้อทรัพย์สิน ซึ่งมีควำมเหมำะสม 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท “FTE” และใกล้เคียงกับกำร
เปรียบเทียบรำคำตลำด 
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  มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล/ 

  ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท “FTE” ขำยทรัพย์สิน 

- บริษัท “FTE” ขำยอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ส ำนักงำนให้แก่ บจก. 
เอส.ไอ.ไฟร์เทรด  

 
0.04 

 
0.00 

- ปี 2559 บริษัท “FTE” ขำยอุปกรณ์และเครื่องใช้ส ำนักงำน
ให้แก่ บจก. เอส.ไอ.ไฟร์เทรด เพื่อน ำไปใช้ในกิจกำร ในรำคำ
เท่ำกับมูลค่ำทำงบัญช-ีสุทธิของทรัพย์สินนั้น 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรขำยทรัพย์สินซึ่งมีควำมเหมำะสม โดย
รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่สมเหตุสมผล 

 บริษัท “FTE” ขำยทรัพย์สิน 
- บริษัท “FTE”  

ขำยยำนพำหนะให้แก่      
บจก. เอส.ไอ.ไฟรเ์ทรด 

 
0.21 

 
0.00 

- ปี 2559 บริษัท “FTE” ขำยยำนพำหนะให้แก่ บจก. เอส.ไอ. 
ไฟร์เทรด เพื่อน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน โดยรำคำขำย
สินทรัพย์ดังกล่ำว อ้ำงอิงจำกรำคำตลำด ซึ่งบริษัท “FTE” 
ขำยยำนพำหนะดังกล่ำวสูงกว่ำรำคำตลำด และสูงกว่ำมูลค่ำ
ทำงบัญชขีองทรัพย์สินดังกล่ำว 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรขำยทรัพย์สิน ซึ่งมีควำมเหมำะสม 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท “FTE” และใกล้เคียงกับกำร
เปรียบเทียบรำคำตลำด 
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  มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล/ 

  ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท “FTE” ให้เช่ำส ำนักงำน 

- บริษัท “FTE” ให้เช่ำพื้นที่
บำงส่วนของส ำนักงำนบริษัทแก่ 
บจก. เอส.ไอ.ไฟรเ์ทรด 
- บริษัท “FTE” รับเงินประกัน

สัญญำเช่ำส ำนักงำนจำก  
บจก. เอส.ไอ.ไฟรเ์ทรด 

 
0.62 

 
 

0.10 

 
0.71 

 
 

0.10 

- บจก. เอส.ไอ.ไฟร์เทรด เช่ำพื้นที่บำงส่วนของส ำนักงำนบริษัท 
เพื่อใช้เป็นส ำนักงำน เนื้อที่รวม 266 ตำรำงเมตร โดยมี
รำยละเอียดสัญญำ ดังนี้ 

รายการ ระยะเวลาสัญญา 
( วันท่ี 1 พ.ย. 59 ถึง
วันท่ี 31 ต.ค. 60) 

ระยะเวลาสัญญา 
( วันท่ี 1 พ.ย. 60 ถึง
วันท่ี 31 ต.ค. 61) 

ค่ำบริกำรและส่วนกลำง 42,560 บำทต่อเดือน 45,752 บำทต่อเดือน 
ค่ำสำธำรณูปโภค 15,944 บำทต่อเดือน 16,303 บำทต่อเดือน 

รวม 58,504 บาทต่อเดือน 62,055 บาทต่อเดือน 

ทั้งนี้ ค่ำเช่ำ/ค่ำบริกำร/ค่ำสำธำรณูปโภคที่บริษัท “FTE” 
เรียกเก็บจำก บจก. เอส.ไอ.ไฟร์เทรด เป็นไปตำมสัญญำเช่ำ
และสัญญำบริกำรที่อ้ำงอิงต้นทุนจริงที่บริษัท “FTE” จ่ำย
ให้แก่ผู้ให้เช่ำ บวกก ำไรส่วนเพ่ิมตำมอัตรำที่ตกลง 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม และเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ตกลง 

 บริษัท “FTE” ให้บริกำรด ำเนินกำร
กำรจัดซื้อสินค้ำในประเทศและ
ต่ำงประเทศและรับฝำกสินค้ำ 
- บริษัท “FTE” ให้บริกำรจัดท ำ

เอกสำรเพื่อด ำเนินกำรสั่งซื้อ
สินค้ำจำกในประเทศและ

 
 
 
 

0.13 
 

 
 
 
 

0.12 
 

- บริษัท “FTE” ให้บริกำรจัดท ำเอกสำร เพื่อสั่งซื้อสินค้ำจำก
ในประเทศและต่ำงประเทศแก่ บจก. เอส.ไอ.ไฟร์เทรด โดย
คิดค่ำบริกำรเป็นอัตรำคงที่ต่อครั้ง โดยอ้ำงอิงจำกค่ำแรง
พนักงำนจัดซื้อ บวกด้วยก ำไรส่วนเพิ่ม ท้ังนี้ อัตรำบริกำร
ดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงทุกปี โดยขึ้นอยู่กับค่ำแรง
พนักงำนจัดซื้อของบริษัท “FTE” 
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  มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล/ 

  ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ต่ำงประเทศแก่ บจก. เอส.ไอ.
ไฟร์เทรด 
- บริษัท “FTE” รับฝำกสินค้ำจำก

และค่ำบริกำรยกขนสินค้ำให้กับ 
บจก. เอส.ไอ.ไฟร์เทรด 
- บริษัท “FTE” มียอดลูกหนี้จำก

กำรให้บริกำรจัดซื้อสินค้ำและกำร
รับฝำกสินค้ำให้กับ บจก. เอส.ไอ. 
ไฟร์เทรด 

 
 
 

0.02 
 
 
 

0.06 

 
 
 

    0.07 
 
 
 

<0.01 

- บริษัท “FTE” เรียกเก็บค่ำรับฝำกสินค้ำจำก บจก. เอส.ไอ.
ไฟร์เทรด ในอัตรำ 200 บำทต่อ 1 พำเลท และค่ำบริกำรยก
ขนสินค้ำซึ่งเป็นอัตรำเดียวกับที่บริษัท “FTE” ต้องช ำระ
ให้แก่ผู้ให้บริกำรรับฝำกสินค้ำ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
“FTE” ก ำหนดค่ำบริกำรมีควำมสมเหตุสมผล และค่ำรับฝำก
สินค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติทั่วไป 

 บริษัท “FTE” ซื้อสินค้ำจำก บจก.
เอส.ไอ.ไฟร์เทรด 
- บริษัท “FTE” ซื้อสินค้ำจำก 

บจก. เอส.ไอ.ไฟร์เทรด 
- บริษัท “FTE” มียอดเจ้ำหนี้

กำรค้ำจำกรำยกำรดังกล่ำว 

 
 

0.00 
 

0.00 

 
 

<0.01 
 

<0.01 

- บริษัท “FTE” ซื้อเครื ่องส ำรองไฟ จำก บจก.  เอส.ไอ.
ไฟร์เทรด เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยพร้อมกับอุปกรณ์ดับเพลิงของ
บริษัท “FTE” เนื่องจำกค ำสั่งซื้อของลูกค้ำให้บริษัท “FTE” 
เป็นผู้จัดหำให้ ก ำหนดรำคำซื้อขำยเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำปกติทั่วไป 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรซื้อสินค้ำซึ่งมีควำมเหมำะสม และ
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติทั่วไป 
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  มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล/ 

  ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัทย่อย “FIS” จ้ำงบริกำร 

- บริษัทย่อย “FIS” ซื้อจ้ำงบริกำร
อื่นจำก บจก. เอส.ไอ.ไฟร์เทรด 
- บริษัทย่อย “FIS” มียอดเจ้ำหนี้

จำกรำยกำรดังกล่ำว 

 
0.00 

 
0.00 

 

 
0.01 

 
 <0.01 

 

- บริษัทย่อย “FIS” จ้ำงบริกำรอื่นจำก บจก. เอส.ไอ.ไฟร์เทรด 
ตำมรำคำที่ตกลงกัน ที่สำมำรถเทียบเคียงได้กับรำคำที่ซื้อ
จำกผู้ขำยรำยอื่น 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561  ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรซื้อสินค้ำซึ่งมีควำมเหมำะสม และ
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติทั่วไป 

4. บจก. เซฟตี้ แฟคทอรี ่ บริษัท “FTE” จ ำหน่ำยสินค้ำให้แก่ 
บจก. เซฟตี้ แฟคทอรี ่
- บริษัท “FTE” ขำยสินค้ำให้แก่ 

บจก. เซฟตี้ แฟคทอรี ่
- บริษัท “FTE” มียอดลูกหนี้

กำรค้ำจำกรำยกำรดังกล่ำว 

 
 

0.70 
 

0.26 
 

 
 

1.14 
 

0.41 
 

- บริษัท “FTE” จ ำหน่ำยอุปกรณ์ดับเพลิงให้แก่ บจก. เซฟตี้ 
แฟคทอรี่ โดยบริษัท “FTE” จ ำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำวให้กับ 
บจก. เซฟตี้ แฟคทอรี่ เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยพร้อมกับเครื่องมือ
และอุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal 
Protection Equipment : PPE) ของบจก. เซฟตี้ แฟคทอรี่ 
เนื่องจำกค ำสั่งซื้อของลูกค้ำให้ บจก.เซฟตี้ แฟคทอรี่ เป็น
ผู้จัดหำให้ ทั้งนี้ รำคำขำยดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำ
ปกติทั่วไป  

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรขำยสินค้ำซึ่งมีควำมเหมำะสม และ
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติทั่วไป  
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  มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล/ 

  ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ขำยทรัพย์สิน 

- บริษัท “FTE” ขำยอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ส ำนักงำน ให้แก่ บจก.
เซฟตี้ แฟคทอรี ่เพื่อน ำไปใช้ใน
กิจกำร 

 

 
0.01 

 

 
0.00 

 

- ในปี  2559 บริษัท “FTE” ขำยอุปกรณ์และเครื่ อ ง ใ ช้
ส ำนักงำน ให้แก่ บจก. เซฟตี้ แฟคทอรี่ เพื่อน ำไปใช้ในกิจกำร 
ในรำคำเท่ำกับมูลค่ำทำงบัญชี-สุทธิของทรัพย์สินนั้น  

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรขำยทรัพย์สินซึ ่งมีควำมเหมำะสม 
โดยรำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่สมเหตุสมผล 

 บริษัท “FTE”ให้เช่ำส ำนักงำน 
- บริษัท “FTE” ให้เช่ำพื้นที่

บำงส่วนของส ำนักงำนบริษัทแก่                      
บจก. เซฟตี้ แฟคทอรี ่
- บริษัท “FTE” รับเงินประกัน

สัญญำเช่ำส ำนักงำนจำก บจก. 
เซฟตี้ แฟคทอรี ่

 
0.17 

 
 

0.03 

 
0.23 

 
 

0.03 

- บจก. เซฟตี้ แฟคทอรี่ เช่ำพ้ืนท่ีบำงส่วนของส ำนักงำนบริษัท 
เพื่อใช้เป็นส ำนักงำน เนื้อที่รวม 88 ตำรำงเมตร โดยมี
รำยละเอียดสัญญำ ดังนี้ 

รายการ ระยะเวลาสัญญา 
( วันท่ี 1 พ.ย. 59 ถึง
วันท่ี 31 ต.ค. 60) 

ระยะเวลาสัญญา 
( วันท่ี 1 พ.ย. 60 ถึง
วันท่ี 31 ต.ค. 61) 

ค่ำบริกำรและส่วนกลำง 14,080 บำทต่อเดือน 15,136 บำทต่อเดือน 
ค่ำสำธำรณูปโภค   5,108 บำทต่อเดือน   5,179 บำทต่อเดือน 

รวม 19,188 บาทต่อเดือน 20,315 บาทต่อเดือน 

ทั้งนี้ ค่ำเช่ำ/ค่ำบริกำร/ค่ำสำธำรณูปโภคที่บริษัท “FTE” 
เรียกเก็บจำก บจก. เซฟตี้ แฟคทอรี่ เป็นไปตำมสัญญำเช่ำ
และสัญญำบริกำรที่อ้ำงอิงต้นทุนจริงที่บริษัท “FTE” จ่ำย
ให้แก่ผู้ให้เช่ำ บวกก ำไรส่วนเพ่ิมตำมอัตรำที่ตกลง 
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  มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล/ 

  ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม และรำคำสมเหตุสมผล 

 บริษัท “FTE” ให้บริกำรด ำเนินกำร
กำรจัดซื้อสินค้ำในประเทศและ
ต่ำงประเทศและรับฝำกสินค้ำ 
- บริษัท “FTE” ให้บริกำรจัดท ำ

เอกสำรเพื่อด ำเนินกำรสั่งซื้อ
สินค้ำจำกในประเทศและ
ต่ำงประเทศแก ่บจก. เซฟตี้ 
แฟคทอรี่  
- บริษัท “FTE” รับฝำกสินค้ำและ

ค่ำบริกำรยกขนสินค้ำจำก บจก. 
เซฟตี้ แฟคทอรี ่
- บริษัท “FTE” มียอดลูกหนี้จำก

กำรให้บริกำรจัดซื้อสินค้ำ และ
กำรรับฝำกสินค้ำ ให้กับ บจก.
เซฟตี้ แฟคทอรี ่

 
 
 
 

0.01 
 
 
 
 

0.05 
 
 

0.02 

 
 
 
 

0.01 
 
 
 
 

0.05 
 
 

<0.01 
 

- บริษัท “FTE” ให้บริกำรจัดท ำเอกสำร เพื่อสั่งซื้อสินค้ำจำก
ในประเทศและต่ำงประเทศแก่ บจก. เซฟตี้ แฟคทอรี่ โดย
คิดค่ำบริกำรเป็นอัตรำคงที่ต่อครั้ง โดยอ้ำงอิงจำกค่ำแรง
พนักงำนจัดซื้อ บวกด้วยก ำไรส่วนเพิ่ม ท้ังนี้ อัตรำบริกำร
ดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงทุกปี โดยขึ้นอยู่กับค่ำแรง
พนักงำนจัดซื้อของบริษัท “FTE” 
- บริษัท “FTE” เรียกเก็บค่ำรับฝำกสินค้ำจำก บจก. เซฟตี้ 

แฟคทอรี่ ในอัตรำ 200 บำทต่อ 1 พำเลท และค่ำบริกำรยก
ขนสินค้ำซึ่งเป็นอัตรำเดียวกับที่บริษัท “FTE” ต้องช ำระ
ให้แก่ผู้ให้บริกำรรับฝำกสินค้ำ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
“FTE” ก ำหนดค่ำบริกำรมีควำมสมเหตุสมผล และค่ำรับฝำก
สินค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติทั่วไป 

 
 



บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนยีริ่ง จ ำกดั (มหำชน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ส่วนท่ี 2 (12) รำยกำรระหว่ำงกัน                 หน้ำ | 104 
 

  มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล/ 

  ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท “FTE” ซื้อสินค้ำจำก บจก.

