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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1. ทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสินที่บริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวย
5.1.1. ที่ดินและสวนปรับปรุง-บนที่ดินเชา
เลขที่โฉนด

ที่ตั้ง

เนื้อที่

เจาของ
กรรมสิทธิ์

มูลคาสุทธิ
(ลานบาท)

ภาระผูกพัน

วัตถุประสงคในการ
ถือครอง

27378

95 ซ.รามอินทรา117 ต.บาง
ชัน อ.มีนบุรี กรุงเทพฯ

1-2-20 ไร

บริษัท

7.54

ค้ําประกันสินเชื่อ
ธนาคาร วงเงินรวม 74
ลานบาท

78396, 78175

ต.ปาสัก อ.เมืองลําพูน จ.
ลําพูน

70.9 ตร.วา

บริษัทยอย

0.18

ไมมี

ที่ตั้งศูนยบริการลูกคา

ต.ทาพระ อ.เมืองขอนแกน
จ.ขอนแกน

36 ตร.วา

0.08

ไมมี

ที่ตั้งศูนยบริการลูกคา

บริเวณติดกับที่ตั้งสํานักงาน
บริษัท

720 ตร.วา

0.30

ไมมี

บริษัทเชาที่ดินเพื่อใช
เปนที่จอดรถสําหรับ
พนักงานบริษัทและผู
มาติดตองานกับบริษัท

116829, 116830

สวนปรับปรุง -บน
ที่ดินเชา

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

(บริษัทนิวแมค
อาเธอร จํากัด)
บริษัทยอย
(บริษัทนิวแมค
อาเธอร จํากัด)
นายสุชาติ
สุนันทนาสุข
(บุคคลภายนอก
ซึ่งไมเกี่ยวของ
กับบริษัท)

รวม

8.10

5.1.2. สินทรัพยถาวรอื่น
รายการ
อาคารสํานักงานและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

เจาของ
กรรมสิทธิ์
บริษัทและ
บริษัทยอย
บริษัทและ
บริษัทยอย
บริษัทและ
บริษัทยอย
บริษัทและ
บริษัทยอย

มูลคาสุทธิ
(ลานบาท)
15.96

ค้ําประกันสินเชื่อธนาคารวงเงินรวม 74.00 ลานบาท

1.75

ไมมี

5.09

ไมมี

10.16

ค้ําประกันสัญญาเชาทางการเงินเพื่อซื้อยานพาหนะวงเงิน
รวม 12.65 ลานบาท

รวม

32.96
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รวมที่ดิน อาคาร อุปกรณ เครื่องตกแตง เครื่องใชสํานักงานและยานพาหนะสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ
41.06 ลานบาท
5.2 ทรัพยสินไมมีตัวตน
5.2.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีทรัพยสินที่ไมมีตัวตนที่ใชในการประกอบธุรกิจ ไดแก ลิขสิทธิ์
ซอฟทแวร และโปรแกรมทางคอมพิวเตอร อาทิเชน โปรแกรมระบบ SAP Business One โปรแกรมระบบบัญชี
โปรแกรมระบบจัดการคลังสินคา และโปรแกรมระบบปฎิบัติการ Microsoft เปนตน ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีสุทธิเทากับ
2.79 ลานบาท
5.2.2 เครื่องหมายการคา
บริษัทไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคากับสํานักเครื่องหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญาเพื่อปองกันการ
ละเมิดลิขสิทธิ์สําหรับผลิตภัณฑแตละชนิด โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานี้ มีอายุ 10 ปและอาจตออายุได
ทุกๆ 10 ป ดังนี้
ชื่อ
TOREDO

ประเภทสินคา
ไสกรองเครื่องกรองน้ํา กระบอก
ใสไสกรองเครื่องกรองน้ํา

วันที่จดทะเบียน
7 ตุลาคม 2552

วันหมดอายุ
6 ตุลาคม 2562

13 พฤศจิกายน 2551

12 พฤศจิกายน
2561

HYDRA Mate

เครื่องกรองน้ําแบบลางตัวเอง
อัตโนมัติ เครื่องฆาเชื้อแบคทีเรีย
ในน้ํา
เครื่องกรองน้ํา ไสกรองน้ํา

