บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้ำและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ วำล์วและ
อุปกรณ์ระบบดับเพลิง วำล์วและอุปกรณ์ระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศ รวมทั้งให้บริกำรงำนโครงกำรติดตั้งระบบ
ดับเพลิง เน้นนโยบำยคุณภำพในกำรให้บริกำรลูกค้ำด้วยสินค้ำ ที่ได้รับมำตรฐำน มีคุณภำพสูง และจัดจำหน่ำยสินค้ำอย่ำง
ครบวงจร พร้อมบริกำรให้คำแนะนำโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชำญ ทีมงำนขำยมืออำชีพ เพื่อให้บริกำรที่ตรงควำมต้องกำร และเพื่อ
สร้ำงควำมพึงพอใจให้ลูกค้ำสูงสุด นอกจำกนี้ ภำยในองค์กรมีกำรกำหนดกำรสร้ำงค่ำนิยมร่วมกัน (Shared Value) เพื่อให้
บริษัทมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่ดี สร้ำงองค์กรให้เกิดกำรเรียนรู้ เพื่อสร้ำงไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันในกำรมุ่งเน้นควำมเป็นผู้นำ
ในธุรกิจนำเข้ำและจำหน่ำยอุปกรณ์ระบบปรับอำกำศ และระบบดับเพลิงครบวงจร เพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำยและควำม
ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
พันธกิจและเป้าหมายการดาเนินธุรกิจ บริษัทยังคงเน้นกำรบริหำรงำนโดยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ำ
หลักอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ ขยำยฐำนลูกค้ำรับเหมำงำนโครงกำร กลุ่มลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรม และขยำยธุรกิจไปยัง
ลูกค้ำขนำดกลำงและขนำดย่อม ลูกค้ำกลุ่มผู้ใช้งำนโดยตรงมำกขึ้น และมีแผนขยำยกำรจำหน่ำยสินค้ำไปยังกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้ำน เช่น พม่ำ เวียดนำม กัมพูชำ เป็นต้น มุ่งเน้นให้มีกำรติดตำมดูแลลู กค้ำกลุ่มงำนโครงกำร ติดต่อประสำนงำน
ผู้ออกแบบโครงกำร เน้นกำรจำหน่ำยสินค้ำที่บริษัทจ้ำงผลิต และสินค้ำที่เป็นตัวแทนจำหน่ำยให้มำกขึ้น
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริษัทเริ่มต้นจำกกำรเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท หำญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด (“หำญ”) ต่อมำภำยหลังหำญปรับโครงสร้ำง
กำรบริหำรงำนแบบครอบครัวสู่กำรบริหำรงำนแบบมืออำชีพ บริษัทจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2544
ในนำม “บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้ำนบำท โดยกลุ่มชำญณรงค์1 และคุณวิรัฐ สุขชัย ซึ่งเป็น
อดีตผู้บริหำรเดิมของหำญในสำยงำนขำยวำล์วและอุปกรณ์ดับเพลิง บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้ำและจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์วำล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วำล์วและอุปกรณ์ระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศ และให้บริกำรงำนโครงกำร
ติดตั้งระบบดับเพลิง ต่อมำเมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2546 และ 24 กรกฎำคม 2549 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3 ล้ำน
บำท และ 4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ
ในปี 2546 บริษัทได้เริ่มขยำยกิจกำร โดยเพิ่มแผนกงำนขำยโครงกำร ซึ่ง ให้บริกำรให้คำปรึกษำ ออกแบบ และติดตั้ง
ระบบดับเพลิงต่ำงๆ เช่น ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และ
ระบบสัญญำณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงำนวิศวกรผู้เชี่ยวชำญ มุ่งเน้นกำรรับงำนโครงกำรที่
มีขนำดไม่ใหญ่มำกนัก เช่น โรงงำนขนำดกลำง และโรงงำนขนำดเล็ก ในปี 2548 เพิ่มผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
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กลุ่มชำญณรงค์ ประกอบด้วย นำงประยูรศรี ชำญณรงค์ นำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์ และนำยเจน ชำญณรงค์
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ด้วยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ FM2002 ในปี 2550 บริษัทได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณ Outstanding Distributor
Award จำก NIBCO Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกำ
พัฒนำกำรที่สำคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ สรุปได้ดังนี้
ปี 2552

- บริ ษั ท ได้ รั บ กำรรั บ รองมำตรฐำน ISO 9001:2008 จำกสถำบั น UKAS (UNITED KINGDOM
ACCREDITATION SERVICE) ซึ่งเป็นสถำบันที่ให้กำรรับรองระดับโลกจำกประเทศสหรำชอำณำจักร
ด้วยกำรตรวจประเมินระบบคุณภำพจำก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2554

- บริษัทเข้ำทำสัญญำเป็นตัวแทนจำหน่ำยระบบดับเพลิงก๊ำซไนโตรเจน และระบบสัญญำณเตือนภัย (Fire
Alarm) กับบริษัท ซีเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2555

- วันที่ 10 ตุลำคม 2555 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 4 ล้ำนบำท เป็น 65 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ

ปี 2556

- บริษัทได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ระบบ Air Sampling Detector (ASD) ซึ่งเป็นระบบ
ตรวจจับควันควำมไวสูง จำก WAGNER ประเทศสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี
- บริษัทได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณเป็นผู้ให้ควำมร่วมมือกับประเทศไทยในกำรลดและเลิกใช้สำรทำลำย
ชั้นบรรยำกำศโอโซนจำกกระทรวงอุตสำหกรรม

ปี 2557

- บริษัทได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ Balancing and Control วำล์ว ของ OVENTROP
ประเทศสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี
- วันที่ 19 มีนำคม 2557 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท ได้มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจำก 65 ล้ำนบำท เป็น 130 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 6,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท เสนอขำยต่อผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ในอัตรำ 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในรำคำ
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เพื่อนำเงินที่ได้จำกกำรเพิ่มทุนมำใช้เ ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ
โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 21 เมษำยน
2557
- วันที่ 15 พฤษภำคม 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทแปรสภำพจำก
บริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหำชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 130 ล้ำนบำท เป็น 175 ล้ำนบำท โดยกำร
ออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็นครั้ง
แรก (IPO) พร้อมกับกำรนำหุ้นของบริษัทเข้ำจดทะเบียนซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- วันที่ 22 พฤษภำคม 2557 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่ำ “บริษัท
ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)”
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ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เป็นระบบดับเพลิงด้วยสำรสะอำด ซึ่งได้รับกำรรับรองมำตรฐำน UL/FM โดยใช้สำรเคมีชนิดที่
ไม่ทำควำมเสียหำยต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ และไม่เป็นอันตรำยต่อมนุษย์ เหมำะสำหรับติดตั้งในห้อง
สำคัญ เช่น Server Room, Data Center, UPS Room
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