เซฟตี้ แฟคทอรี่ 
- บริษัท “FTE” ซื้อสินค้ำจำก 

บจก. เซฟตี้ แฟคทอรี่ 
- บริษัท “FTE” มียอดเจ้ำหนี้

กำรค้ำจำกรำยกำรดังกล่ำว 

 
 

0.21 
 

0.08 

 
 

1.05 
 

0.16 

- บริษัท “FTE” ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัย
ส่ ว น บุ ค ค ล  (Personal Protection Equipment : PPE) 
จำก บจก.เซฟตี้ แฟคทอรี่ เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยพร้อมกับ
อุปกรณ์ดับเพลิงของบริษัท “FTE” เนื่องจำกค ำสั่งซื้อของ
ลูกค้ำให้บริษัท “FTE” เป็นผู้จัดหำให้ ก ำหนดรำคำซื้อขำย
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติทั่วไป 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรซื้อสินค้ำซึ่งมีควำมเหมำะสม และ
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติทั่วไป 

 บริษัท “FTE” ซื้ อ เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ 
- บริษัท “FTE” ซื้อเครื่องมือและ

อุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัย จำก 
บจก. เซฟตี้ แฟคทอรี่ 

 
 

0.03 

 
 

0.01 

- บริษัท “FTE” ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัย
ส่ ว น บุ ค ค ล  (Personal Protection Equipment : PPE) 
จำก บจก. เซฟตี้ แฟคทอรี่ เพื่อน ำไปใช้ในกิจกำร ตำมรำคำ
ที่ตกลงกัน ที่สำมำรถเทียบเคียงได้กับรำคำที่ซื้อจำกผู้ขำย
รำยอื่น 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรซื้อสินค้ำซึ่งมีควำมเหมำะสม และ
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติทั่วไป 
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  มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล/ 

  ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท “FTE” ซื้ออุปกรณ์เสริมและ

จ้ำงบริกำร 
- บริษัท “FTE”ซื้ออุปกรณ์และจ้ำง

บริกำรอื่นจำก  บจก. เซฟตี้ 
แฟคทอรี่ 
- บริษัท “FTE” มียอดเจ้ำหนี้จำก

รำยกำรดังกล่ำว 

 
 

0.08 
 
 

 <0.01 

 
 

0.01 
 
 

<0.01 

- บริษัท “FTE” ซื้ออุปกรณ์อื่นและจ้ำงบริกำรจำก บจก. 
เซฟตี้ แฟคทอรี่ ตำมรำคำที่ตกลงกัน ที่สำมำรถเทียบเคียง
ได้กับรำคำที่ซื้อจำกผู้ขำยรำยอื่น 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรซื้อสินค้ำซึ่งมีควำมเหมำะสม และ
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติทั่วไป 

 บริษัทย่อย “FIS” ซื้ออุปกรณ์ 
- บริษัทย่อย “FIS” ซื้ออุปกรณ์เพื่อ

ควำมปลอดภัย จำก บจก. เซฟตี้ 
แฟคทอรี่ 
- บริษัทย่อย “FIS มียอดเจ้ำหนี้

จำกรำยกำรดังกล่ำว 

 
0.00 

 
 

0.00 

 
 <0.01 

 
 

   0.00 

- บริษัทย่อย “FIS” ซื้ออุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 
(Personal Protection Equipment : PPE) จ ำ ก  บ จ ก .
เซฟตี้ แฟคทอรี่ เพื่อน ำไปใช้ในกิจกำรตำมรำคำที่ตกลงกัน 
ที่สำมำรถเทียบเคียงได้กับรำคำที่ซื้อจำกผู้ขำยรำยอื่น 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรซื้อสินค้ำซึ่งมีควำมเหมำะสม และ
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติทั่วไป 

5. บจก. อีคอนไลท์ แมนู
แฟ็คเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย) 

บริษัท “FTE”ให้เช่ำคลังสินค้ำ 
- บริษัท “FTE” ให้เช่ำพื้นที่

คลังสินค้ำแก่ บจก. อีคอนไลท์ 
แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) 

 
0.14 

 
 
 

 
0.14 

 
 
 

- บจก. อีคอนไลท์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) เช่ำพื้นที่
คลังสินค้ำบำงส่วนจำกบริษัท “FTE” เพื่อใช้เป็นส ำนักงำน 
เนื้อที่รวม 100 ตำรำงเมตร โดยบริษัท “FTE” ได้รับค่ำเช่ำ
ในอัตรำ 12,000 บำทต่อเดือน โดยระยะเวลำเช่ำตั้งแต่วันท่ี 
1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561 ทั้งนี้ อัตรำค่ำบริกำร
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  มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล/ 

  ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

- บริษัท “FTE” มียอดลูกหนี้จำก
รำยกำรดังกล่ำว 

0.00 0.01 ดังกล่ำว บริษัท “FTE” เรียกเก็บจำกบจก.อีคอนไลท์ แมนู
แฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) ในอัตรำเดียวกับที่บริษัท “FTE”  
ต้องช ำระให้จำกผู้ให้เช่ำ  

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม และรำคำสมเหตุสมผล 

 บริษัท “FTE” ให้บริกำรด ำเนินกำร
กำรจัดซื้อสินค้ำในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
- บริษัท “FTE” ให้บริกำรจัดท ำ

เอกสำรเพื่ อด ำ เนินกำรสั่ งซื้อ
สิ น ค้ ำ จ ำ ก ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่ำงประเทศ แก่ บจก. อีคอนไลท์ 
แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) 

 
 
 

<0.01 

 
 
 

0.00 

- บริษัท “FTE” ให้บริกำรจัดท ำเอกสำร เพื่อสั่งซื้อสินค้ำจำก
ในประเทศและต่ำงประเทศแก่ บจก. อีคอนไลท์ แมนูแฟ็ค
เจอริ่ง (ประเทศไทย) โดยคิดค่ำบริกำรเป็นอัตรำคงที่ต่อครั้ง 
โดยอ้ำงอิงจำกค่ำแรงพนักงำนจัดซื้อ บวกด้วยก ำไรส่วนเพ่ิม 
ทั้งนี้ อัตรำบริกำรดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงทุกปี โดยขึ้นอยู่
กับค่ำแรงพนักงำนจัดซื้อของบริษัท “FTE” 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
“FTE” และค่ำบริกำรมีควำมสมเหตุสมผล 
 

 บริษัท “FTE” ซื้อสินค้ำจำก บจก. 
อีคอนไลท์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย) 

 
 
 

 
 
 

- บริษัท “FTE” ซื้ออุปกรณ์ไฟส่องสว่ำงและไฟฉุกเฉินจำก 
บจก. อีคอนไลท์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) เพื่อน ำไป
จ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำที่ว่ำจ้ำงบริษัท “FTE” ติดตั้งงำนระบบ
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  มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 ปี 2560 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล/ 

  ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

- บริษัท “FTE” ซื้อสินค้ำจำก บจก.
อี ค อน ไ ลท์  แมนู แฟ็ ค เ จอริ่ ง 
(ประเทศไทย) 
- บ ริ ษั ท  “FTE” มี ย อด เ จ้ ำ ห นี้

กำรค้ำจำกรำยกำรดังกล่ำว 

0.01 
 
 

0.01 

0.06 
 
 

<0.01 
 

ตำมค ำสั่งซื้อของลูกค้ำที่ให้บริษัท “FTE” เป็นผู้จัดหำสินค้ำ
ดังกล่ำว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่บริษัท “FTE” ไม่มีจ ำหน่ำย 
ทั้งนี้ รำคำซื้อสินค้ำจำกบริษัทดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำปกติทั่วไป 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรซื้อสินค้ำซึ่งมีควำมเหมำะสม และ
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติทั่วไป 

 บริษัทย่อย “FIS” ซื้อสินค้ำจำก 
บจก. อีคอนไลท์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) 
- บริษัทย่อย “FIS” ซื้อสินค้ำจำก 

บจก. อีคอนไลท์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) 
- บริษัทย่อย “FIS มียอดเจ้ำหนี้จำก

รำยกำรดังกล่ำว 

 
 
 

<0.01 
 
 

0.00 

 
 
 

<0.01 
 
 

<0.01 

- บริษัทย่อย “FIS” ซื้ออุปกรณ์ไฟส่องสว่ำงและไฟฉุกเฉิน จำก 
บจก. อีคอนไลท์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) เพื่อน ำไป
จ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำที่ว่ำจ้ำงบริษัทย่อย “FIS” ติดตั้งงำน
ระบบตำมค ำสั่งซื้อของลูกค้ำที่ให้บริษัทย่อย “FIS” เป็นผู้
จัดหำสินค้ำดังกล่ำว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่บริษัทย่อย 
“FIS” ไม่มีจ ำหน่ำย ท้ังนี้ รำคำซื้อสินค้ำจำกบริษัทดังกล่ำว
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติทั่วไป 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
20 ก.พ. 2561 ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรซื้อสินค้ำซึ่งมีควำมเหมำะสม และ
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติทั่วไป 
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12.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (กำรประชุมครั้งแรกภำยหลังกำรแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 
2559 คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมัติหลักกำรส ำหรับมำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน ดังนี ้
 กรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตซึ่งเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ำกับ
คู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ
บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง และมีเง่ือนไขกำรค้ำปกติหรือรำคำตลำด ภำยใต้เง่ือนไขที่สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และ
ไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมปกติภำยใต้หลักกำรที่ทำงคณะกรรมกำร
บริษัทได้พิจำรณำอนุมัติ และจัดท ำรำยงำนสรุปเพื่อรำยงำนให้กับทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทุกไตรมำส 
 ส ำหรับในกรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันไม่เป็นรำยกำรทำงกำรค้ำปกติ บริษัทจะจัดให้มีควำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เกี่ยวกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนั้น ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร
ระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจำรณำให้ผู้ประเมินรำคำอิสระ ผู้เช่ียวชำญอิสระเฉพำะด้ำนหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจ
และให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี เพื่ออนุมัติรำยกำรดังกล่ำวก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำร ทั้งนี้ 
บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
หำกหุ้นสำมัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand - SET) แล้ว 
บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 
(แบบ 56-2) ตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กำรพิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน
ดังกล่ำว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั ่ง หรือ
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสยีในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันจะไม่มสีทิธิ
ออกเสียงลงมติในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันน้ัน ๆ 
 ทั้งนี้ บริษัทจะประกำศใช้นโยบำยกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท กับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
รำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ส ำคัญของบริษัทอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรและสอดคล้องตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุน และหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้พนักงำนทรำบโดยทั่วกัน 
 
12.3 การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทกับ

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
 

 ในอนำคตหำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท 
บริษัทจะก ำหนดเง่ือนไขต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินกำรค้ำปกติและเป็นรำคำตลำดซึ่งสำมำรถอ้ำงอิงเปรียบเทียบได้
กับเง่ือนไขหรือรำคำที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดยีวกันที่บริษัทกระท ำกับบุคคลภำยนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำคำ อัตรำค่ำตอบแทน รวมทั้งควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ในกรณี
ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจำรณำให้ผู้ประเมินรำคำ
อิสระ ผู้เช่ียวชำญอิสระเฉพำะด้ำนหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี ทั้งนี้ 
บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีขอ งบริษัทและ
หำกหุ้นสำมัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand : SET) แล้ว บริษัทจะเปิดเผย
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท (แบบ 56-2) 
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ตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 รำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคตนั้น กรรมกำรจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมกำรจะต้องไม่อนุมัติรำยกำรใด ๆ ที่ตนหรือ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรำยกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
และข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่เกี่ยวกับกำร
เปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก ำหนด
โดยสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ โดยเคร่งครัด นอกจำกนี้ บริษัทจะไม่ท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่
ไม่ใช่กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัท 
 
12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 
 

 เพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนำคตถ้ำมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทจะจัดให้มีกำรน ำเสนอรำยกำรดังกล่ำว
ผ่ำนท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทที่มีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รำยกำรระหว่ำงกันเป็นไปอย่ำงยุติธรรม
และมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำที่เหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ กฎ ข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ บริษัทก็มีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท 
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ส่วนที่ 3  
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 

13.1 ความเห็นของผู้สอบบัญช ี
 ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำหรับงวดบัญชีปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 สำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 
 

งบการเงินรอบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญช ี การแสดงความเห็นของผู้สอบ 
งวด 12 เดือน สิ้นสุด  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 

นำยเมธี รตันศรีเมธำ ผูส้อบบัญชีได้รับอนุญำตเลข
ทะเบียน 3425 จำก 
บริษัท เอ็ม อำร ์แอนด์ แอสโซซิเอท จ ำกัด (ผู้สอบ
บัญชีท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต.) 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558  
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งวด 12 เดือน สิ้นสุด  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 

นำยเมธี รตันศรีเมธำ ผูส้อบบัญชีได้รับอนุญำตเลข
ทะเบียน 3425 จำก 
บริษัท เอ็ม อำร ์แอนด์ แอสโซซิเอท จ ำกัด (ผู้สอบ
บัญชีท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต.) 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
 โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งวด 12 เดือน สิ้นสุด  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 

นำยเมธี รตันศรีเมธำ ผูส้อบบัญชีได้รับอนุญำตเลข
ทะเบียน 3425 จำก 
บริษัท เอ็ม อำร ์แอนด์ แอสโซซิเอท จ ำกัด (ผู้สอบ
บัญชีท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต.) 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560  
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 

 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2559 มีมติอนุมัติให้จัดโครงสร้ำงธุรกิจในรูปแบบกำรรวมธุรกิจ
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน (Business Combination of Entities under Common Control) ระหว่ำงบริษัทและบริษัท ไฟร์อิน
สเป็คเตอร์ จ ำกัด (FIS) เนื่องจำก FIS มีลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจเหมือนกันกับธุรกิจของบริษัท และกลุ่มนำยทักษิณ ตันติไพจิตร 
(ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท) เป็นผู้ถือหุ้นของ FIS ในสัดส่วนร้อยละ 95.00 ของจ ำนวนหุ้น ที่จ ำหน่ำยแล้ว 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และเพื่อเตรียมน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยบริษัทน ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 47,500 หุ้น ไปแลกกับหุ้นสำมัญของ FIS จำกกลุ่มนำยทักษิณ ตันติไพจติร 
และจำกบุคคลอื่น รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 19,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแล้วของ FIS 
 เนื่องจำกมีกำรจัดโครงสร้ำงบริษัทและบริษัทย่อยในรูปแบบกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียว กันดังกล่ำวข้ำงต้น 
บริษัทจึงได้จัดท ำงบเสมือนรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดยเสมือนว่ำบริษัทเข้ำถือหุ้นของบริษัทย่อยและรับรู้ผล
กำรด ำเนินงำนในสัดส่วนร้อยละ 95.00 มำตั้งแต่ก่อนวันท่ี 1 มกรำคม 2558 จนถึงวันที่มีกำรแลกหุ้น หลังจำกนั้นจึงเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนกำรรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนเป็นร้อยละ 99.99 เนื่องจำกบริษัทเข้ำถือหุ้นของบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ผ่ำน
กำรแลกหุ้นจำกกลุ่มนำยทักษิณ ตันติไพจิตร และจำกบุคคลอื่น 
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13.2 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

 สรุปงบการเงินปี 2558 - 2560 
 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 

ข้อมูลงบการเงินเสมือน งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
 (ฉบับตรวจสอบ) (ฉบับตรวจสอบ) (ฉบับตรวจสอบ) 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 64.06  11.73% 11.48  2.39% 310.80  35.28% 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 208.96  38.26% 196.46  40.87% 228.99  26.00% 

มูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ 29.83  5.46% 51.31  10.67% 59.15  6.72% 

สินค้ำคงเหลือ  218.28  39.97% 189.71  39.46% 251.39  28.54% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.72  0.13% 0.68  0.14% 0.48  0.05%  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 521.85  95.55% 449.64  93.53% 850.81  96.59% 

เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีมีภำระค้ ำประกัน 4.38  0.80% 4.52  0.94% 4.46  0.51% 

อุปกรณ์ 8.79  1.61% 12.46  2.59% 11.42  1.30% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.84  0.34% 4.29  0.89% 4.17  0.48% 

ท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำน 3.91  0.71% 3.91  0.81% 3.91  0.44% 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 3.55  0.65% 4.10  0.85% 4.08  0.46% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.84  0.34% 1.81  0.37% 1.97  0.22% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 24.31  4.45% 31.09  6.47% 30.01  3.41% 

รวมสินทรัพย์ 546.16  100.00% 480.73  100.00% 880.82  100.00% 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น       

 จำกสถำบันกำรเงิน  -  - 53.61  11.15%  -  - 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น 117.08  21.44% 94.57  19.67% 108.35  12.30% 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและ       

 ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 83.58  15.30%  -  -  -  - 

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 3.84  0.70% 7.16  1.49% 10.25  1.17% 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 4.71  0.86% 4.68  0.97% 11.39  1.29% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 209.21  38.30% 160.02  33.28% 129.99  14.76% 

หน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงำน       
 หลังออกจำกงำน 3.80  0.70% 5.08  1.06% 7.93  0.90% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3.80  0.70% 5.08  1.06% 7.93  0.90% 

รวมหนี้สิน 213.01  39.00% 165.10  34.34% 137.92  15.66% 
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สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 

ข้อมูลงบการเงินเสมือน งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
(ฉบับตรวจสอบ) (ฉบับตรวจสอบ) (ฉบับตรวจสอบ) 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ทุนจดทะเบียน 20.00   300.00   300.00   

ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 20.00  3.66% 225.00  46.80% 300.00  34.06% 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น  -  -  -  - 346.48  39.34% 

ส ำรองตำมกฎหมำย 5.87  1.08% 9.37  1.95% 16.70  1.89% 

ก ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 283.12  51.84% 81.16  16.88% 79.62  9.04% 
ส่วนเกินทุนจำกกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ       
 ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน  -  - 0.10  0.02% 0.10  0.01% 

ส่วนท่ีเกิดขึ้นก่อนกำรจัดโครงสร้ำงทำงธุรกิจ 22.95 4.20%  -  -  -  - 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 1.21 0.22%  -  -  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 333.15 61.00% 315.63 65.65% 742.90  84.34% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 546.16 100.00% 480.73 100.00% 880.82  100.00% 
 

หมำยเหตุ : - เนื่องจำกมีกำรจัดโครงสร้ำงบริษัทและบริษัทย่อยในรูปแบบกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน บริษัทจึงได้จัดท ำงบเสมือนรวมธุรกิจ
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดยเสมือนว่ำบริษัทเข้ำถือหุ้นของบริษัทย่อยและรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนในสัดส่วนร้อยละ 95.00 มำตั้งแต่ก่อน
วันที่ 1 มกรำคม 2558 จนถึงวันที่มีกำรแลกหุ้น หลังจำกนั้นจึงเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนเป็นร้อยละ 99.99 เนื่องจำก
บริษัทเข้ำถือหุ้นของบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ผ่ำนกำรแลกหุ้นจำกกลุ่มนำยทักษิณ ตันติไพจิตร และจำกบุคคลอื่น 
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สรุปรายการงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ข้อมูลงบการเงินเสมือน งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

(ฉบับตรวจสอบ) (ฉบับตรวจสอบ) (ฉบับตรวจสอบ) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท %  ล้านบาท % ล้านบาท % 

รำยได้จำกกำรขำย 603.88  79.60%  628.41  76.40%  655.71  67.23%  

รำยได้จำกงำนโครงกำรและกำรให้บริกำร 154.76  20.40%  194.15  23.60%  319.62  32.77%  

รวมรายได้จากการขายและบริการ 758.64  100.00%  822.56  100.00%  975.33  100.00%  

ต้นทุนกำรขำย 448.29  59.09%  468.41  56.95%  474.58  48.66%  

ต้นทุนงำนโครงกำรและกำรให้บริกำร 116.87  15.40%  150.28  18.27%  241.24  24.73%  

รวมต้นทุนขายและบริการ 565.16  74.50%  618.69  75.22%  715.82  73.39%  

ก าไรขั้นต้น 193.48  25.50%  203.87  24.78%  259.51  26.61%  

รำยได้อื่น 2.93  0.39%  6.97  0.85%  11.41  1.17%  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 196.41  25.89%  210.84  25.63%  270.92  27.78%  

ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 56.59  7.46%  58.64  7.13%  63.67  6.53%  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 33.68  4.44%  42.36  5.15%  47.53  4.87%  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 106.14  13.99%  109.84  13.35%  159.72  16.38%  

ต้นทุนทำงกำรเงิน 4.84  0.64%  1.25  0.15%  1.55  0.16%  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 101.30  13.35%  108.59  13.20%  158.17  16.22%  

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 20.51  2.70%  21.39  2.60%  27.52  2.82%  

ก าไรส าหรับปี 80.79  10.65%  87.20  10.60%  130.65  13.40%  
 

หมำยเหตุ : - เนื่องจำกมีกำรจัดโครงสร้ำงบริษัทและบริษัทย่อยในรูปแบบกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน บริษัทจึงได้จัดท ำงบเสมือนรวมธุรกิจ
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดยเสมือนว่ำบริษัทเข้ำถือหุ้นของบริษัทย่อยและรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนในสัดส่วนร้อยละ 95.00 มำตั้งแต่ก่อน
วันที่ 1 มกรำคม 2558 จนถึงวันที่มีกำรแลกหุ้น หลังจำกนั้นจึงเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนเป็นร้อยละ 99.99 เนื่องจำก
บริษัทเข้ำถือหุ้นของบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ผ่ำนกำรแลกหุ้นจำกกลุ่มนำยทักษิณ ตันติไพจิตร และจำกบุคคลอื่น 
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 ข้อมูลงบการเงิน   
 เสมือน งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

สรุปรายการงบกระแสเงินสด (ฉบับตรวจสอบ) (ฉบับตรวจสอบ) (ฉบับตรวจสอบ) 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ก าไรส าหรับปี 80.79  87.20  130.65  

รำยกำรปรับปรุง    
หน้ีสูญและค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 0.46  2.64  (2.66) 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำท่ีเสื่อมสภำพและ (2.29) (0.86) 0.24  
 เคลื่อนไหวช้ำเพ่ิมขึ้น (ลดลง)    
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 2.99  3.05  3.94  
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (0.03) (1.35)  - 
ขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 0.03  0.05   - 
ขำดทุน (ก ำไร) จำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง 0.37  0.45  (0.15) 
ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง  -  - 0.23  
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชั่วครำว  - (0.23)  - 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกค่ำปรับส่งของล่ำช้ำ  - 0.18   - 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของท่ีดินไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำน 0.33   -  - 
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน 0.95  1.28  1.65  
ดอกเบี้ยรับ (0.77) (0.38) (0.97) 
ดอกเบี้ยจ่ำย 4.84  1.25  1.55  
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 20.51  21.39  27.52  

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน    
สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)    

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 11.60  11.32  (29.87) 
มูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ 37.46  (22.94) (7.84) 
สินค้ำคงเหลือ 21.87  29.43  (61.91) 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (0.29) 0.06  0.18  
เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีมีภำระค้ ำประกัน (0.56) (0.14) 0.04  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.23  0.04  (0.16) 

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น (24.76) (22.95) 13.70  
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (8.39) (0.22) 6.72  

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 145.34  109.27  82.86  
จ่ำยภำษีเงินได้ (33.74) (18.63) (24.16) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 111.60  90.64  58.70  
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 ข้อมูลงบการเงิน   
 เสมือน งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

สรุปรายการงบกระแสเงินสด (ฉบับตรวจสอบ) (ฉบับตรวจสอบ) (ฉบับตรวจสอบ) 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รับดอกเบี้ย 0.78  0.36  0.99  

เงินลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึ้น  - (30.00)  - 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชั่วครำว  - 30.23   - 

ซ้ืออุปกรณ์ (3.21) (6.61) (2.31) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 0.14  1.54   - 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น (0.40) (2.81) (0.46) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน (2.69) (7.29) (1.78) 

จ่ำยดอกเบี้ย (7.43) (2.00) (1.57) 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  - 53.61  (53.61) 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันลดลง (48.12) (82.82)  - 

จ่ำยเงินปันผล (14.00) (304.97) (123.90) 
เงินสดรับจำกกำรขำยหุ้นเพิ่มทุนและกำรเสนอขำยหุ้นใหม่    

แก่ประชำชนเป็นครั้งแรก  - 200.25  421.48  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (69.55) (135.93) 242.40  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 39.36  (52.58) 299.32  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 24.70  64.06  11.48  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 64.06  11.48  310.80  
 

หมำยเหตุ : - เนื่องจำกมีกำรจัดโครงสร้ำงบริษัทและบริษัทย่อยในรูปแบบกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน บริษัทจึงได้จัดท ำงบเสมือนรวมธุรกิจ
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดยเสมือนว่ำบริษัทเข้ำถือหุ้นของบริษัทย่อยและรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนในสัดส่วนร้อยละ 95.00 มำตั้งแต่ก่อน
วันที่ 1 มกรำคม 2558 จนถึงวันที่มีกำรแลกหุ้น หลังจำกนั้นจึงเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนเป็นร้อยละ 99.99 เนื่องจำก
บริษัทเข้ำถือหุ้นของบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ผ่ำนกำรแลกหุ้นจำกกลุ่มนำยทักษิณ ตันติไพจิตร และจำกบุคคลอื่น 
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13.3 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงิน  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)     

อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 2.49 2.81 6.55 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 1.45 1.62 4.61 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (รวมมูลค่ำงำนที่ท ำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ) วัน 124 105 96 

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย  วัน 125 109 99 
ระยะเวลำช ำระหนี้เจ้ำหนี้กำรค้ำ วัน 72 48 38 
Cash Cycle วัน 177 166 157 

 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios)     

อัตรำก ำไรขั้นต้น % 25.50% 24.78% 26.61% 

อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % 13.99% 13.35% 16.38% 

อัตรำก ำไรสุทธิ % 9.69% 10.19% 13.24% 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 26.99% 26.88% 24.68% 
 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratios)     

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % 14.40% 16.98% 19.19% 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร % 345.10% 325.79% 440.56% 

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ เท่ำ 1.36 1.62 1.45 
 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)     

อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 0.64 0.52 0.19 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย เท่ำ 19.55 54.66 52.95 

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล/1 % 18.91% 528.61% 99.76%/2 
 

หมำยเหตุ : /1 สูตรค ำนวณอัตรำจ่ำยเงินปันผล : เงินปันผลประจ ำปี/ก ำไรสุทธิ(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)หลังหักส ำรองตำมกฎหมำย ซ่ึงบริษัทมีกำรประกำศ
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 14.00 ล้ำนบำท 346.02 ล้ำนบำท และ 136.50 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ในขณะ
ที่มีก ำไรสุทธิ(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)หลังหักส ำรองตำมกฎหมำย ส ำหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 74.03 ล้ำนบำท 65.46 
ล้ำนบำท และ 136.83  ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 /2 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอจ่ำยปันผลประจ ำปี 2560 ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 จ ำนวน 136.50 ล้ำนบำท 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

ภาพรวมการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ดับเพลิงแบบครบวงจร ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญำณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ รวมถึงกำรให้บริกำรออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ดับเพลิงและ
งำนระบบที่เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิงในสถำนที่ต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร ตำมอำคำรแนวสูงหรือแนวรำบ และโรงงำน
อุตสำหกรรม โดยทีมวิศวกรและช่ำงผู้ช ำนำญงำนเฉพำะทำงของบริษัท ในขณะที่บริษัทย่อยประกอบธุรกิจน ำเข้ำและจ ำหน่ำย
ระบบดับเพลิงอัตโนมัต ิ รวมถึงกำรให้บริกำรที ่เกี ่ยวข้องกับระบบดับเพลิง  โดยรำยได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย 
ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำย และรำยได้จำกงำนโครงกำรและกำรให้บริกำร ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

1) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ เป็นรำยได้ที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ดับเพลิงแบบครบวงจร อุปกรณ์ประกอบของระบบดับเพลิง 
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดต่ำงๆ และระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ซึ่งเป็นกำรขำยให้กับกลุ่มลูกค้ำ 3 กลุ่ม คือ 
ผู้รับเหมำงำนระบบดับเพลิง ตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำที่เป็นคู่ค้ำของบริษัทเพื่อน ำไปจ ำหน่ำยต่อ และผู้ใช้หรือเจ้ำของ
โครงกำรโดยตรง 

2) รำยได้จำกงำนโครงกำรและกำรให้บริกำร สำมำรถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
2.1) รำยได้จำกงำนโครงกำร เกิดจำกกำรให้บริกำรแบบครบวงจรส ำหรับรับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิงให้แก่ลูกค้ำ 

ตั้งแต่ให้บริกำรออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ รับเหมำติดตั้ง ทดสอบกำรเดินระบบ เป็นต้น  
2.2) รำยได้กำรให้บริกำรอื่นๆ อำท ิงำนตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำระบบดับเพลิงให้แก่ลูกค้ำ เป็นต้น 

 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2559 มีมติอนุมัติให้จัดโครงสร้ำงธุรกิจในรูปแบบกำรรวมธุรกิจ
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน (Business Combination of Entities under Common Control) ระหว่ำงบริษัทและบริษัท ไฟร์อิน
สเป็คเตอร์ จ ำกัด (FIS) เนื่องจำก FIS มีลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจเหมือนกันกับธุรกิจของบริษัท และกลุ่มนำยทักษิณ ตันติไพจิตร 
(ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท) เป็นผู้ถือหุ้นของ FIS ในสัดส่วนร้อยละ 95.00 ของจ ำนวนหุ้น ที่จ ำหน่ำยแล้ว 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และเพื่อเตรียมน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยบริษัทน ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 47,500 หุ้น ไปแลกกับหุ้นสำมัญของ FIS จำกกลุ่มนำยทักษิณ ตันติไพจิตร 
และจำกบุคคลอื่น รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 19,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วของ FIS 
จำกกำรจัดโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทจึงได้จัดท ำงบเสมือนรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดยเสมือนว่ำ
บริษัทเข้ำถือหุ้นของบริษัทย่อยและรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนในสัดส่วนร้อยละ 95.00 มำตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2558 จนถึงวันที่
มีกำรแลกหุ้น หลังจำกนั้นจึงเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนเป็นร้อยละ 99.99 เนื่องจำกบริษัทเข้ำถือหุ้นของบริษัท
ย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ผ่ำนกำรแลกหุ้นจำกกลุ่มนำยทักษิณ ตันติไพจิตร และจำกบุคคลอื่น ดังนั้น ในกำรวิเครำะห์ผล
กำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจะอธิบำยตำมงบเสมือนรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน เพื่อให้เห็น
แนวโน้มของธุรกิจที่สะท้อนเนื้อหำทำงเศรษฐกิจและผลกำรด ำเนินงำนท่ีแท้จริงของกลุ่มบริษัทได้อย่ำงชัดเจน 
 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของบริษัทและบริษัทย่อยจะสอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง
ภำยในประเทศเป็นหลัก ซึ่งเป็นผลจำกกำรก่อสร้ำงของภำครัฐและภำคเอกชน กำรลงทุน และแนวโน้มกำรเติบโตของโรงงำน
อุตสำหกรรม ผลกำรด ำเนินงำนปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจ ำนวน  
758.64 ล้ำนบำท 822.56 ล้ำนบำท และ 975.33 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ แบ่งเป็นรำยได้จำกกำรขำยเท่ำกับ  603.88 ล้ำนบำท 
628.41 ล้ำนบำท และ 655.71 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และมีรำยได้จำกงำนโครงกำรและกำรให้บริกำร (รำยได้จำกงำนโครงกำรและ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่น ๆ) เท่ำกับ  154.76 ล้ำนบำท 194.15 ล้ำนบำท และ 319.62 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรขำย
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตรำยได้เฉลี่ย 3 ปี (Compound Average Growth Rate) 
ร้อยละ 13.39 ต่อปี ในขณะที่รำยได้จำกกำรให้บริกำรจะขึ้นอยู่กับจ ำนวนงำนโครงกำรและมูลค่ำงำนของโครงกำรรับเหมำติดตั้ง
ระบบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิงในแต่ละปี 
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14.1 ผลการด าเนินงาน 
 

รายได้รวม 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้รวมในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 761.57 ล้ำนบำท 829.53 ล้ำนบำท และ 
986.74 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยแบ่งออกเป็นรำยได้จำกกำรขำย รำยได้จำกงำนโครงกำรและกำรให้บริกำร และรำยได้อื่น ดังนี ้
 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. รำยไดจ้ำกกำรขำย 603.88 79.60% 628.41 76.40% 655.71  67.23%  
2. รำยไดจ้ำกงำนโครงกำรและกำรให้บริกำร       

2.1) รำยได้จำกงำนโครงกำร 144.31 19.02% 180.38 21.93% 305.66  31.34%  
2.2) รำยได้จำกกำรให้บริกำร 10.45 1.38% 13.77 1.67% 13.96  1.43%  

รวมรายได้จากการขายและการบริการ 758.64 100.00% 822.56 100.00% 975.33  100.00%  
รำยได้อื่น 2.93  6.97  11.41  

 

ตารางสรุปสัดส่วนรายได้จากการขายและการบริการแยกตามกลุม่ลูกค้า 
 

กลุ่มลูกค้า ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1. กลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมำงำนระบบดับเพลิง 58% 59% 68% 
2. กลุ่มเจ้ำของโครงกำรหรือผู้ใช้งำนโดยตรง 28% 28% 18% 
3. กลุ่มร้ำนค้ำหรือตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ 14% 13% 14% 