22 พฤษภาคม 2541

21 พฤษภาคม 2561

HYDRA mate

เครื่องกรองน้ํา ไสกรองน้ํา

22 พฤษภาคม 2541

21 พฤษภาคม 2561

Water Care

เครื่องหมายการคา

นอกจากนี้บริษัทเออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด กําลังอยูระหวางยื่นขอจดทะเบียนขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐจากกรม
ทรัพยสินทางปญญา ซึ่งยังคงอยูระหวางการสืบคนขอมูลและการพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อสิทธิบัตร
เครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์พรอมระบบการฆาเชื้อแบบเคลื่อนที่
ลักษณะสิ่งประดิษฐ
เครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์พรอมระบบฆาเชื้อแบบเคลื่อนที่ สําหรับใชกับเครื่องไตเทียม
ชื่อผูขอ
บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
ชื่อผูประดิษฐ
ดร. วิจิตร เตชะเกษม
วันที่ยื่นคําขอ
4 ธันวาคม 2552
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5.3 สัญญาที่สําคัญที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ
5.3.1 สัญญาตัวแทนจําหนาย
1) สัญญาระหวาง บริษัท กับ PENTAIR FILTRATION SOLUTIONS,LLC
คูสัญญา

:

PENTAIR FILTRATION SOLUTIONS,LLC

ระยะเวลาของสัญญา

:

อายุสัญญา 5 ป ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สาระสําคัญของสัญญา

:

บริษัทไดรับอนุญาตใหเปนตัวแทนจําหนายสินคาของ PENTAIR FILTRATION SOLUTION,LLC สําหรับ
ผลิตภัณฑและบริการระบบกรองในกลุมธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร(All Multi-Units Foodservice Businesses)
โดยบริ ษั ท ไม ไ ด รั บ กรรมสิ ท ธิ์ แ ต เ พี ย งผู เ ดี ย วในการเป น ตั ว แทนจั ด จํ า หน า ยภายในประเทศไทย(NonExclusive)และไมอนุญาตใหตัวแทนจําหนายทําการตลาดและขายสินคานอกประเทศไทยได โดย PENTAIR
FILTRATION SOLUTION,LLC ไดมีขอกําหนดจํานวนเปาหมายในการสั่งซื้อในแตละปตลอดอายุสัญญา
ทั้งนี้หากผูจัดจําหนายจะทําการขายหรือทําการตลาดของผลิตภัณฑผานชองทางในระบบอินเตอรเนตเวบไซต
จะตองไดรับอนุญาตจากทาง PENTAIR FILTRATION SOLUTION,LLC กอนดําเนินการ นอกจากนี้
PENTAIR FILTRATION SOLUTION,LLC ไดมีการรับประกันสินคาในกรณีที่สินคามีความเสียหาย ดวยเหตุที่
เกิดจากวัตถุดิบและการผลิต เปนระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สงสินคาใหแกตัวแทนจัดจําหนาย ยกเวนกรณีที่
ความเสียหายนั้นเกิดจากการติดตั้งผลิตภัณฑผิดวิธี หรือการซอมแซมดัดแปลงแกไขผลิตภัณฑโดยผูอื่นที่ไมใช
PENTAIR FILTRATION SOLUTION,LLC หรือการใชงานผิดประเภทและการใชงานเกินกวาความสามารถ
ของผลิตภัณฑนั้นๆเปนตน

ตราสินคาที่ไดรับสัญญา

:

เงื่อนไขของสัญญา

:

ในการตออายุสัญญา หากทาง PENTAIR FILTRATION SOLUTIONS,LLC หรือตัวแทนจัดจําหนายไมขอ
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสัญญา ทาง PENTAIR FILTRATION SOLUTIONS,LLC จะดําเนินการตออายุ
สัญญาใหอัตโนมัติตอไปอีก 1 ป หากไมมีการยกเลิกสัญญากอนกําหนด

การสิ้นสุดของสัญญา

:

หากบริ ษั ท (ตั วแทนจํ าหน าย)ไม ส ามารถสั่ง ซื้ อ สิ น ค าตามจํ า นวนเป าหมายที่ PENTAIR FILTRATION
SOLUTION,LLC กําหนดได หรือพนักงานฝายขายและฝายบริการของตัวแทนจําหนายไมไดรับการฝกอบรม
ในผลิตภัณฑกลุม PENTAIR FILTRATION SOLUTION,LLC อยางเพียงพอ หรือตัวแทนจําหนายทําผิดกฎ
ดานการขายสินคานอกพื้นที่สัญญาอนุญาตจัดจําหนาย หรือหากมีการโอนสินทรัพยหลัก(ที่นอกเหนือจาก
การประกอบธุรกิจปกติ)หรือการโอนหุนของบริษัทมากกวารอยละ 10 ดวยเหตุผลใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลงผู
ถือหุนใหญและผูบริหารหลักของตัวแทนจําหนายอยางมีนัยสําคัญ เชนการลาออก การถูกปลด ดวยเหตุผล
ใดๆ โดยมิไดแจงถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงแกPENTAIR FILTRATION SOLUTION,LLC และไดรับความ
เห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจาก PENTAIR FILTRATION SOLUTION,LLC

Pentair, Everpure, Shurflo, GE, Pentek, Fleck, Structural, Parks, Homespring, Merlin และ Fiberdyne
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2) สัญญาระหวาง บริษัท กับ Pentair Pacific Rim (Water) Limited
คูสัญญา

:

Pentair Pacific Rim (Water) Limited

ระยะเวลาของสัญญา

:

อายุสัญญา 2 ป ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สาระสําคัญของสัญญา

:

บริษัทไดรับอนุญาตใหเปนตัวแทนจําหนายสินคาของ Pentair Pacific Rim (Water) Limitedสําหรับผลิตภัณฑ
และบริการระบบกรองน้ําในกลุมธุรกิจเกี่ยวกับที่พักอาศัย(Residential Market) โดยบริษัทไมไดรับกรรมสิทธิ์
แตเพียงผูเดียวในการเปนตัวแทนจัดจําหนายภายในประเทศไทย(Non-Exclusive) และไมอนุญาตใหตัวแทน
จําหนายทําการตลาดและขายสินคานอกประเทศไทยได โดย Pentair Pacific Rim (Water) Limited ไดมี
ขอกําหนดจํานวนเปาหมายในการสั่งซื้อในแตละปตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้หากผูจัดจําหนายจะทําการขายหรือ
ทําการตลาดของผลิตภัณฑผานชองทางในระบบอินเตอรเนตเวบไซต จะตองไดรับอนุญาตจากทาง Pentair
Pacific Rim (Water) Limited กอนดําเนินการ นอกจากนี้ Pentair Pacific Rim (Water) Limited ไดมีการ
รับประกันสินคาในกรณีที่สินคามีความเสียหาย ดวยเหตุที่เกิดจากวัตถุดิบและการผลิต เปนระยะเวลา 1 ป นับ
จากวันที่สงสินคาใหแกตัวแทนจัดจําหนาย ยกเวนกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดจากการติดตั้งผลิตภัณฑผิดวิธี
หรือการซอมแซมดัดแปลงแกไขผลิตภัณฑโดยผูอื่นที่ไมใช Pentair Pacific Rim (Water) Limited หรือการใช
งานผิดประเภทและการใชงานเกินความสามารถของผลิตภัณฑนั้นๆเปนตน

ตราสินคาที่ไดรับสัญญา

:

Pentek, Fleck และ Park

เงื่อนไขของสัญญา

:

ในการตออายุสัญญา หากทาง Pentair Pacific Rim (Water) Limited หรือตัวแทนจัดจําหนายไมขอยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงสัญญา ทาง Pentair Pacific Rim (Water) Limited จะดําเนินการตออายุสัญญาใหอัตโนมัติ
ตอไปอีก 1 ป หากไมมีการยกเลิกสัญญากอนกําหนด

การสิ้นสุดของสัญญา

:

หากบริษัท(ตัวแทนจําหนาย)ไมสามารถสั่งซื้อสินคาตามจํานวนเปาหมายที่ Pentair Pacific Rim (Water)
Limited กําหนดได หรือพนักงานฝายขายและฝายบริการของตัวแทนจําหนายไมไดรับการฝกอบรมใน
ผลิตภัณฑกลุม Pentair Pacific Rim (Water) Limitedอยางเพียงพอ หรือบริษัททําผิดกฎดานการขายสินคา
นอกพื้นที่สัญญาอนุญาตจัดจําหนาย หรือหากมีการโอนสินทรัพยหลัก(ที่นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจ
ปกติ)หรือการโอนหุนของบริษัทมากกวารอยละ 10 ดวยเหตุผลใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนใหญและ
ผูบริหารหลักของตัวแทนจําหนายอยางมีนัยสําคัญ เชนการลาออก การถูกปลด ดวยเหตุผลใดๆ โดยมิไดแจง
ถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงแก Pentair Pacific Rim (Water) Limitedและไดรับความเห็นชอบเปนลาย
ลักษณอักษรจาก Pentair Pacific Rim (Water) Limited
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5.3.2 สัญญาเชาคลังสินคา
1) สัญญาเชาอาคารคลังสินคา ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 292 (คลัง 6-C) และ 292/1(คลัง 6-B, 6-D) ถนนเจริญพัฒนา แขวง
บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 650 ตารางเมตร ตามสัญญาเชาลงวันที่ 15 ธันวาคม 2554
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผูใหเชา

:

บริษัท มีชัย พรอพเพอรตี้ จํากัด

ผูเชา

:

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

อัตราคาเชา

:

เดือนละ 35,000 บาท และเงินประกันคาเชาจํานวน 151,664 บาท หากผูเชาผิดนัดไมชําระคาเชาตรงเวลา ผูให
เชาสามารถคิดดอกเบี้ยวันละ 750 บาท

ระยะเวลาของสัญญา

:

3 ป นับตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557

เงื่อนไขของสัญญา

:

หากผูเชาประสงคจะตออายุสัญญาเชาเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาเชา ผูเชาจะตองบอกกลาวเปนหนังสือใหผูให
เชาทราบ ไมนอยกวา 90 วันกอนครบกําหนดอายุสัญญาเชา มิเชนนั้นถือวาผูเชาไมประสงคที่จะขอตออายุการ
เชาอีกตอไปและสัญญาเชาเปนอันระงับไปในทันทีที่ครบกําหนดการเชาตามสัญญา

การสิ้นสุดของสัญญา

:

ในกรณี ที่สัญญาครบกําหนดระยะเวลาเชาหรื อในกรณีที่ ผูเชาประพฤติ ผิดสั ญญาเชา และผู ให เช าบอกเลิ ก
สัญญา หากผูเชาไมขนยายทรัพยสินและสงมอบพื้นที่ใหแกผูใหเชา ผูเชาตองเสียคาปรับใหแกผูใหเชาเปน
รายวัน วันละ 1,100 บาท จนกวาผูเชาจะสงมอบสถานที่ที่เชาคืนในสภาพที่เรียบรอย
ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดไมวากรณีใดๆและผูเชามิไดประพฤติผิดสัญญาเชา หรือกอใหเกิดความเสียหายใดๆ ผูให
เชาจะตองคืนเงินประกันทั้งหมดหลังจากที่ผูเชาคืนพื้นที่เปนที่เรียบรอยภายใน 15 วัน

2) สัญญาเชาอาคารคลังสินคา ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 292 (คลัง 6-A) ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 250 ตารางเมตร ตามสัญญาเชาลงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผูใหเชา

:

บริษัท มีชัย พรอพเพอรตี้ จํากัด

ผูเชา

:

บริษัทยอย (บริษัทเออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด)

อัตราคาเชา

:

เดือนละ 13,000 บาท และเงินประกันคาเชาจํานวน 58,336 บาท หากผูเชาผิดนัดไมชําระคาเชาตรงเวลา ผูให
เชาสามารถคิดดอกเบี้ยวันละ 250 บาท

ระยะเวลาของสัญญา

:

3 ป นับตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557

เงื่อนไขของสัญญา

:

หากผูเชาประสงคจะตออายุสัญญาเชาเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาเชา ผูเชาจะตองบอกกลาวเปนหนังสือใหผูให
เชาทราบ ไมนอยกวา 30 วันกอนครบกําหนดอายุสัญญาเชา มิเชนนั้นถือวาผูเชาไมประสงคที่จะขอตออายุการ
เชาอีกตอไปและสัญญาเชาเปนอันระงับไปในทันทีที่ครบกําหนดการเชาตามสัญญา

การสิ้นสุดของสัญญา

:

ในกรณี ที่สัญญาครบกําหนดระยะเวลาเชาหรื อในกรณีที่ ผูเชาประพฤติ ผิดสั ญญาเชา และผู ให เช าบอกเลิ ก
สัญญา หากผูเชาไมขนยายทรัพยสินและสงมอบพื้นที่ใหแกผูใหเชา ผูเชาตองเสียคาปรับใหแกผูใหเชาเปน
รายวัน วันละ 450 บาท จนกวาผูเชาจะสงมอบสถานที่ที่เชาคืนในสภาพที่เรียบรอย
ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดไมวากรณีใดๆและผูเชามิไดประพฤติผิดสัญญาเชา หรือกอใหเกิดความเสียหายใดๆ ผูให
เชาจะตองคืนเงินประกันทั้งหมดหลังจากที่ผูเชาคืนพื้นที่เปนที่เรียบรอยภายใน 15 วัน
สวนที่ 2.5 หนา 5

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

5.3.3 สัญญาประกันภัย
บริษัทมีการทําประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน อันประกอบไปดวยอาคารสํานักงาน เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตง
เครื่องใชสํานักงาน โกดังเก็บสินคา สินคาคงเหลือ และประกันสินคาระหวางการขนสงเปนตน โดยมีรายละเอียดของสัญญา
ประกันภัยดังนี้
1) กรมธรรมประกันอัคคีภัยอาคารสํานักงาน บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด
คูสัญญา

:

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด

กรมธรรมเลขที่

:

001-55/00027572

ประเภทของการประกันภัย

:

ประกันอัคคีภัยของทรัพยสินของบริษทั ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน) บนที่ตั้งเลขที่ 95 ซ.รามอินทรา แขวง
มีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510

ระยะเวลาของสัญญา

:

อายุสัญญา 1 ป ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2556

วงเงินเอาประกันภัย

:

ทั้งหมดจํานวน 19,600,000 บาท ประกอบดวย
- อาคารสํานักงาน รวม 18,901,000 บาท
- สิ่ง ปลู ก สร า งอื่ น ๆ ภายในบริ เ วณทรั พ ย สิ น ที่ เอาประกั น ได แ ก โกดั ง ป อ มยาม หลั ง คาคลุ ม และรั้ ว รวม
699,000 บาท
ทั้งนี้ความคุมครองของกรมธรรมดังกลาวไมครอบคลุมถึงฐานรากของสิ่งปลูกสราง

ผูรับผลประโยชนตาม
กรมธรรม

:

สถาบันการเงินแหงหนึ่งตามภาระผูกพันการค้ําประกันสินเชื่อของบริษัท

2) กรมธรรมประกันอัคคีภัยเครื่องใชสํานักงานบริษัท และสินคาคงเหลือ บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด
(มหาชน)
คูสัญญา

:

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด(มหาชน)

กรมธรรมเลขที่

:

12001-108-124186252

ประเภทของการประกันภัย

:

ประกันอัคคีภัยทรัพยสินของบริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน) บนทีต่ ั้งเลขที่ 95 ซ.รามอินทรา 117ถ.ราม
อินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510

ระยะเวลาของสัญญา

:

อายุสัญญา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฏาคม 2555 ถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2556

วงเงินเอาประกันภัย

:

ทั้งหมดจํานวน 52,600,000 บาท ประกอบดวย
- เฟอรนิเจอร และสิ่งของตกแตง และอุปกรณสํานักงาน รวม 2,600,000 บาท
- สตอกสินคา รวม 50,000,000 บาท(40,000,000 บาทเก็บไวที่บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน) บนที่ตั้ง
เลขที่ 95 ซ.รามอินทรา 117 ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510 และอีก 10,000,000
บาท เก็บไวที่ โกดังเจริญพัฒนา คลัง 6-B และ 6-D เลขที่ 292, 292/1ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร
สวนที่ 2.5 หนา 6