รวม 100% 100% 100% 
 

รายได้จากการขาย 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 603.88 ล้ำนบำท 628.41 ล้ำนบำท และ 
655.71 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.60 ร้อยละ 76.40 และร้อยละ 67.23 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมในแต่ละปี
ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตรำยได้เฉลี่ย 3 ปี (Compound Average Growth Rate) ร้อยละ 4.20 ต่อปี 
 

ตารางสรุปสัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามกลุ่มลูกค้า 
 

กลุ่มลูกค้า ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1. กลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมำงำนระบบดับเพลิง 58% 60% 69%  
2. กลุ่มเจ้ำของโครงกำรหรือผู้ใช้งำนโดยตรง 22% 18% 12%  
3. กลุ่มร้ำนค้ำหรือตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ 20% 22% 19%  

รวม 100% 100% 100% 
  

 ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำย เท่ำกับ 628.41 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.40 ของรำยได้จำกกำรขำย
และบริกำรรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี 2558 เท่ำกับ 24.53 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.06 กำรเพิ่มขึ้นของรำยได้เกิดจำกยอดสั่งซื้อ
ที่เพ่ิมขึ้นของลูกค้ำกลุ่มผู้รับเหมำงำนระบบดับเพลิงเป็นหลัก โดยลูกค้ำกลุ่มผู้รับเหมำรำยใหญ่ทีเ่ป็นลูกค้ำประจ ำของบริษัทจ ำนวน 
3 รำย มียอดขำยเพิ่มขึ้นรวมกันประมำณ 28 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับยอดขำยรวมให้แก่ลูกค้ำทั้ง 3 รำย
ดังกล่ำวในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ สอดคล้องกับสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมำมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 60 ของรำยได้จำกกำรขำยในปี 2559 และมีสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มเจ้ำของโครงกำรหรือลูกค้ำทั่วไป และ
กลุ่มร้ำนค้ำหรือตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ เท่ำกับร้อยละ 18 และร้อยละ 22 ของรำยได้จำกกำรขำยในปี 2559 ตำมล ำดับ 
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 ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำย เท่ำกับ 655.71 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.23 ของรำยได้จำก
กำรขำยและบริกำรรวม เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 เท่ำกับ 27.30 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.34 เนื่องจำกในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย
มียอดน ำเข้ำสินค้ำในปี 2560 มีมูลค่ำต้นทุนต่อหน่วยต่ ำกว่ำปี 2559 ซึ่งเป็นผลจำกกำรแข็งค่ำของอัตรำแลกเปลี่ยน และ
กำรต่อรองรำคำตำมปริมำณกำรสั่งซื้อขณะนั้น ๆ เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยตำมกลุ่มผู้ออกแบบและ
กลุ่มผู้รับเหมำ กลุ่มเจ้ำของโครงกำรหรือลูกค้ำท่ัวไป และกลุ่มร้ำนค้ำหรือตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำเท่ำกับร้อยละ 69 ร้อยละ 12 และ
ร้อยละ 19 ของรำยได้จำกกำรขำยในปี 2560 ตำมล ำดับ 
 

รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ 
 รำยได้จำกงำนโครงกำรและกำรให้บริกำร สำมำรถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

1) รำยได้จำกงำนโครงกำร เกิดจำกกำรให้บริกำรแบบครบวงจรส ำหรับงำนรับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิงให้แก่ลูกค้ำ ตั้งแต่
ให้บริกำรออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ ติดตั้ง ทดสอบกำรเดินระบบ เป็นต้น บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำรรับรู้รำยได้
ตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน (Percentage of Completion) ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรรับรู้รำยได้ส ำหรับงำนโครงกำร
รับเหมำ โดยจะมีวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ประเมินควำมคืบหน้ำของงำนแต่ละโครงกำรเป็นประจ ำทุกเดือน เพื่อส่งข้อมูล
กำรประเมินควำมคืบหน้ำของงำนให้แก่ฝ่ำยบัญชีของบริษัทใช้ประกอบกำรบันทึกรำยได้ตำมสัญญำต่อไป 

2) รำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่นๆ อำทิ งำนตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำระบบดับเพลิงให้แก่ลูกค้ำ เป็นต้น บริษัท
และบริษัทย่อยจะมีกำรรับรู้รำยได้เมื่อมีกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่คือลูกค้ำที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้
ให้บริกำรรับเหมำติดตั้งในโครงกำรหรือเป็นผู้ขำยอุปกรณ์ดับเพลิงหรือระบบดับเพลิงให้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกำร
ให้บริกำรซ่อมบ ำรุง และดูแลรักษำระบบดับเพลิงภำยหลังติดตั้งแล้วเสร็จให้อยู่แล้วเป็นเวลำ 1 ปี หรือตำมเง่ือนไข
ข้อก ำหนดงำนโครงกำร (Term of Reference: TOR) เพื่อดูแลรักษำระบบดับเพลิงให้สมบูรณ์ตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภัย และลูกค้ำกลุ่มนี้มีควำมไว้วำงใจให้บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ดูแลรักษำระบบดับเพลิงแบบสัญญำปีต่อปี 
เนื่องจำกเห็นว่ำบริษัทเป็นผู้เช่ียวชำญด้ำนระบบดับเพลิงและมีควำมช ำนำญ ควำมเข้ำใจในระบบดับเพลิงที่ติดตั้งให้
เป็นอย่ำงดี 

 

ตารางสรุปสัดส่วนรายได้จากงานโครงการและการให้บริการแยกตามกลุ่มลูกค้า 
 

กลุ่มลูกค้า ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1. กลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมำงำนระบบดับเพลิง 47% 45% 68%  
2. กลุ่มเจ้ำของโครงกำรหรือผู้ใช้งำนโดยตรง 53% 55% 31%  
3. กลุ่มร้ำนค้ำหรือตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ 0% 0% 1%  

รวม 100% 100% 100% 
 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกงำนโครงกำรและกำรให้บริกำร ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 154.76 ล้ำนบำท 
194.15 ล้ำนบำท และ 319.62 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.40 ร้อยละ 23.60 และร้อยละ 32.77 ของรำยได้จำกกำรขำยและ
บริกำรรวมในแต่ละปีตำมล ำดับ กำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงของรำยได้จำกงำนโครงกำรและกำรให้บริกำรขึ้นอยู่กับจ ำนวน
โครงกำรและมูลค่ำงำนโครงกำรรับเหมำติดตั้งระบบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิงในแต่ละปีเป็นส ำคัญ 
 ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกงำนโครงกำรและกำรให้บริกำร เท่ำกับ 194.15 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
23.60 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี 2558 เท่ำกับ 39.39 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.45 
ประกอบด้วย รำยได้จำกงำนโครงกำร อำทิ โครงกำรโรงไฟฟ้ำ NPS ในเครือของบริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จ ำกัด (มหำชน)  
โครงกำรสถำนไีฟฟ้ำแรงสูง 6 แห่งของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) สำขำรำชบุรี 
พัทยำ และสถำนดีำวเทียมนนทบุรี  ศูนย์ปฏิบัติกำรเครือข่ำยและศูนย์คอมพิวเตอร์ดำต้ำเซ็นเตอร์ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ำกัด (มหำชน) โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนรำยได้ประมำณร้อยละ 92.91 ของรำยได้จำกงำนโครงกำร
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และกำรให้บริกำร และรำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนรำยได้ประมำณร้อยละ 7.09 ของรำยได้จำกงำนโครงกำรและ
กำรให้บริกำร 
 ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกงำนโครงกำรและกำรให้บริกำรเท่ำกับ 319.62 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
32.77 ของรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรรวม ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี 2559 เท่ำกับ 125.47 ล้ำนบำท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 
64.63 เนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยรับงำนโครงกำรเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นงำนโครงกำรสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย อำทิ โครงกำรสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย สำขำขอนแก่น  นครสวรรค์ พะเยำ 
สระบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น โดยรำยได้จำกงำนโครงกำร คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 95.63 ของรำยได้จำกงำนโครงกำร
และกำรให้บริกำร และรำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 4.37 ของรำยได้จำกงำนโครงกำรและกำรให้บริกำร 
 

รายได้อื่น 
 ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้อื่นเท่ำกับ 2.93 ล้ำนบำท 6.97 ล้ำนบำท และ 11.41 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ ซึ่งรำยได้อื่นประกอบด้วย ก ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน รำยได้จำก
กำรให้เช่ำ และรำยได้อื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้รำยได้อื่นในปี 2559 เพิ่มขึ้นจ ำนวน 4.04 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 
137.88 จำกรำยได้อื่นในปี 2558 สำเหตุหลักเนื่องจำกในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจ ำนวน 
2.14 ล้ำนบำท ในขณะที่ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจ ำนวน 2.25 ล้ำนบำท และปี 2560 บริษัท
และบริษัทย่อยมีรำยได้อื่น ๆ เท่ำกับ 6.65 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี 2559 เท่ำกับ 1.93 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40.89 เนื่องจำกในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจ ำนวน 4.76 ล้ำนบำท (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร ในระหว่ำงปี 2560 บริษัทได้รับเงินปันผลรับจำกบริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลครั้งที่ 1 จ ำนวน 
18.90 ล้ำนบำท และครั้งที่ 2 จ ำนวน 8.54 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทได้น ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 
18.90 ล้ำนบำท เมื่อวันท่ี 16 พฤษภำคม 2560) 
 

ต้นทุนและก าไรขั้นต้น 
ต้นทุน 
 ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนรวมเท่ำกับ 565.16 ล้ำนบำท 618.69 ล้ำนบำท และ 715.82 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.50 ร้อยละ 75.22 และร้อยละ 73.39 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมแต่ละปี ตำมล ำดับ 
ประกอบด้วยต้นทุนขำย และต้นทุนงำนโครงกำรและกำรให้บริกำรซึ่งสอดคล้องกับประเภทของรำยได้ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ต้นทุนขาย 
 ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขำยเท่ำกับ 448.29 ล้ำนบำท 468.41 ล้ำนบำท และ 474.58 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีสัดส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำย เท่ำกับร้อยละ 74.23 ร้อยละ 74.54 และร้อยละ 72.38 
ตำมล ำดับ ต้นทุนขำยประกอบด้วย ต้นทุนค่ำสินค้ำที่บริษัทสั่งซื้อมำเพื่อจ ำหน่ำย ค่ำภำษีสินค้ำขำเข้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกของ 
ค่ำประกันภัยสินค้ำ ค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำจ้ำงประกอบสินค้ำ เป็นต้น  
 ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขำยเพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี 2559 เท่ำกับ 6.17 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.32 
เนื่องจำกบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้น และมีฐำนลูกค้ำที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน 
 
 

 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 
ล้านบาท อัตราต้นทุน ล้านบาท อัตราต้นทุน ล้านบาท อัตราต้นทุน 

ต้นทุนขำย 448.29 74.23% 468.41 74.54% 474.58  72.38%  

ต้นทุนงำนโครงกำรและกำรให้บรกิำร 116.87 75.52% 150.28 77.41% 241.24  75.48%  

รวมต้นทุน 565.16  618.69  715.82   
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ต้นทุนงานโครงการและการให้บริการ 
 ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนงำนโครงกำรและกำรให้บริกำรเท่ำกับ 116.87 ล้ำนบำท 
150.28 ล้ำนบำท และ 241.24 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีสัดส่วนต้นทุนงำนโครงกำรและกำรให้บริกำรต่อรำยได้จำกงำนโครงกำร
และกำรให้บริกำร เท่ำกับร้อยละ 75.52 ร้อยละ 77.41 และร้อยละ 75.48 ตำมล ำดับ ต้นทุนงำนโครงกำรและกำรให้บริกำร
ประกอบด้วย ต้นทุนค่ำสินค้ำที่ติดตั้งส ำหรับงำนโครงกำร ต้นทุนค่ำแรงจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก เงินเดือนฝ่ำยวิศวกรรมและออกแบบ 
ค่ำใช้จ่ำยกำรใหบ้ริกำรซ่อมแซมและบ ำรุงระบบดับเพลิง ค่ำเบี้ยประกันภัยงำนซ่อมบ ำรุง เป็นต้น  
 ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนงำนโครงกำรและกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้นจำกปี 2559 เท่ำกับ 90.96 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60.53 ซึ่งสอดคล้องกับรำยได้งำนโครงกำรที่บริษัทและบริษัทย่อยรับงำนโครงกำรเพิ่มขึ้นจำกงำนโครงกำรที่ต่อเนื่องจำก
ปี 2559 และกำรรับงำนโครงกำรที่เพิ่มขึ้นในปี 2560  
 

ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น 
 

 
 
 
 
บ 

 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรขั้นต้นในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 193.48 ล้ำนบำท 203.87 ล้ำนบำท และ 
259.51 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นร้อยละ 25.50 ร้อยละ 24.78 และร้อยละ 26.61 ของรำยได้จำกกำรขำยและ
กำรใหบ้ริกำรแต่ละปี ตำมล ำดับ 
 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรขั้นต้นจำกกำรขำยเท่ำกับ 155.59 ล้ำนบำท 160.00 ล้ำนบำท 
และ 181.13 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นจำกกำรขำยเท่ำกับร้อยละ 25.77 ร้อยละ 25.46 และร้อยละ 27.62 ตำมล ำดับ 
อัตรำก ำไรขั้นต้นจำกกำรขำยในปี 2559 ลดลงจำกปี 2558 เนื่องจำกมีต้นทุนค่ำวัสดุสิ้นเปลืองและค่ำจ้ำงประกอบสินค้ำเพิ่มขึ้น 
อัตรำก ำไรขั้นต้นจำกกำรขำยปี 2560 เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 เนื่องจำกต้นทุนสินค้ำที่น ำเข้ำในปี 2560 มีมูลค่ำต้นทุนต่อหน่วยต่ ำกว่ำ
ปี 2559 ซึ่งเป็นผลจำกกำรแข็งค่ำของอัตรำแลกเปลี่ยน และกำรต่อรองรำคำตำมปริมำณกำรสั่งซื้อขณะนั้น ๆ   
 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรขั้นต้นจำกกำรบริกำรเท่ำกับ 37.90 ล้ำนบำท 43.87 ล้ำนบำท 
และ 78.38  ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นจำกกำรบริกำรเท่ำกับร้อยละ 24.49 ร้อยละ 22.60 และร้อยละ 24.52 ตำมล ำดับ 
ส ำหรับอัตรำก ำไรขั้นต้นจำกกำรให้บริกำรในปี 2559 ลดลงจำกปี 2558 เนื่องจำกมีกำรเพิ่มบุคลำกรของฝ่ำยวิศวกรรม
และออกแบบเป็นผลต่อกำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนเกี่ยวกับฝ่ำยวิศวกรรมและออกแบบอย่ำงมีนัยส ำคัญ อำทิ เงินเดือน เงินโบนัส 
ค่ำล่วงเวลำ สวัสดิกำรค่ำน้ ำมันรถ เป็นต้น โดยทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกงำนโครงกำรและกำรให้บริกำรในปี 2559 
เพิ่มขึ้นเช่นกัน ส ำหรับอัตรำก ำไรขั้นต้นจำกกำรให้บริกำรในปี 2560 เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 สอดคล้องกับโครงกำรที่บริษัทและบริษัทย่อย
รับงำนโครงกำรเพิ่มขึ้นโดยรับรู้รำยได้จำกงำนโครงกำรที่ต่อเนื่องจำกปี 2559 และกำรรับงำนโครงกำรที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 
 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 
ล้านบาท อัตราก าไร ล้านบาท อัตราก าไร ล้านบาท อัตราก าไร 

ก ำไรขั้นต้นจำกกำรขำย 155.59 25.77% 160.00 25.46% 181.13 27.62% 

ก ำไรขั้นต้นจำกกำรใหบ้ริกำร 37.90 24.49% 43.87 22.60% 78.38 24.52% 

ก าไรขั้นต้นรวม 193.48 25.50% 203.87 24.78% 259.51 26.61% 

 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 
ล้านบาท % ต่อรายได ้ ล้านบาท % ต่อรายได ้ ล้านบาท % ต่อรายได ้

ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 56.59 7.46% 58.64 7.13% 63.67 6.53% 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 33.68 4.44% 42.36 5.15% 47.53 4.87% 