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้บริษัทไดทําสัญญาเพิ่มวงเงินเอาประกันภัยจากเดิมที่ 35,500,000 บาท เปนจํานวน 52,600,000 บาท
โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 11 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 1 กรกฏาคม 2556
โดยที่กรมธรรมฉบับนี้มีวงเงินเอาประกันภัยทรัพยสินจากความเสียหายเพิ่มเติมดังนี้
1. ภัยจากการระเบิด จํานวน 35,500,000 บาท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย
จากเหตุการระเบิด ซึ่งรวมไปถึงการระเบิดที่ สืบเนื่องมาจากการรวมตัวของแกสที่ตกคางจากการเผาไหม
ภายในถังเชื้อเพลิงหรือจากกการระเบิดในทอแกส หรือทออื่นๆที่ใชเปนทอสงเชื้อเพลิงเขาเตาเชื้อเพลิง ยกเวน
ความเสียหายใดๆของตัวหมอน้ํา(Boiler) เครื่องประหยัดเชื้อเพลิง(Economiser) หองเผาไหมเชื้อเพลิง
(Combustion Chamber) หรือเครื่องจักรอุปกรณที่เปนสวนประกอบของหมอน้ํา รวมถึงถังบรรจุความดัน
(Pressure vessel) อันเกิดจากการระเบิดดวยตัวเอง
2. ภัยจากลมพายุ (ที่ไมใชภัยพิบัติ) (ยกเวนที่อยูอาศัย) จํานวน 5,260,000 บาท ซึ่งครอบคลุมถึงความ
เสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัยจากน้ําในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซึ่งถูกพัดหรือหอบมาพรอมกับ
ลมพายุแลวทําใหเกิดคลื่นซั ดเขาทวมชายฝง ความเสียหายของทรัพยสินในตั วอาคารที่ไดเอาประกันภั ย
เนื่องจากกน้ําฝน น้ําคางแข็ง หิมะ ทรายหรือฝุนละอองที่ผานเขามาในภายในตัวอาคารตามรองแตกราวของ
อาคารสิ่งปลูกสราง และความเสียหายของเครื่องพรมน้ํา หรือทอน้ําอื่นๆ ซึ่งไดรับความเสียหายโดยตรงจากลม
พายุเทานั้น ยกเวน ความเสียหายโดยตรงหรือทางออมที่เกิดจากภัยลมพายุ ซึ่งเปนภัยพิบัติตามกรมธรรมภัย
พิบัติ หรือความเสียหายจากคลื่นใตน้ํา(Tidal Wave)หรือสึนามิ หรือน้ําหนุน(High Water) หรือน้ําที่ไหลลน
(Overflow) หรือน้ําทวม และไมคุมครองทรัพยสินที่เคลื่อนยายได ซึ่งเก็บอยูในอาคารโปรงหรืออาคารที่มีผนัง
ดานหนึ่งเปดโลงหรือเก็บอยูกลางแจง ไมวาจะมีการปกคลุมดวยผาใบหรือวัสดุปกคลุมใดๆก็ตาม
3. ภัยจากน้ํา (ไมรวมน้ําทวม) จํานวน 35,500,000 บาท ซึ่งคลอบคลุมถึงความเสียหายของทรัพยสินที่เอา
ประกันภัยจากอุบัติเหตุจากการปลอย การรั่วไหล หรือการลนออกมา ของน้ําหรือไอน้ํา จากทอน้ํา ถังน้ํา ระบบ
ทําความรอน ระบบทําความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ํา และรวมถึงน้ําฝนที่ไหลผานเขาไปภายใน
อาคารจากความเสียหายของหลังคา หนาตาง ประตู วงกบประตูหนาตาง ชองลม ชองรับแสงสวาง ทอน้ําหรือ
รางน้ํา ยกเวน ความเสียที่เกิดจากน้ําไหลบา น้ําทวมจากภายนอกอาคาร หรือน้ําที่ซึมผานเขามาทางผนัง
ฐานราก และพื้นของอาคาร การลางทอระบายน้ํา การแตกหรือการรั่วไหลจากระบบทอประปาใตดินหรือทอน้ํา
ดับเพลิงใตดิน ซึ่งเปนทอหลักอยูนอกสถานที่เอาประกันภัย หรือระบบพรมน้ําอัตโนมัติ(Automatic Sprinkler
System)
ผูรับผลประโยชนตาม
กรมธรรม

:

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2.5 หนา 7

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

3) กรมธรรมประกันอัคคีภัยเครื่องใชสํานักงานบริษัท และสินคาคงเหลือ บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น
จํากัด
คูสัญญา

:

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด(มหาชน)

กรมธรรมเลขที่

:

12001-108-124172893

ประเภทของการประกันภัย

:

ประกันอัคคีภัยของทรัพยสินของบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด บนที่ตั้งเลขที่ 95 ซ.รามอินทรา 117 ถ.ราม
อินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510

ระยะเวลาของสัญญา

:

อายุสัญญา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฏาคม 2555 ถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2556

วงเงินเอาประกันภัย

:

ทั้งหมดจํานวน 12,000,000 บาท ประกอบดวย
- เฟอรนิเจอร และสิ่งของตกแตง และอุปกรณสํานักงาน รวม 2,000,000 บาท
- สตอกสินคา รวม 10,000,000 บาท(9,000,000 บาทเก็บไวที่บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด บนที่ตั้งเลขที่
95 ซ.รามอินทรา 117 ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510 และอีก 1,000,000 บาท เก็บ
ไวที่ โกดังเจริญพัฒนา คลัง 6-A เลขที่ 292 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้บริษัทไดทําสัญญาเพิ่มวงเงินเอาประกันภัยจากเดิมที่ 5,800,000 บาท เปนจํานวน 12,000,000 บาท โดย
เริ่มตั้งแตวันที่ 11 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 1 กรกฏาคม 2556
โดยที่กรมธรรมฉบับนี้มีวงเงินเอาประกันภัยทรัพยสินจากความเสียหายเพิ่มเติมดังนี้
1. ภัยจากการระเบิด จํานวน 12,000,000 บาท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย
จากเหตุการระเบิด ซึ่งรวมไปถึงการระเบิดที่ สืบเนื่องมาจากการรวมตัวของแกสที่ตกคางจากการเผาไหม
ภายในถังเชื้อเพลิงหรือจากกการระเบิดในทอแกส หรือทออื่นๆที่ใชเปนทอสงเชื้อเพลิงเขาเตาเชื้อเพลิง ยกเวน
ความเสียหายใดๆของตัวหมอน้ํา(Boiler) เครื่องประหยัดเชื้อเพลิง(Economiser) หองเผาไหมเชื้อเพลิง
(Combustion Chamber) หรือเครื่องจักรอุปกรณที่เปนสวนประกอบของหมอน้ํา รวมถึงถังบรรจุความดัน
(Pressure vessel) อันเกิดจากการระเบิดดวยตัวเอง
2. ภัยจากลมพายุ (ที่ไมใชภัยพิบัติ) (ยกเวนที่อยูอาศัย) จํานวน 1,200,000 บาท ซึ่งครอบคลุมถึงความ
เสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัยจากน้ําในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซึ่งถูกพัดหรือหอบมาพรอมกับ
ลมพายุแลวทําใหเกิดคลื่นซั ดเขาทวมชายฝง ความเสียหายของทรัพยสินในตั วอาคารที่ไดเอาประกันภั ย
เนื่องจากกน้ําฝน น้ําคางแข็ง หิมะ ทรายหรือฝุนละอองที่ผานเขามาในภายในตัวอาคารตามรองแตกราวของ
อาคารสิ่งปลูกสราง และความเสียหายของเครื่องพรมน้ํา หรือทอน้ําอื่นๆ ซึ่งไดรับความเสียหายโดยตรงจากลม
พายุเทานั้น ยกเวน ความเสียหายโดยตรงหรือทางออมที่เกิดจากภัยลมพายุ ซึ่งเปนภัยพิบัติตามกรมธรรมภัย
พิบัติ หรือความเสียหายจากคลื่นใตน้ํา(Tidal Wave)หรือสึนามิ หรือน้ําหนุน(High Water) หรือน้ําที่ไหลลน
(Overflow) หรือน้ําทวม และไมคุมครองทรัพยสินที่เคลื่อนยายได ซึ่งเก็บอยูในอาคารโปรงหรืออาคารที่มีผนัง
ดานหนึ่งเปดโลงหรือเก็บอยูกลางแจง ไมวาจะมีการปกคลุมดวยผาใบหรือวัสดุปกคลุมใดๆก็ตาม
3. ภัยจากน้ํา (ไมรวมน้ําทวม) จํานวน 5,800,000 บาท ซึ่งคลอบคลุมถึงความเสียหายของทรัพยสินที่เอา
ประกันภัยจากอุบัติเหตุจากการปลอย การรั่วไหล หรือการลนออกมา ของน้ําหรือไอน้ํา จากทอน้ํา ถังน้ํา ระบบ
ทําความรอน ระบบทําความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ํา และรวมถึงน้ําฝนที่ไหลผานเขาไปภายใน
อาคารจากความเสียหายของหลังคา หนาตาง ประตู วงกบประตูหนาตาง ชองลม ชองรับแสงสวาง ทอน้ําหรือ
รางน้ํา ยกเวน ความเสียที่เกิดจากน้ําไหลบา น้ําทวมจากภายนอกอาคาร หรือน้ําที่ซึมผานเขามาทางผนัง
ฐานราก และพื้นของอาคาร การลางทอระบายน้ํา การแตกหรือการรั่วไหลจากระบบทอประปาใตดินหรือทอน้ํา
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ดับเพลิงใตดิน ซึ่งเปนทอหลักอยูนอกสถานที่เอาประกันภัย หรือระบบพรมน้ําอัตโนมัติ(Automatic Sprinkler
System)
ผูรับผลประโยชนตาม
กรมธรรม

:

บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด

4) กรมธรรมประกันภัยสินคาที่ขนสงภายในประเทศ บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด
คูสัญญา

:

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด(มหาชน)

กรมธรรมเลขที่

:

13001-113-130054836

ประเภทของการประกันภัย

:

ประกันความเสี่ยงภัยของสินคาระหวางการขนสงภายในประเทศของบริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน) บน
ที่ตั้งเลขที่ 95 ซ.รามอินทรา 117 ถ.รามอินทราแขวงมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510

ระยะเวลาของสัญญา

:

อายุสัญญา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2557

วงเงินเอาประกันภัย

:

ทั้งหมดจํานวน 6,000,000 บาท ประกอบดวยอะไหลเครื่องกรองน้ําและเครื่องกรองน้ําที่เปนสินคาใหม ซึ่ง
ขนสงโดยรถบรรทุก 6 ลอหรือรถหัวลากหรือรถกระบะ 4 ลอ โดยรับประกันสินคาดังกลาวในเสนทางขนสงจาก
ทาเรือคลองเตยหรือทาเรือแหลมฉบังหรือสนามบินสุวรรณภูมิ ไปคลังสินคาของ บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด
(มหาชน) บนที่ตั้งเลขที่ 95 ซ.รามอินทรา 117 ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้สําหรับความรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกที่บริษัทจะตองรับผิดชอบเอง เปนจํานวน 5,000 บาท ของ
ความเสียหายตออุบัติเหตุแตละครั้ง(เฉพาะรถของผูเอาประกันภัย)

ผูรับผลประโยชนตาม
กรมธรรม

:

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

5.3.4 สัญญาเชารถยนตเพื่อการพาณิชย
บริษัท และบริษัท ยอ ยไดทํา สัญ ญาเชารถยนตเพื่อ การพาณิ ชย( รถกระบะ)เพื่อ ใช ในการดํา เนิน งานและ
ใหบริการแกลูกคาของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งมีจํานวนรถยนตที่บริษัทและบริษัทยอยเชาจากบริษัทภายนอกจํานวน
31 คัน ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาเชาตั้งแต 16 เดือน ถึง 48 เดือน ตามความเหมาะสมของการเชาแตละคัน โดยมี
คาใชจายในการเชารถยนตเพื่อการพาณิชยของบริษัทและบริษัทยอยรวมเดือนละ 0.44 ลานบาท
5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการที่เปนสวนสนับสนุน
กิจการของบริษัท อันจะทําใหบริษัทมีผลประกอบการหรือผลกําไรเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
หลักของบริษัทใหมีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น ปจจุบันบริษัทมีการลงทุนในบริษัทยอย 2 บริษัทคือ
• บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น ลงทุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 25.00 ลานบาท มีลักษณะ
ธุรกิจเปนผูจําหนายผลิตภัณฑและใหบริการระบบน้ําบริสุทธิ์ ออกแบบติดตั้งระบบบําบัดน้ําบริสุทธิ์สําหรับ
ตลาดบริการทางการแพทยและอุตสาหกรรม
• บริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด ลงทุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 5.00 ลานบาท มีลักษณะ
ธุรกิจเปนผูจําหนายอะไหลอุปกรณ และการใหบริการซอมบํารุงระบบบําบัดน้ําบริสุทธิ์สําหรับตลาดอาหาร
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และบริการทางการแพทย (บริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด ไดหยุดประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554
และโอนกิจการไปใหบริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อดําเนินธุรกิจตอไป)
ทั้งนี้การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจะอยูภายใตการควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
และในการกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม บริษัทจะสงกรรมการของบริษัทหรือคัดเลือกผูบริหารที่มีคุณสมบัติและ
ประสบการณที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนตัวแทนในการบริหารงาน เพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญและ
ควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและ บริษัทรวมดังกลาว
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