รวม 90.27  101.00  111.20  
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 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 
90.27 ล้ำนบำท 101.00 ล้ำนบำท และ 111.20  ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.90 ร้อยละ 12.28 และร้อยละ 11.40 ของ
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม ตำมล ำดับ โดยมีรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
ดังนี ้
 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 56.59 ล้ำนบำท 58.64 ล้ำนบำท 
และ 63.67 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 7.46 ร้อยละ 7.13 และร้อยละ 6.53 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมแต่ละปี
ตำมล ำดับ ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยที่ส ำคัญ ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำนฝ่ำยขำยและฝ่ำยคลังสินค้ำ ค่ำคอมมิชชั่น 
ค่ำขนส่งออกและค่ำน้ ำมัน ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงศึกษำดูงำน เป็นต้น ซึ่งต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ
กำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำย กอปรกับบริษัทและบริษัทย่อยมีกำรรับพนักงำนฝ่ำยขำยเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน เพื่อรองรับ
กำรขยำยธุรกิจในอนำคต ส่งผลให้บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยเงินเดือนพนักงำนและค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกรฝ่ำยขำยเพิ่มขึ้น 
 ปี 2560 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 เท่ำกับ 5.03 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.58 เนื่องจำกบริษัท
และบริษัทย่อยมีกำรรับพนักงำนฝ่ำยขำยเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคตและขยำยฐำนลูกค้ำที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ค่ำคอมมิชช่ันแก่พนักงำนฝ่ำยขำยงำนโครงกำรที่บริษัทและบริษัทย่อยรับงำนโครงกำรเพิ่มขึ้น จำกงำนโครงกำรที่ต่อเนื่องจำกปี 2559 
และกำรรับงำนโครงกำรที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 33.68 ล้ำนบำท 42.36 ล้ำนบำท 
และ 47.53 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.44 ร้อยละ 5.15 และร้อยละ 4.87 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมแต่ละปี
ตำมล ำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหลักประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน ค่ำบริหำรของส ำนักงำน ค่ำสำธำรณูปโภค
ส ำนักงำน ค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สิน ค่ำเช่ำคลังสินค้ำ ค่ำเช่ำส ำนักงำน ค่ำสอบบัญชี เป็นต้น ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของปี 2559 
เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 เนื่องจำกมีกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร เช่น เงินเดือนส่วนงำนบริหำร เงินโบนัส ค่ำล่วงเวลำ 
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร เป็นต้น รวมทั้งมีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเตรียมตัวน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อำทิ ค่ำท่ีปรึกษำประชำสัมพันธ์ ค่ำท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย เป็นต้น 
 ปี 2560 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จ ำนวน 5.17 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.20 ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำย
บุคลำกรส่วนงำนบริหำร ค่ำที่ปรึกษำประชำสัมพันธ์ ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตัดจ ำหน่ำย และตั้งค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัยตำมนโยบำยบัญชี
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ในขณะที่รำยกำรที่ลดลงจำกรำยกำรโอนกลับค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอันเนื่องจำกได้รับช ำระหนี้ดังกล่ำว 
 

ต้นทุนทางการเงิน 
 ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทำงกำรเงินเท่ำกับ 4.84 ล้ำนบำท  1.25 ล้ำนบำท และ 1.55 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 ร้อยละ 0.15 และร้อยละ 0.16 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมแต่ละปี
ตำมล ำดับ ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรกู้ยืมเงินระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ทยอยช ำระคืนเงินกู้ดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2559 ก่อนกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด 
ดังนั้น ในปี 2559 จึงมีค่ำใช้จ่ำยต้นทุนทำงกำรเงินลดลงเหลือจ ำนวน 1.25 ล้ำนบำท ทั้งนี้ช่วงปลำยปี 2559 บริษัทมีกำรกู้ยืมเงิน
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำร โดย ณ สิ้นปี 2559 บริษัทยังคงมีภำระหนี้
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วยตั๋วสัญญำใช้เงินและเจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทเป็นจ ำนวนรวม 
53.61 ล้ำนบำท 
 ปี 2560 ต้นทุนทำงกำรเงิน เพิ่มขึ้นเท่ำกับ 0.30 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24.00 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปี 2559 กำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนทำงกำรเงินดังกล่ำวเกิดจำกดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ประกอบด้วยตั๋วสัญญำใช้เงินและเจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท 
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ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ำกับ 73.83 ล้ำนบำท 84.56 ล้ำนบำท และ 
130.65 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำก ำไรสุทธิร้อยละ 9.69 ร้อยละ 10.19 และร้อยละ 13.24 ของรำยได้รวมแต่ละปี 
ตำมล ำดับ ในปี 2559 มีก ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 จ ำนวน 10.73 ล้ำนบำท มีสำเหตุมำจำกรำยได้เพิ่มขึ้นทั้ง
รำยได้จำกกำรขำยและรำยได้จำกงำนโครงกำร และมีต้นทุนทำงกำรเงินลดลง ถึงแม้จะมีต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรเพิ่มขึ้นในปี 2559 ก็ตำม 
 ปี 2560 ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จ ำนวน 46.09 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.51 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกงำนโครงกำร และมูลค่ำต้นทุนสินค้ำที่น ำเข้ำต่อหน่วยต่ ำกว่ำปี 2559 อันเป็น
ผลจำกกำรแข็งค่ำของอัตรำแลกเปลี่ยน และกำรต่อรองรำคำตำมปริมำณกำรสั่งซื้อขณะนั้น ๆ 
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14.2 ฐานะทางการเงิน 
 

สินทรัพย ์
 สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 เท่ำกับ 546.16 ล้ำนบำท 480.73 
ล้ำนบำท และ 880.82 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรสินทรัพย์ที่ส ำคัญ ดังนี ้
 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 เท่ำกับ 521.85 ล้ำนบำท 
449.64 ล้ำนบำท และ 850.81 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.55 ร้อยละ 93.53 และร้อยละ 96.59 ของสินทรัพย์รวมแต่ละปี
ตำมล ำดับ โดยมีรำยละเอียดรำยกำรที่ส ำคัญ ดังนี ้
 

-  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเท่ำกับ 64.06 
ล้ำนบำท 11.48 ล้ำนบำท และ 310.80 ล้ำนบำท เงินสดที่เพิ่มขึ้น ณ สิ้นปี 2558 เกิดจำกผลก ำไรสุทธิและกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นในป ี
และส ำหรับเงินสดที่ลดลง ณ สิ้นปี 2559 มีสำเหตุหลักเกิดจำกกำรจ่ำยเงินปันผลของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 และจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2559 เงินสดที่เพิ่มขึ้น ณ สิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นรำยกำร
เงินสดรับจำกกำรเสนอขำยหุ้นใหม่แก่ประชำชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) 
 

-  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นเท่ำกับ 208.96 ล้ำนบำท 
196.46 ล้ำนบำท และ 228.99 ล้ำนบำท ซึ่งมีรำยละเอียดลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน ดังนี้ 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

ลูกหนีก้ารค้า 
ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 0.31 0.26 0.41  
ลูกหนี้กำรค้ำ – บริษัทอ่ืน    
 ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 129.88 115.09 111.18  
 ค้ำงช ำระเกินก ำหนด    
 - ไม่เกิน 3 เดือน 57.46 63.55 88.96  
 - 3–6 เดือน 6.08 4.52 8.81  
 - 6–12 เดือน 8.64 4.96 5.34  
 - เกิน 12 เดือน 3.65 4.32 3.12  

รวมลูกหนี้การค้า 206.02 192.70 217.82  
หัก ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู (6.51) (7.36) (4.12) 

รวมลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 199.51 185.34 213.70  
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(หน่วย : ล้ำนบำท) 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

ลูกหนี้อืน่ 
ลูกหนี้อ่ืน – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 0.13 0.08 0.02  
ลูกหนี้อ่ืน – บริษัทอ่ืน    
 ลูกหนี้เงินประกันผลงำน 1.61 0.37  8.22  
 เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำจำ้งแรงงำนติดตั้ง 4.50 2.67 0.72  
 ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำอื่นๆ 3.17 7.36 5.20  
 ลูกหนี้อ่ืนๆ 0.04 0.64  1.13  

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่-สุทธ ิ 208.96 196.46 228.99  
 

ลูกหนี้การค้า 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ เท่ำกับ 199.51 ล้ำนบำท 
185.34 ล้ำนบำท และ 213.70 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้ำประมำณ 30-90 วัน 
นับจำกวันส่งมอบสินค้ำหรือให้บริกำรแล้วเสร็จ ลูกหนี้กำรค้ำค้ำงช ำระเกินก ำหนดจำกเครดิตเทอมท่ีให้แก่ลูกค้ำแต่ละรำยมีสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 40 ของมูลค่ำลูกหนี้กำรค้ำรวมใกล้เคียงกันในปี 2558 ถึงปี 2559 โดยจะพบว่ำมีสัดส่วนลูกหนี้ค้ำงช ำระเกิน
ก ำหนดไม่เกิน 3 เดือนคิดเป็นประมำณร้อยละ 76 ร้อยละ 82 และร้อยละ 84 ของมูลค่ำลูกหนี้ค้ำงช ำระเกินก ำหนดก่อนหักค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ ณ สิ้นปี 2558 และปี 2559 ตำมล ำดับ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรเรียกเก็บเช็ค
ตำมก ำหนดระเบียบกำรวำงบิลและกำรรับเช็คของลูกหนี้กำรค้ำแต่ละรำย ซึ่งปกติจะไม่เกิน 2 - 4 สัปดำห์นับจำกวันครบก ำหนด
วำงบิล บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยระงับกำรขำยเช่ือแก่ลูกหนี้กำรค้ำรำยที่ค้ำงช ำระเกินก ำหนดมำกกว่ำ 12 เดือน หำกพิจำรณำแล้ว
ว่ำลูกหนี้กำรค้ำมีแนวโน้มไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ และด ำเนินกำรติดตำมช ำระหนี้อย่ำงเคร่งครัด โดยมีนโยบำยกำรพิจำรณำตั้งค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100 จำกยอดลูกหนี้กำรค้ำที่มีอำยุหนี้คงค้ำงเกินก ำหนด 1 ปีขึ้นไป หรือลูกหนี้ท่ีมีแนวโน้มที่จะไม่สำมำรถ
ช ำระหนี้ได้ หรือลูกหนี้กำรค้ำตำมค ำพิพำกษำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรตั้ง
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ำกับ 6.51 ล้ำนบำท 7.36 ล้ำนบำท และ 4.12 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
 

ลูกหนี้อ่ืน 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้อื่น-บริษัทอื่น เท่ำกับ 9.32 ล้ำนบำท 
11.04 ล้ำนบำท และ 15.27 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ รำยกำรลูกหนี้อื่น-บริษัทอื่น ประกอบด้วย เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำจ้ำงแรงงำนติดตั้งให้กับ
ผู้รับเหมำย่อยที่รับติดตั้งงำนโครงกำรของบริษัท ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำอื่นๆ และลูกหนี้เงินประกันผลงำนเพื่อประกันผลงำน
โครงกำรตำมเง่ือนไขที่ระบุในสัญญำงำน 
 

-  มูลค่างานที่ท าเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่ำงำนที่ท ำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 เท่ำกับ 29.83 ล้ำนบำท 
51.31 ล้ำนบำท และ 59.15 ล้ำนบำท มูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเกิดจำกกำรรับรู้รำยได้งำนโครงกำรตำมขั้นควำมส ำเร็จ
ของงำน (Percentage of Completion) แต่ยังไม่ถึงก ำหนดเงื่อนไขที่จะสำมำรถออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บได้ 
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-  สินค้าคงเหลือ 
 บริษัทและบริษัทย่อยแสดงมูลค่ำสินค้ำคงเหลือตำมรำคำทุนเข้ำก่อน-ออกก่อน (FIFO) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ แล้วแต่
รำคำใดจะต่ ำกว่ำ มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ คือ รำคำขำยตำมปกติธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจ ำหน่ำย
ที่จ ำเป็นเพื่อกำรขำยสินค้ำ โดยมีรำยละเอียดสินค้ำ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 ดังนี ้

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

รายการสินค้าคงเหลือ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 
สินค้ำส ำเร็จรูป 197.70 175.53 218.96 
สินค้ำระหว่ำงทำง 27.68 20.42 38.91  

รวม 225.38 195.95 257.87  

หัก ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมสภำพและเคลื่อนไหวช้ำ (7.10) (6.24) (6.48) 
รวมสินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ 218.28 189.71 251.39  

 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้ำคงเหลือ-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 เท่ำกับ 218.28 ล้ำนบำท 
189.71 ล้ำนบำท และ 251.39 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เพื่อให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของฝ่ำยขำยตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงเพียงพอ 
บริษัทและบริษัทย่อยต้องมีสินค้ำคงเหลือให้เพียงพอกับมูลค่ำงำนขำยอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและงำนโครงกำรระบบดับเพลิงที่มีมำกขึ้น 
จึงได้มีนโยบำยกำรบริหำรสินค้ำคงเหลือให้มีประสิทธิภำพดีขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกรำยกำรโอนกลับค่ำเผื่อสินค้ำ
เสื่อมสภำพและเคลื่อนไหวช้ำมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทุกป ีเนื่องจำกสำมำรถจ ำหน่ำยสินค้ำที่เคลื่อนไหวช้ำซึ่งมีกำรตั้งค่ำเผื่อไว้แล้วได้ 
 ส่วนประกอบของสินค้ำคงเหลือ ได้แก่ สินค้ำส ำเร็จรูปคงเหลือ และสินค้ำระหว่ำงทำงที่อยู่ระหว่ำงกำรจัดส่งจำกผู้ผลิต
สินค้ำมำยังคลังสินค้ำของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเฉลี่ยในช่วงปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 สินค้ำส ำเร็จรูปจะมีสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 80-90 ของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือก่อนหักค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมสภำพและเคลื่อนไหวช้ำ บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลำ
ขำยสินค้ำเฉลี่ยในช่วงปี 2558 ถึงปี 2560 เท่ำกับ 125 วัน 109 วัน และ 99 วัน ตำมล ำดับ โดยบริษัทก ำหนดให้มีกำรตั้งส ำรอง
ส ำหรับค่ำเผื่อสินค้ำคงเหลือ ดังนี ้

1. กำรตั้งส ำรองสินค้ำช ำรุดเสื่อมสภำพ โดยมีกำรตั้งค่ำเผื่อสินค้ำคงเหลือท่ีอัตรำ 100% 
2. กำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัยและเคลื่อนไหวช้ำ (Obsolete and Slow-moving Inventory) และสินค้ำไม่เคลื่อนไหว 

(Non-moving Inventory) โดยพิจำรณำจำกกำรเคลื่อนไหวของสินค้ำจำกกำรขำยเป็นเกณฑ์ บริษัทและบริษัทย่อย
แบ่งกลุ่มสินค้ำออกเป็นหมวดตำ่งๆ เช่น สินค้ำตกรุ่น สินค้ำเคลื่อนไหวช้ำ เป็นต้น และมีนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อสินค้ำคงเหลือ
ที่อัตรำต่ำงๆ ตำมกลุ่มสินค้ำแต่ละประเภท เพ่ือให้สะท้อนกำยภำพของสินค้ำได้ตรงตำมควำมเป็นจริงมำกที่สุด 

 

-  สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 เท่ำกับ 0.72 ล้ำนบำท 0.68 
ล้ำนบำท และ 0.48 ล้ำนบำท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นประกอบด้วย ภำษีซื้อที่ยังไม่ถึงก ำหนด ลูกหนี้กรมสรรพำกรจำกกรณีเครดิต
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม เป็นต้น 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560  เท่ำกับ 24.31 ล้ำนบำท 
31.09 ล้ำนบำท และ 30.01 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.45 ร้อยละ 6.47 และร้อยละ 3.41 ของสินทรัพย์รวมแต่ละปี
ตำมล ำดับ โดยมีรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่ส ำคัญ ดังนี้ 
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-  อุปกรณ์ 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์-สุทธิเท่ำกับ 8.79 ล้ำนบำท 12.46 ล้ำน
บำท และ 11.42 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยรำยกำรอุปกรณ์ประกอบด้วย อุปกรณ์ส ำนักงำน เครื่องใช้ส ำนักงำน วัสดุตกแต่ง 
เครื่องมือเครื่องใช้ และยำนพำหนะ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำอุปกรณ์โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุ
กำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 
 

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ำกับ 1.84 ล้ำนบำท 4.29 
ล้ำนบำท และ 4.17 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ  
 

- ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 4.24 ล้ำนบำท รำยกำรดังกล่ำวประกอบด้วย
ที่ดินจ ำนวน 4 แปลงที่บริษัทได้กรรมสิทธ์ิมำตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจกำรโดยผู้ถือหุ้นได้โอนกรรมสิทธ์ิที่ดินดังกล่ำวเพื่อช ำระค่ำหุ้นสำมัญ 
ในปี 2558 บริษัทมีกำรบันทึกด้อยค่ำที่ดิน 1 แปลง จ ำนวน 0.33 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลจำกส่วนต่ ำมูลค่ำที่ดินตำมรำคำประเมินที่
ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำนจึงมีมูลค่ำลดลงเหลือเท่ำกับ 3.91 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558 
และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำดังกล่ำวมำจนถึงสิ้นปี 2560 ทั้งนี้ที่ดินดังกล่ำวมีพื้นที่ไม่ใหญ่ ตั้งอยู่ที่ต่ำงจังหวัด และไม่อยู่ในท ำเล
ที่ตั้งที่เหมำะสมที่จะน ำไปก่อสรำ้งคลังสนิค้ำตำมแผนกำรลงทุนโครงกำรในอนำคตของบริษัทได้ ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทจึงยังไม่มีแผน
ที่จะใช้ประโยชน์บนที่ดินดังกล่ำว 
 

หนี้สิน 
 หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 เท่ำกับ 213.01 ล้ำนบำท 165.10 ล้ำนบำท 
และ 137.92 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.00 ร้อยละ 34.34 และร้อยละ 15.66 ของสินทรัพย์รวม ตำมล ำดับ โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง
รำยกำรหนี้สินที่ส ำคัญ ดังนี ้
 
หนี้สินหมุนเวียน 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 เท่ำกับ 209.21 ล้ำนบำท 160.02 
ล้ำนบำท และ 129.99  ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.30 ร้อยละ 33.28 และร้อยละ 14.76 ของสินทรัพย์รวมแต่ละปี 
ตำมล ำดับ โดยมีรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 ณ สิ้นปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อกับสถำบันกำรเงินหลำยแห่งรวมวงเงินทั้งสิ้น 156.29 ล้ำนบำท 
เพื่อใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนในกิจกำร โดยมีภำระหนีเ้งินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเท่ำกับ 53.61 ล้ำนบำท 
เป็นภำระหนี้เงินเบิกเกินบัญชี 17.38 ล้ำนบำท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย หนี้ตำมตั๋วสัญญำใช้เงิน 
30.00 ล้ำนบำท และหนี้ภำยใต้สัญญำทรัสต์รีซีท 6.23 ล้ำนบำท เพื่อสั่งสินค้ำน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 
 ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อกับสถำบันกำรเงินหลำยแห่งรวมวงเงินทั้งสิ้น 106.39 ล้ำนบำท 
เพื่อใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนในกิจกำร โดยทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภำระหนี้คงเหลือเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 
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- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 
 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อืน่เท่ำกับ 117.08 ล้ำนบำท 
94.57 ล้ำนบำท และ 108.35 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งมีรำยละเอียดเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ดังนี้ 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 
เจ้ำหนี้กำรคำ้ – กิจกำรที่เกี่ยวข้อง 0.08 0.08 0.17  
เจ้ำหนี้กำรคำ้ – บริษัทอ่ืน 101.34 63.12 87.84  

รวมเจ้าหนี้การค้า 101.42 63.20 88.01  
เจ้ำหนี้อ่ืน 15.66 31.37 20.34  

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 117.08 94.57 108.35  
 

 เจ้าหนี้การค้า 
 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ ได้แก่ เจ้ำหนี้กำรค้ำในประเทศและเจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ ซึ่งเกิดจำกกำรสั่งซื้อสินค้ำเพื่อใช้
ในงำนขำยและงำนโครงกำรของบริษัทและบริษัทย่อย โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558  2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อย
มีเจ้ำหนี้กำรค้ำเท่ำกับ 101.42 ล้ำนบำท 63.20 ล้ำนบำท และ 88.01 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีระยะเวลำกำรช ำระหนี้ เฉลี่ย
ในช่วงป ี2558 ปี 2559 ปี และ ปี 2560 เท่ำกับ 72 วัน 48 วัน และ 38 วัน ตำมล ำดับ เจ้ำหนี้กำรค้ำกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องเกิดจำก
กำรซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment : PPE) เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยพร้อมกับ
งำนขำยอุปกรณ์ดับเพลิง และเพื่อใช้ในงำนโครงกำรของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจำกค ำสั่งซื้อของลูกค้ำให้บริษัทและบริษัทย่อยเป็น
ผู้จัดหำให ้
 

 เจ้าหนี้อ่ืน 
 รำยกำรเจ้ำหนี้อื่นส่วนใหญ่ของบริษัทได้แก่ รำยได้รับล่วงหน้ำ ค่ำคอมมิชช่ันค้ำงจ่ำย ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยต่ำง ๆ และ
เจ้ำหนี้อื่น ๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้ำหนี้อื่นเท่ำกับ 15.66 ล้ำนบำท 31.37 
ล้ำนบำท และ 20.34 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
 

- เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลเกี่ยวข้อง 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลเกี่ยวข้อง เท่ำกับ 83.58 ล้ำนบำท เพื่อใช้
เป็นเงินหมุนเวียนในกิจกำร มีกำรคิดดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 2 ต่อปี ส ำหรับกำรให้กู้แก่บริษัท และคิดดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 4 ต่อปี 
ส ำหรับกำรให้กู้แก่บริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้วว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นและอัตรำดอกเบี้ยมีควำม
สมเหตุสมผลซึ่งต่ ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยที่สถำบันกำรเงินคิดกับบริษัทและบริษัทย่อย  ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้
ช ำระคืนเงินกู้ยืมกับบุคคลเกี่ยวข้องทั้งจ ำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

- หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 
 รำยกำรหนี้สินหมุนเวียนอื่น ได้แก่ ภำษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ำยค้ำงจ่ำย เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร เงินประกันรับ และเงินประกัน
ควำมเสียหำย โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นเท่ำกับ 4.71 ล้ำนบำท 
4.68 ล้ำนบำท และ 11.39 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
 

- หนี้สินไม่หมนุเวยีน 
 หนี้สินไม่หมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยมีเพียงหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน โดย ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนเท่ำกับ 3.80 ล้ำนบำท 
5.08 ล้ำนบำท และ 7.93 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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ส่วนของผู้ถือหุน้ 
 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559  และ 2560 เท่ำกับ 333.15 ล้ำนบำท 315.63 ล้ำนบำท 
และ 742.90 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.00 ร้อยละ 65.65 และร้อยละ 84.34 ของสินทรัพย์รวมแต่ละปีตำมล ำดับ 
โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีส ำคัญ ดังนี ้
 

ทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว 
 ทีป่ระชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 วันที่ 28 กรกฎำคม 2559 มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 20.00 ล้ำนบำท 
เป็น 225.00 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 2,050,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท จัดสรรเพื่อจ ำหน่ำยให้กับ
ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนจ ำนวน 2,002,500 หุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมช ำระเงินเพิ่มทุนโดยอำศัยเงินปันผลที่ได้รับในระหว่ำงปี 2559 และ
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 47,500 หุ้น เพื่อน ำไปแลกหุ้นกับหุ้นสำมัญของบริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกัด (บริษัทย่อย) 
จ ำนวน 19,998 หุ้น เพื่อเป็นกำรจัดโครงสร้ำงกลุ่มบริษัท นอกจำกนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้นจำกเดิม
หุ้นละ 100.00 บำท เป็นหุ้นละ 0.50 บำท 
 ทั้งนี้ มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 225.00 ล้ำนบำท เป็น 300.00 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 
150,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) 
 เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2560 บริษัทได้รับเงินจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญใหม่ของบริษัทให้แก่ประชำชนเป็นครั้งแรก 
(Initial Public Offering: IPO) จ ำนวน 442.5 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญที่ออกใหม่จ ำนวน 150 ล้ำนหุ้น ขำยในรำคำหุ้นละ 2.95 บำท) 
โดยบันทึกเป็นทุนเรือนหุ้นจ ำนวน 75 ล้ำนบำท และเป็นส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจ ำนวนเงินประมำณ 346.48 ล้ำนบำท (สุทธิจำก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญจ ำนวนเงินรวมประมำณ 21 ล้ำนบำท) บริษัทได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนช ำระแล้วกับ
กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2560 เป็นผลให้ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้วเท่ำกับ 300.00 ล้ำนบำท 
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีค ำสั่งรับหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 27 กรกฎำคม 2560 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้วเท่ำกับ 20.00 ล้ำนบำท 225.00 
ล้ำนบำท และ 300.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและช ำระแล้วเท่ำกับ 
600,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 
 

ก าไรสะสม 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสะสมจัดสรรส ำรองตำมกฎหมำยแล้วเท่ำกับ 
5.87 ล้ำนบำท 9.37 ล้ำนบำท และ 16.70 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และมีก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เท่ำกับ 283.12 ล้ำนบำท 81.16 
ล้ำนบำท และ 79.62 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ สำเหตุที่ก ำไรสะสมลดลง ณ สิ้นปี 2559 เนื่องจำกบริษัทมีกำรจ่ำยปันผลในระหว่ำงปี 2559 
รวมจ ำนวน 283.02 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวันท่ี 10 มีนำคม 2560 ได้มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปี 2559 เพิ่มเติมอีกจ ำนวน 63.00 ล้ำนบำท บริษัทจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 
มีนำคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภคม 2560 มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำง
กำลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมจ ำนวน 18.90 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2560 ดังนั้น
จะส่งผลให้ก ำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรและเงินสดของบริษัทลดลงจ ำนวน 18.90 ล้ำนบำท และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 
4/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2560 มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมจ ำนวน 42.00 ล้ำนบำท ซึ่ง
บริษัทจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2560 ดังนั้นจะส่งผลให้ก ำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรและ
เงินสดของบริษัทลดลงจ ำนวน 42.00 ล้ำนบำท จำกกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว 
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อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 0.64 เท่ำ 0.52 เท่ำ และ 0.19 เท่ำ ตำมล ำดับ ลดลง
อย่ำงต่อเนื่องนับจำกปี 2558 ถึงปี 2560 เป็นผลจำกควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกกำรเสนอขำยหุ้นใหม่
แก่ประชำชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมแข็งแกร่งของโครงสร้ำงทำงกำรเงินของบริษัท
และบริษัทย่อย 
 
สภาพคล่อง 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ำกับ 521.85 ล้ำนบำท 
449.64 ล้ำนบำท และ 850.81 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียนเท่ำกับ 209.21 ล้ำนบำท 160.02 ล้ำนบำท และ 
129.99 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ จะพบว่ำบริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 2.49 เท่ำ 2.81 เท่ำ และ 6.55 เท่ำ ตำมล ำดับ และ
หำกพิจำรณำอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วจะเท่ำกับ 1.45 เท่ำ 1.62 เท่ำ และ 4.61 เท่ำ ตำมล ำดับ แสดงให้เห็นว่ำบริษัทและบริษัท
ย่อยมีสภำพคล่องอยู่ในระดับที่ดีและมีแนวโน้มดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 หำกพิจำรณำจำกอัตรำส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 จะพบว่ำบริษัทและ
บริษัทย่อยมีอัตรำส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสดเท่ำกับ 177 วัน 166 วัน และ 157 วัน ตำมล ำดับ ทั้งนี ้เนื่องจำกกำรขำยอุปกรณ์ดับเพลิง 
อุปกรณ์ประกอบของระบบดับเพลิง และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ รวมถึงกำรให้บริกำรโครงกำรรับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิงและ
ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีระยะส่งมอบงำนนำน ส่งผลให้มีระยะเวลำกำรขำยสินค้ำเฉลี่ยสูง อีกทั้งระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ย
ของบริษัทมีระยะเวลำที่ยำวกว่ำระยะเวลำกำรช ำระเจ้ำหนี้กำรค้ำ โดยบริษัทและบริษัทย่อยใช้กระแสเงินสดภำยในกิจกำรเป็น
เงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งปลำยปี 2559 บริษัทมีกำรขอสนับสนุนวงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มเติมในกิจกำร ซึ่ง ณ สิ้นปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน 53.61 ล้ำนบำท 
โดยทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภำระหนี้คงเหลือเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 
 
กระแสเงินสด 
 ในงวดบัญชีปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเท่ำกับ 
111.60 ล้ำนบำท  90.64 ล้ำนบำท และ 58.70 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน
ทุกปีเนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร รวมทั้งบริหำรกำรจัดเก็บหนี้และประสิทธิภำพกำรบริหำรสินค้ำคงเหลือที่ดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้ 
 ในงวดบัญชีปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ำกับ 2.69 ล้ำนบำท 
7.29 ล้ำนบำท และ 1.78 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เนื่องจำกมีกำรลงทุนตกแต่งส ำนักงำนและซื้ออุปกรณ์ส ำนักงำนเพื่อรองรับกำรเพิ่ม
จ ำนวนบุคลำกร รวมทั้งมีกำรลงทุนซื้อสินทรัพย์ไม่มตีัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัวของบริษัท
ในอนำคต 
 ในงวดบัญชีปี 2558 และปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน เท่ำกับ 69.55 
ล้ำนบำท 135.93 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เนื่องจำกมีกำรทยอยช ำระเงินคืนกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลที่เก่ียวข้องกันในปี 2558 
และปี 2559 และแต่ละปีมีกำรจ่ำยเงินปันผล โดยเฉพำะในปี 2559 มีกำรจ่ำยปันผลเพื่อจัดโครงสร้ำงทุนของบริษัทและ
บริษัทย่อยส ำหรับกำรเตรียมตัวน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสด
สุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 242.40 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจำกกำรเสนอขำยหุ้นใหม่แก่ประชำชนเป็นครั้งแรก 
(Initial Public Offering: IPO)  
 ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มำเพิ่มขึ้นเท่ำกับ 39.36 ล้ำนบำท แต่ในปี 2559 บริษัทมีกระแส
เงินสดสุทธิใช้ไปรวมทั้งสิ้นเท่ำกับ 52.58 ล้ำนบำท และปี 2560 มีกระแสเงินสดสุทธิได้มำเพิ่มขึ้น 299.32 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 64.06 ล้ำนบำท 11.48 ล้ำนบำท และ 
310.80 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
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ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

1.  นำยพรศักดิ์  
ลิ้มบุญยประเสริฐ 
- ประธำนกรรมกำร
บริษัท 

- ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

- กรรมกำรอิสระ 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไม่มี – 
 

61 - ปริญญำตรี คณะ
พำณิชยศำสตร์และบญัชี 
สำขำบัญชี จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- Director Accreditation 
Program (DAP) Class 
76/2008 

- - 2559 - ปัจจุบัน - ประธำนกรรมกำร
บริษัท 

- ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ 
 

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- น ำเข้ ำและจ ำหน่ ำย
อุปกรณ์ ดับเพลิ งแบบ
ครบวงจร ระบบดับเพลิง
อั ตโนมั ติ  และระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุ เพลิง
ไหม้ รวมถึงกำรให้บริกำร
ออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ 
รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม 
ให้บริกำรตรวจสอบและ
บ ำรุ งรั กษำอุ ปกรณ์
ดับเพลิงและงำนระบบที่
เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิง 

      2560 - ปัจจุบัน - ผู้พิพำกษำสมทบ ศำลทรัพยส์ินทำง
ปัญญำและกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศกลำง 

- หน่วยงำนรำชกำร 
 

      2557 - 2560 - ผู้พิพำกษำสมทบ 
ฝ่ำยนำยจำ้ง 

ศำลแรงงำนกลำง - หน่วยงำนรำชกำร 
 

      2556 - ปัจจุบัน - กรรมกำรบริษัท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด          
พีเอสแอลแอนด์ซันส ์

- นำยหน้ำตัวแทนกำรค้ำ
ในธุรกิจขำยตรง รวมถึง
สินค้ำอุปโภคต่ำงๆ 

      2548 - ปัจจุบัน - กรรมกำรบริษัท บริษัท ออแกนคิ อะโกร 
มำเนจเมนท์ จ ำกัด 

- น ำเข้ ำ ส่ งออก และ
จ ำหน่ำยสิ่งมีชีวิต 

      2551 - 2560 - กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท ไดอิ กรุ๊ป 
จ ำกัด (มหำชน) 

- ผลิตและจ ำหน่ำยรั้ว
ส ำเร็จรูป 

      2556 - 2559 - ผู้จัดกำรโครงกำร
ลงทุนต่ำงประเทศ 

บริษัท อิมโก้แพ็ค 
คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

- ผลิตขวดพลำสติก 
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เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท                         หน้ำ | 2 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

      2551 - 2559 - กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท มำสเตอร์แอด 
จ ำกัด (มหำชน) 

- งำน โฆ ษณ ำ ให้ เ ช่ ำ
อสังหำริมทรัพย์และ
ซื้อขำยอุปกรณ์ ป้ ำย
โฆษณำที่ท ำงำนด้วย
ระบบไฟฟ้ำ 

      2552 - 2556 - ผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ ่

บริษัท ห้องเย็นเอ
เชี่ยนซีฟู้ด จ ำกัด 
(มหำชน) 

- แปรรูปสัตว์น้ ำแช่แข็ง 
ผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์ 
และบริกำรรับฝำกห้อง
เย็น 

2.  นำยทักษิณ  
ตันติไพจติร 
- รองประธำน
กรรมกำรบริษัท 

- กรรมกำรผู้จดักำร 
- ประธำน
กรรมกำรบริหำร 

- ประธำน
กรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง 

(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไม่มี – 

55 - ปริญญำโท XMBA 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปริญญำตรี  
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
สำขำเครื่องกล 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- Director Accreditation 
Program (DAP) Class 
127/2016 

คู่สมรสของ 
นำงปัทมำพร  
ตันติไพจติร 

38.39 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2542 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

 

- รองประธำน
กรรมกำรบริษัท 

- กรรมกำรผู้จดักำร 
- ประธำน
กรรมกำรบริหำร 

- ประธำน
กรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง 

 

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- น ำเข้ ำและจ ำหน่ ำย
อุปกรณ์ ดับเพลิ งแบบ
ครบวงจร ระบบดับเพลิง
อั ตโนมั ติ  และระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุ เพลิง
ไหม้ รวมถึงกำรให้บริกำร
ออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ 
รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม 
ให้บริกำรตรวจสอบและ
บ ำรุ งรั กษำอุ ปกรณ์
ดับเพลิงและงำนระบบที่
เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิง 

      2550 - ปัจจุบัน - กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท ไฟร์อิน
สเป็คเตอร์ จ ำกดั 

- ผู้น ำเข้ ำ และจ ำหน่ ำย
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
รวมถึงให้บริกำรออกแบบ 
จ ำหน่ำย จัดหำ รับเหมำ
ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม 
และบ ำรุงรักษำงำนระบบ
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บระบบ
ดับเพลิงเฉพำะตรำสินค้ำ

Samit
Line



บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน)  

...........................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท                         หน้ำ | 3 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ที่บริษัทได้รับกำรแต่งตั้ง
เป็ นตั วแทนจ ำหน่ ำย
จ ำนวน 3 ตรำสินค้ ำใน
ปัจจุบัน 

      2550 - ปัจจุบัน - กรรมกำรบริษัท บริษัท เอส. ไอ. ไฟร์
เทรด จ ำกัด 

- จ ำหน่ ำยและให้ เช่ ำ 
เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 
จ ำหน่ ำยหมึ กพิ มพ์     
บรรจุ ภั ณ ฑ์  อะไหล่
ส่วนประกอบเครื่องพิมพ์ 
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ เครื่อง
ส ำรองไฟ และเครื่องท ำ
ควำมเย็น 

      2557 - ปัจจุบัน - กรรมกำรบริษัท บริษัท เซฟตี้ แฟคทอรี่ 
จ ำกัด 

- น ำเข้ำเครื่องมือ อุปกรณ์
ควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 

      2552 - ปัจจุบัน - กรรมกำรบริษัท บริษัท อีคอนไลท์ 
แมนูแฟ็คเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

- ผลิต จ ำหน่ำยอุปกรณ์
สัญญำณไฟฉุกเฉินและ
ระบบไฟส ำรอง 

3.  นำยศิริชัย โตวริิยะเวช 
- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอิสระ 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไม่มี – 
 

55 - ปริญญำโท สำขำ MBA 
University of Florida, 
USA 

- ปริญญำตรี คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ สำขำ
เครื่องกล  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- Director Accreditation 
Program (DAP) Class 
79/2009 

 

- - 2559 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
/กรรมกำรอสิระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 
 
 
 

- น ำเข้ ำและจ ำหน่ ำย
อุปกรณ์ ดับเพลิ งแบบ
ครบวงจร ระบบดับเพลิง
อั ตโนมั ติ  และระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุ เพลิง
ไหม้ รวมถึงกำรให้บริกำร
ออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ 
รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม 
ให้บริกำรตรวจสอบและ
บ ำรุ งรั กษำอุ ปกรณ์
ดับเพลิงและงำนระบบที่
เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิง 



บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน)  

...........................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท                         หน้ำ | 4 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

      2558 - ปัจจุบัน - Board of 
Director 

บริษัท คอนเวอร์เจนซ ์
ซิสเทมส์ จ ำกัด 

- ให้บริกำรด้ำนคอมพวิเตอร์ 
กำรออกแบบระบบ 
กำรดูแลระบบ 

      2558 - ปัจจุบัน - Board of 
Director, 
Chairman of the 
Audit 
Committee 

บริษัท สหกลอิควิป
เมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 

- รับเหมำก่อสร้ำง และ
รับเหมำงำนขุดขนดิน
และถ่ำนหิน 

      2557 - ปัจจุบัน - กรรมกำรบริษัท บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส 
ปิทอล จ ำกัด 

- กิจกรรมโรงพยำบำล 
 

      2557 - 2558 - Board of 
Director, 
Managing 
Director 

บริษัท อลิอันซ์ เมดิ
คอล เอเชีย จ ำกัด 

- โรงพยำบำล เอกชน 
สถำนพยำบำล รับตรวจ 
รักษำคนไข้และผู้ป่วย 
ท ำกำรฝึกอบรมด้ำน
วิชำกำร 

      2557 - 2558 - Board of 
Director, 
Managing 
Director 

บริษัท เท็น เอ็ม.ดี. 
นครสวรรค์ จ ำกดั 

- รักษำพยำบำล 

      2556 - 2557 - Director of 
Investment 

บริษัท โรงพยำบำล
บ ำรุงรำษฎร์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

- โรงพยำบำล 

      2551 - 2555 - Finance Director, 
Corporate 
Investment 

บริษัท กรุงเทพดุสิต 
เวชกำร จ ำกัด 
(มหำชน) 
 
 
 
 

- โรงพยำบำล 



บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน)  

...........................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท                         หน้ำ | 5 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

4.  นำยวรพล โลพันธ์ศร ี
- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอิสระ 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไม่มี – 
 

54 - ปริญญำโท คณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปริญญำตร ีคณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- Director Accreditation 
Program (DAP) Class 
77/2009 

- Director Certification 
Program (DCP) Class 
167/2012 

- - 2559 - ปัจจุบัน 
 

- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
/กรรมกำรอสิระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

- น ำเข้ ำและจ ำหน่ ำย
อุปกรณ์ ดับเพลิ งแบบ
ครบวงจร ระบบดับเพลิง
อั ตโนมั ติ  และระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุ เพลิง
ไหม้ รวมถึงกำรให้บริกำร
ออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ 
รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม 
ให้บริกำรตรวจสอบและ
บ ำรุ งรั กษำอุ ปกรณ์
ดับเพลิงและงำนระบบที่
เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิง 

      2548 - ปัจจุบัน - Head of Internal 
Audit 

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี 
ประกันภัย (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

- รับประกันวินำศภัย 

      2557 - ปัจจุบัน - กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท ส.ขอนแก่น
ฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) 

- ผลผลิตจำกสัตว์และ
สั ต ว์ ปี ก ใน รู ป แ บ บ
ลูกช้ิน ไส้กรอก และ
อื่น ๆ ร้ำนอำหำร 

5.  นำงปัทมำพร  
ตันติไพจิตร 
- กรรมกำรบริษัท 
 
(ชื่อ-สกุลเดิม) 

- นำงสำวปัทมำพร  
วุฒิเมธำ 

 

55 - ปริญญำตรี คณะนิติศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

- Director Accreditation 
Program (DAP) Class 
127/2016 

คู่สมรสของ 
นำยทักษิณ  
ตันติไพจิตร 

7.82 % 2550 - ปัจจุบัน - กรรมกำรบริษัท บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิ
เนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 

- น ำเข้ ำและจ ำหน่ ำย
อุปกรณ์ ดับเพลิ งแบบ
ครบวงจร ระบบดับเพลิง
อั ตโนมั ติ  และระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุ เพลิง
ไหม้ รวมถึงกำรให้บริกำร
ออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ 
รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม 
ให้บริกำรตรวจสอบและ
บ ำรุ งรั กษำอุ ปกรณ์



บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน)  

...........................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท                         หน้ำ | 6 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ดับเพลิงและงำนระบบที่
เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิง 

6.  นำงสำวสุวำณี  
เจนจิตขจร 
- กรรมกำรบริษัท 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บัญชีและกำรเงิน 

- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง 

(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไม่มี – 
 

50 - ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
สำขำกำรบัญชี  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- ปริญญำตรี คณะบริหำรธรุกิจ 
สำขำกำรบัญชี 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- Director Accreditation 
Program (DAP) Class 
127/2016 

- - 2558 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บัญชีและกำรเงิน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- น ำเข้ ำและจ ำหน่ ำย
อุปกรณ์ ดับเพลิ งแบบ
ครบวงจร ระบบดับเพลิง
อั ตโนมั ติ  และระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุ เพลิง
ไหม้ รวมถึงกำรให้บริกำร
ออกแบบ จ ำหนำ่ย จัดหำ 
รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม 
ให้บริกำรตรวจสอบและ
บ ำรุ งรั กษำอุ ปกรณ์
ดับเพลิงและงำนระบบที่
เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิง 

      2535 - 2558 - Senior Manager บริษัท บัญชีกิจ จ ำกัด - ตรวจสอบบัญชี และที่
ปรึกษำทำงกำรบัญชี 

7.  นำงสำวเพ็ญ        
ยอดเกลีย้ง 
- ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญช ี
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไม่มี – 
 

41 - ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ 
สำขำกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
- Director Accreditation 

Program (DAP) Class 
127/2016 

- - 2544 - ปัจจุบัน - ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญช ี บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

- น ำเข้ ำและจ ำหน่ ำย
อุปกรณ์ ดับเพลิ งแบบ
ครบวงจร ระบบดับเพลิง
อั ตโนมั ติ  และระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุ เพลิง
ไหม้ รวมถึงกำรให้บริกำร
ออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ 
รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม 
ให้บริกำรตรวจสอบและ
บ ำรุ งรั กษำอุ ปกรณ์
ดับเพลิงและงำนระบบที่
เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิง 



บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน)  

...........................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท                         หน้ำ | 7 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

8.  นำยประกิจ คมข ำ 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
วิศวกรรมและออกแบบ 

- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

 
(ชื่อ-สกุลเดิม) 
- ไม่มี - 

52 - ปริญญำโท  
คณะวิศวกรรมศำสตร ์
สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

- ปริญญำตรี  
คณะวิศวกรรมศำสตร ์
สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ 

- - 2559 - ปัจจุบัน 
 

- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
วิศวกรรมและ
ออกแบบ 

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิ
เนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 

- น ำเข้ ำและจ ำหน่ ำย
อุปกรณ์ ดับเพลิ งแบบ
ครบวงจร ระบบดับเพลิง
อั ตโนมั ติ  และระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุ เพลิง
ไหม้ รวมถึงกำรให้บริกำร
ออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ 
รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม 
ให้บริกำรตรวจสอบและ
บ ำรุ งรั กษำอุ ปกรณ์
ดับเพลิงและงำนระบบที่
เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิง 

      2550 - 2559 - ผู้บริหำรงำน
โครงกำร 

บริษัท กำร์ดไฟร์ จ ำกัด - ข ำย แ ล ะ ให้ บ ริ ก ำ ร
ติดตั้ ง และวำงระบบ
ป้องกันไฟและเช้ือเพลิง
ในอุตสำหกรรมน้ ำมัน, 
ก๊ ำ ซ , ปิ โ ต ร เค มี , 
อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม น อ ก
ชำยฝั่ ง , กำรก ำ เนิ ด
ไฟฟ้ำและกำรบิน 

9.  นำยประพันธ์ จิตร
เจริญชัย 
- ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย
อุปกรณ์ดับเพลิง 

 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไม่มี – 
 

42 - ปริญญำตรี คณะ
วิศวกรรมศำสตร์  
สำขำเครื่องกล 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

- < 0.01 2542 - ปัจจุบัน - ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย
อุปกรณ์ดับเพลิง 

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

- น ำเข้ ำและจ ำหน่ ำย
อุปกรณ์ ดับเพลิ งแบบ
ครบวงจร ระบบดับเพลิง
อั ตโนมั ติ  และระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุ เพลิง
ไหม้ รวมถึงกำรให้บริกำร
ออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ 
รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม 
ให้บริกำรตรวจสอบและ



บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน)  

...........................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท                         หน้ำ | 8 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

บ ำรุ งรั กษำอุ ปกรณ์
ดับเพลิงและงำนระบบที่
เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิง 

10.  นำยบุญเลิศ สันติวรนำ
รถ 
- ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย
ระบบดับเพลิง 
 

(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไม่มี – 

55 - ปริญญำโท MBA   
Marketing Management, 
NIDA 

- ปริญญำตรี  
คณะวิศวกรรมศำสตร์  
สำขำวิศวกรรมโยธำ 
สถำบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำธนบุรี  

- - 2555 - ปัจจุบัน 
 
 

- ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย
ระบบดับเพลิง 

 

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

- น ำเข้ ำและจ ำหน่ ำย
อุปกรณ์ ดับเพลิ งแบบ
ครบวงจร ระบบดับเพลิง
อั ตโนมั ติ  และระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุ เพลิง
ไหม้ รวมถึงกำรให้บริกำร
ออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ 
รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม 
ให้บริกำรตรวจสอบและ
บ ำรุ งรั กษำอุ ปกรณ์
ดับเพลิงและงำนระบบที่
เกีย่วข้องกับกำรดับเพลิง 

11.  นำยนิรันดร์ อ่วมอร่ำม 
- ผู้จัดกำรฝ่ำย
วิศวกรรม 

 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไม่มี – 
 
 

48 - ปริญญำตรี  
คณะวิศวกรรมศำสตร์  
สำขำอุตสำหกำร 
มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑิต 

- - 2550 - ปัจจุบัน - ผู้จัดกำรฝ่ำย
วิศวกรรม 

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

- น ำเข้ ำและจ ำหน่ ำย
อุปกรณ์ ดับเพลิ งแบบ
ครบวงจร ระบบดับเพลิง
อั ตโนมั ติ  และระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุ เพลิง
ไหม้ รวมถึงกำรให้บริกำร
ออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ 
รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม 
ให้บริกำรตรวจสอบและ
บ ำรุ งรั กษำอุ ปกรณ์
ดับเพลิงและงำนระบบที่
เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิง 
 
 



บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน)  

...........................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท                         หน้ำ | 9 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

12.  นำงสำวขนิฐำ เขตต์
อรัญ 
- ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล
และธุรกำร 

 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไม่มี – 

35 - ปริญญำตรี  
คณะรัฐศำสตร์  
สำขำบริหำรรัฐกจิ 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- - 2550 - ปัจจุบัน 
 
 

- ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล
และธุรกำร 

 
 

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

- น ำเข้ ำและจ ำหน่ ำย
อุปกรณ์ ดับเพลิ งแบบ
ครบวงจร ระบบดับเพลิง
อั ตโนมั ติ  และระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุ เพลิง
ไหม้ รวมถึงกำรให้บริกำร
ออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ 
รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม 
ให้บริกำรตรวจสอบและ
บ ำรุ งรั กษำอุ ปกรณ์
ดับเพลิงและงำนระบบที่
เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิง 

13.  นำงศรีสุรตัน์ ศิวนำรถ 
- ผู้จัดกำรฝ่ำย
คลังสินค้ำและขนส่ง 

(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- นำงสำวศรสีุรัตน์ 
จอมคีร ี

 

40 - ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
กรุงเทพกำรบัญชีวิทยำลยั 

- - 2547 - ปัจจุบัน - ผู้จัดกำรฝ่ำย
คลังสินค้ำและ
ขนส่ง 

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

- น ำเข้ ำและจ ำหน่ ำย
อุปกรณ์ ดับเพลิ งแบบ
ครบวงจร ระบบดับเพลิง
อั ตโนมั ติ  และระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุ เพลิง
ไหม้ รวมถึงกำรให้บริกำร
ออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ 
รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม 
ให้บริกำรตรวจสอบและ
บ ำรุ งรั กษำอุ ปกรณ์
ดับเพลิงและงำนระบบที่
เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิง 

    - - 2551 - ปัจจุบัน - กรรมกำรบริษัท บริษัท ศิวนำรถ ออโต้ 
เซอร์วิส จ ำกดั 

- อู่ซอ่มรถยนต์ 
 
 
 
 



บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน)  

...........................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท                         หน้ำ | 10 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

14.  นำงสำวณัฏฐิรำ   
ชีวะสทุโธ 
- ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไม่มี – 
 

44 - ปริญญำตรี  
คณะมนุษยศำสตร์  
สำขำภำษำอังกฤษ 
มหำวิทยำลยัศรีนครินทร์
วิโรฒประสำนมติร 

- - 2545 - ปัจจุบัน 
 
 

- ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ 
 
 

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

- น ำเข้ ำและจ ำหน่ ำย
อุปกรณ์ ดับเพลิ งแบบ
ครบวงจร ระบบดับเพลิง
อั ตโนมั ติ  และระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุ เพลิง
ไหม้ รวมถึงกำรให้บริกำร
ออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ 
รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม 
ให้บริกำรตรวจสอบและ
บ ำรุ งรั กษำอุ ปกรณ์
ดับเพลิงและงำนระบบที่
เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิง 

15.  นำงสำวสมกมล    
พลวำรินทร์ 
- เลขำนุกำรบริษัท 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- นำงสำวสมจิตร์    
แซ่อัง 
 

40 - มัธยมศึกษำปีท่ี 6 
โรงเรียนสอำดเผดิมวิทยำ 
จังหวัดชุมพร 
- Company Secretary 

Program Class 
63/2015 
- Company Reporting 

Program 
Class 19/2017 

- - 2559 - ปัจจุบัน 
 
2547 - 2559 

 
 
 
 
 

- เลขำนุกำรบริษัท 
 
- ผู้จัดกำรแผนก
ธุรกำร 

 

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

- น ำเข้ ำและจ ำหน่ ำย
อุปกรณ์ ดับเพลิ งแบบ
ครบวงจร ระบบดับเพลิง
อั ตโนมั ติ  และระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุ เพลิง
ไหม้ รวมถึงกำรให้บริกำร
ออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ 
รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม 
ให้บริกำรตรวจสอบและ
บ ำรุ งรั กษำอุ ปกรณ์
ดับเพลิงและงำนระบบที่
เกี่ยวข้องกับกำรดับเพลิง 

 



บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน)  

...........................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท                         หน้ำ | 11 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร 
/ ผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
บมจ. ไฟรเ์ทรดเอ็นจิเนียริ่ง 1 2 3 4 5 

1. นำยพรศักดิ์ ลิม้บุญยประเสริฐ x,  xxx, xxxx     xx, /// (45.00%) 
2. นำยทักษิณ ตันตไิพจิตร xx, @, /, //, /// (38.39%) x, @, /// (0.01%) xx, @, /// (50.00%) xx, @, /// (20.00%) xx, @, /// (42.50%)  
3. นำยวรพล โลพันธ์ศร ี xx, xxx, xxxx      
4. นำยศิริชัย โตวริิยะเวช xx, xxx, xxxx      
5. นำงปัทมำพร ตันตไิพจิตร xx, @, /// (7.82%) xx, @ /// (30.00%) /// (20.00%) /// (5.00%)  
6. นำงสำวสุวำณี เจนจติขจร xx, @, /, //      
7. นำงสำวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง xx, @, /, // xx, @     
8. นำยประกิจ คมข ำ /, //      
9. นำยประพันธ์ จิตรเจริญชัย /, //, /// (0.01%)      

10. นำยบุญเลิศ สันติวรนำรถ /, //      
11. นำยนิรันดร์ อ่วมอร่ำม /, //      
12. นำงสำวขนิฐำ เขตต์อรญั /, //      
13. นำงศรีสุรตัน์ ศิวนำรถ //      
14. นำงสำวณัฏฐริำ ชีวะสุทโธ //      

 

หมำยเหตุ:  1)  x = ประธำนกรรมกำร , xx = กรรมกำร,  xxx = กรรมกำรตรวจสอบ, xxxx = กรรมกำรอิสระ ,  @ = กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม , / = กรรมกำรบริหำร, // = ผู้บริหำร, /// = ผู้ถือหุ้น 
 2)  บริษัทย่อยตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้อ ำนำจกำรควบคุมเดียวกันในงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีตรวจสอบ / สอบทำนโดยผู้สอบบัญชี 
 3)  ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทน้ัน ๆ 

 
 
 
 
 



บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน)  

...........................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท                         หน้ำ | 12 

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร 
/ ผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
บมจ. ไฟรเ์ทรดเอ็นจิเนียริ่ง 1 6 7 8 9 

1. นำยพรศักดิ์ ลิม้บุญยประเสริฐ x, xxx, xxxx  xx, /// (50.00%)    
2. นำยทักษิณ ตันตไิพจิตร xx, @, /, //, /// (38.39%) x, @, /// (0.01%)     
3. นำยศิริชัย โตวริิยะเวช xx, xxx, xxxx   xx, /// (0.0001%) xx xx 
4. นำยวรพล โลพันธ์ศร ี xx, xxx, xxxx      
5. นำงปัทมำพร ตันตไิพจิตร xx, @, /// (7.82%) xx, @     
6. นำงสำวสุวำณี เจนจติขจร xx, @, /, //      
7. นำงสำวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง xx, @, /, // xx, @     
8. นำยประกิจ คมข ำ /, //      
9. นำยประพันธ์ จิตรเจริญชัย /, //, /// (0.01%)      

10. นำยบุญเลิศ สันติวรนำรถ /, //      
11. นำยนิรันดร์ อ่วมอร่ำม /, //      
12. นำงสำวขนิฐำ เขตต์อรญั /, //      
13. นำงศรีสุรตัน์ ศิวนำรถ //      
14. นำงสำวณัฏฐริำ ชีวะสุทโธ //      

 

หมำยเหตุ:  1)  x = ประธำนกรรมกำร , xx = กรรมกำร,  xxx = กรรมกำรตรวจสอบ, xxxx = กรรมกำรอิสระ ,  @ = กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม , / = กรรมกำรบริหำร, // = ผู้บริหำร, /// = ผู้ถือหุ้น 
 2)  บริษัทย่อยตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้อ ำนำจกำรควบคุมเดียวกันในงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีตรวจสอบ / สอบทำนโดยผู้สอบบัญชี 
 3)  ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทน้ัน ๆ 

 
 

 

 



บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน)  

...........................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท                         หน้ำ | 13 

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร 
/ ผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
บมจ. ไฟรเ์ทรดเอ็นจิเนียริ่ง 1 10 11 

1. นำยพรศักดิ์ ลิม้บุญยประเสริฐ x, xxx, xxxx    
2. นำยทักษิณ ตันตไิพจิตร xx, @, /, //, /// (38.39%) x, @, /// (0.01%)   
3. นำยวรพล โลพันธ์ศร ี xx, xxx, xxxx  xxx, xxxx  
4. นำยศิริชัย โตวริิยะเวช xx, xxx, xxxx    
5. นำงปัทมำพร ตันตไิพจิตร xx, @, /// (7.82%) xx, @   
6. นำงสำวสุวำณี เจนจติขจร xx, @, /, //    
7. นำงสำวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง xx, @, /, // xx, @    
8. นำยประกิจ คมข ำ /, //    
9. นำยประพันธ์ จิตรเจริญชัย /, //, /// (0.01%)    

10. นำยบุญเลิศ สันติวรนำรถ /, //    
11. นำยนิรันดร์ อ่วมอร่ำม /, //    
12. นำงสำวขนิฐำ เขตต์อรญั /, //    
13. นำงศรีสุรตัน์ ศิวนำรถ //   xx, /// (45.00%) 
14. นำงสำวณัฏฐริำ ชีวะสุทโธ //    

 

หมำยเหตุ:  1)  x = ประธำนกรรมกำร , xx = กรรมกำร,  xxx = กรรมกำรตรวจสอบ, xxxx = กรรมกำรอิสระ ,  @ = กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม , / = กรรมกำรบริหำร, // = ผู้บริหำร, /// = ผู้ถือหุ้น 
 2)  บริษัทย่อยตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้อ ำนำจกำรควบคุมเดียวกันในงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีตรวจสอบ / สอบทำนโดยผู้สอบบัญชี 
 3)  ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทน้ัน ๆ 

 
 

 



บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน)  

............................................................................................................................. .……………………………………………………………………………………………
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท                       หน้ำ | 14 

รายชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

รายชื่อบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1. บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกัด - น ำเข้ำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ดับเพลิงแบบครบวงจร ระบบดับเพลิง

อัตโนมัติ และระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลงิไหม้ รวมถึงกำรให้บริกำร
ออกแบบ จ ำหน่ำย จัดหำ รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม ให้บริกำร
ตรวจสอบและบ ำรุงรักษำอุปกรณด์ับเพลิงและงำนระบบท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรดับเพลิง 

2. บริษัท เอส. ไอ. ไฟร์เทรด จ ำกัด - จ ำหน่ำยและให้เช่ำ เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ จ ำหน่ำยหมึกพิมพ์
บรรจุภัณฑ์ อะไหล่ส่วนประกอบเครื่องพิมพ์ จ ำหน่ำยอุปกรณ์
เครื่องส ำรองไฟ และเครื่องท ำควำมเย็น 

3. บริษัท เซฟตี้ แฟคทอรี่ จ ำกัด - น ำเข้ำเครื่องมือ อุปกรณ์ควำมปลอดภัย 
4. บริษัท อีคอนไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ำกดั - ผลิต จ ำหน่ำยอุปกรณ์สัญญำณไฟฉุกเฉินและระบบไฟส ำรอง 
5. บริษัท ออแกนิค อะโกร มำเนจเมนท์ จ ำกัด - น ำเข้ำ ส่งออก และจ ำหน่ำยสิ่งมีชีวิต 
6. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีเอสแอลแอนด์ซันส ์ - นำยหน้ำตัวแทนกำรค้ำในธุรกิจขำยตรง รวมถึงสินค้ำอุปโภคต่ำง ๆ 
7. บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอส ปิทอล จ ำกดั - โรงพยำบำล 
8. บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซสิเทมส์ จ ำกัด - ให้บริกำรด้ำนคอมพิวเตอร์ กำรออกแบบระบบ กำรดูแลระบบ 
9. บริษัท สหกลอีควิปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) - รับเหมำก่อสร้ำง และรับเหมำงำนขุดขนดินและถ่ำนหิน 
10. บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) - ผลผลิตจำกสัตว์และสัตว์ปีกในรูปแบบลูกช้ิน ไส้กรอก และอื่น ๆ 

ร้ำนอำหำร 
11. บริษัท ศิวนำรถ ออโต้ เซอร์วสิ จ ำกัด - อู่ซ่อมรถยนต์ 

 



บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน)  

........................................................................................................................ ...……………………………………………………………………………………… 
เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย                      หน้ำ | 1 

รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย 

รายชื่อกรรมการ บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ากัด 
1. นำยทักษิณ ตันตไิพจิตร X, @, //, /// (1 หุ้น) 

2. นำงปัทมำพร ตันตไิพจิตร X, @ 

3. นำยกฤษดำ เลหวนิช X, @, //, /// (1 หุ้น) 

4. นำงสำวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง X, @ 
 

หมำยเหตุ:  1) X = กรรมกำร,  @ = กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม , // = ผู้บริหำร, /// = ผู้ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนยีริ่ง จ ำกดั (มหำชน)  

...........................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำงำนก ำกับดูแล - กำรปฏิบัติงำนของบริษัท                                           หน้ำ | 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
บริษัทใช้บริกำรหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบริษัทโดยหัวหน้ำทีมตรวจสอบควบคุมภำยในมีคุณสมบตัิ วุฒิกำรศึกษำ 

และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ดงันี้ 
 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. 
 

นำงสำววัลดี สีบุญเรือง 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไม่มี – 
 

54 - ปริญญำตรี จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั คณะ
พำณิชยศำสตร์และกำร
บัญชี  
- ผู้สอบบญัชีรับอนุญำต 
(CPA) ทะเบียนเลขท่ี 
3829 
- Director 
Accreditation 
Program (DAP), IOD 
- Audit Committee 
Program (ACP), IOD 

 

- - 
 

2537 – ปัจจุบัน 
 

- Senior partner 
 

บริษัท สอบบัญชี ไอ วี
แอล จ ำกัด 

- ให้บริกำรด้ำนวิชำชีพ
ตรวจสอบบญัชีและ
ตรวจสอบภำยใน  

 

 



  บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนยีริ่ง จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนยีริ่ง จ ำกดั (มหำชน) 

............................................................................................................................. ................................................................................................ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ 
 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ ผู้ซึ่งมีควำมรู้
ควำมสำมำรถมีประสบกำรณ์ ทั้ง 3 ท่ำน ได้แก่ นำยพรศักดิ์  ลิ้มบุญยประเสริฐ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำยวรพล โลพันธ์ศรี 
และนำยศิริชัย  โตวิริยะเวช กรรมกำรตรวจสอบ โดยกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน เป็นผู้มีควำมรู้ทำงด้ำนบัญชี กำรจัดกำร รวมถึงกำรตรวจสอบ 
และได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ส ำหรับปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น 
4 ครั้ง โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนได้เข้ำร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง ได้ตรวจสอบและพิจำรณำประเด็นต่ำง ๆ ดังนี ้

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 2560 เพื่อควำมมั่นใจว่ำกำรจัดท ำ
งบกำรเงินของบริษัทได้จัดท ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลด้วยควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
เชื่อถือได้ และผู้สอบบัญชีได้ให้ควำมเห็นต่องบกำรเงิน ซึ่งได้เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้น 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ด ำเนินกำรสอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท และได้ให้
ควำมเห็นว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีและมีประสิทธิภำพ 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ด ำเนินกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึง
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดต่ำง ๆ ของบริษัท 

4. คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ด ำเนินกำรสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทในเรื่องดังกล่ำวให้มีควำมถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

5. คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ด ำเนินกำรสอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
6. คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประจ ำปี 2560 เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ให้น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง 

  นำยเมธี รัตนศรีเมธำ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3425 หรือ  
  นำยพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 2803 หรือ  
  นำยอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5389 หรือ 
  นำงสำววรำภรณ์  วำรีเศวตสุวรรณ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5087                 

จำกบริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ำกัด พร้อมก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีส ำหรับบริษัทประจ ำปี 
2560 เป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,200,000 บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนบำทถ้วน) โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น
เกี่ยวกับกำรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่ำว ดังน้ี 

 ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงำนด้วยควำมรู้ในวิชำชีพ ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน
และควำมเสี่ยงต่ำง ๆ  

 ค่ำตอบแทนท่ีเสนอมำเป็นอัตรำที่เหมำะสมส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปี 2560 

 ผู้สอบบัญชี ไม่มีควำมสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำน 
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 โดยสรุปแล้ว คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ครบถ้วนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท และมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนอย่ำงถูกต้อง มีระบบกำรควบคุมภำยใน 
กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก ำหนดต่ำง ๆ รวมถึงมี
กำรเปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงถูกต้อง และมีกำรปฏิบัติงำนท่ีสอดคล้องกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเพียงพอ 
 
 
 
             ...................................................... 
               นำยพรศักดิ์  ลิ้มบุญยประเสริฐ 
 

                          ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


