บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้
บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้ำและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์วำล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วำล์วและอุปกรณ์ระบบ
สุขำภิบำลและปรับอำกำศ โดยมีสินค้ำหลำกหลำยมำกกว่ำ 3,000 รำยกำร ภำยใต้ตรำสินค้ำที่มีชื่อเสียงมำกกว่ำ 25 ตรำสินค้ำ
รวมทั้งให้บริกำรงำนโครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิง เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
และระบบสัญญำณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงำนวิศวกรผู้เชี่ยวชำญของบริษัท
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทสำหรับปี 2554 - 2556 และงวดไตรมำสที่ 1 ปี 2556 - 2557 เป็นดังนี้
ประเภทรายได้
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
1. วำล์วและอุปกรณ์
ระบบดับเพลิง
2. วำล์วและอุปกรณ์
ระบบสุขำภิบำลและ
ปรับอำกำศ
3. งำนโครงกำรติดตั้ง
ระบบดับเพลิง
รวมรายได้จากการขายและ
บริการ
รำยได้อื่น
รายได้รวม

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ม.ค. - มี.ค. 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

306.33

80.35 413.22

83.35

451.66

86.65 110.40

84.98 118.61

81.82

41.33

10.84

41.63

8.40

34.27

6.57

6.93

5.33

9.60

6.62

32.95

8.65

38.83

7.83

32.68

6.27

8.05

6.20

12.44

8.58

380.61 99.84 493.68 99.58
0.62
0.16
2.07
0.42
381.23 100.00 495.75 100.00

518.61 99.49 125.38 96.51 140.65 97.03
2.65*
0.51 4.53*
3.49
4.31
2.97
521.26 100.00 129.91 100.00 144.96 100.00

หมำยเหตุ: รำยได้อื่น ประกอบด้วย กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ กำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์
รำยได้จำกกำรชดเชยประกันภัยสินค้ำและทรัพย์สิน และรำยได้จำกกำรให้บริกำรงำนด้ำนสนับสนุน (เริ่มตั้งแต่ปี 2556)
เป็นต้น
* รำยได้อื่นในปี 2556 (เต็มปี) ต่ำกว่ำจำกรำยได้อื่นในงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 เนื่องจำกในงวด 3 เดือนแรกของปี
2556 บริษัทมีผลกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน แต่หลังจำกงวดดังกล่ำวบริษัทมีผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ทำให้เมื่อ
คำนวณผลรวมของรำยได้อื่นในปี 2556 (เต็มปี) จึงต่ำกว่ำในงวด 3 เดือนแรกของปี 2556

2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง
วำล์ว เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในกำรเปิดหรือปิดน้ำของระบบดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่กับท่อน้ำของระบบดังกล่ำว โดย
วำล์วใช้ทำหน้ำที่หลำกหลำยในระบบงำน เช่น วำล์วควบคุมกำรไหลของน้ำในระบบ วำล์วเปิดปิดน้ำเมื่อ
ส่วนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 2.2 กำรประกอบธุรกิจ / 2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

หน้ำ 4

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ต้องกำรซ่อมบำรุงรักษำระบบ วำล์วป้องกันน้ำย้อนไหลกลับ เป็นต้น สำหรับอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นอุปกรณ์ที่
เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ร่วมที่ใช้งำนคู่กับอุปกรณ์หลักในระบบดับเพลิง เพื่อให้ระบบดับเพลิงใช้งำนได้
อย่ำงสมบูรณ์ และรวมถึงอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ช่วยในกำรป้องกันเพลิงไหม้ เช่น ตู้ สำยฉีดน้ำดับเพลิง สำยฉีดน้ำ
ดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เป็นต้น
2) วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
วำล์ว เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในกำรเปิดหรือปิดน้ำของระบบปรับอำกำศหรือระบบสุขำภิบำลที่ติดตั้งอยู่กับท่อน้ำ
ของระบบดังกล่ำว โดยระบบปรับอำกำศเป็นระบบที่ควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้น โดยสินค้ำของบริษัทจะใช้
ในระบบปรับอำกำศในห้องควบคุมควำมเย็น (Control Room) ของอำคำรสูง โรงงำน สำหรับระบบสุขำภิบำล
ประกอบด้วย ระบบประปำ ระบบท่อระบำยน้ำทิ้ง ระบบท่อระบำยอำกำศ ระบบระบำยน้ำฝน และระบบบำบัด
น้ำเสีย โดยวำล์วใช้ทำหน้ำที่หลำกหลำยในระบบงำนต่ำงๆ เช่น วำล์วควบคุมกำรไหลของน้ำในระบบ วำล์วใช้
เปิดปิดน้ำเมื่อต้องกำรซ่อมบำรุงรักษำระบบ วำล์วป้องกันน้ำย้อนไหลกลับ เป็นต้น
3) งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
ให้คำปรึกษำ ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่ำงๆ โดยบริษัทมีทีมงำนวิศวกรผู้เชี่ยวชำญติดต่อประสำนงำน
กับลูกค้ำ แนะนำสินค้ำที่จำหน่ำย รวมถึง ออกแบบ และนำเสนอสินค้ำและบริกำรให้แก่ลูกค้ำ ตำมมำตรฐำน
ดับเพลิงสำกล รวมถึงทดสอบระบบหลังกำรติดตั้งแล้ว
รำยละเอียดกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริกำร มีดังนี้
1. วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง
1.1) วาล์วระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve) ใช้สำหรับติดตั้งในระบบป้องกันอัคคีภัย โดยเป็นวำล์วที่ได้รับ
กำรรับรองให้ใช้สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัยเท่ำนั้น และได้รับ กำรรับรองมำตรฐำนจำก UL/FM มีคุณสมบัติ
สำมำรถทนแรงดันขณะใช้งำน (working pressure) ได้ไม่น้อยกว่ำ 175 psi (pound per square inch หรือแรง
ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว) ประกอบด้วย วำล์วประเภทต่ำงๆ เช่น
วำล์วประตูน้ำ (OS&Y Gate Valve)

วำล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve)

วำล์วกันกลับ (Check Valve)
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บอลวำล์ว (Ball Valve)

โกล์บวำล์ว (Globe Valve) เป็นต้น

1.2) ข้อต่อ (Grooved Coupling and Fitting) ใช้สำหรับเป็นข้อต่อเพื่อเชื่อมท่อในระบบดับเพลิง โดยไม่ต้องใช้
เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำในกำรเชื่อมท่อ สำมำรถรองรับกำรขยำยและหดตัว หรือกำรเคลื่อนตัวของท่อและอำคำร
เพรำะถูกออกแบบมำให้รองรับกำรเคลื่อนตัว และกำรหันเหของท่อได้
Coupling

Fitting

1.3) ระบบหัวกระจายน้าดับเพลิง (Sprinkler)
ใช้ในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อป้องกันทรัพย์สิน และ
ชีวิตอันอำจจะเกิดขึ้นจำกอัคคีภัย มีคุณสมบั ติ ดับเพลิ ง
โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีคนควบคุม สำมำรถควบคุม
เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันทีขณะที่เพลิงยังมีขนำดเล็ก ทำ
ให้เพลิงไหม้หยุดกำรขยำยตัวลุกลำม มีควันไฟน้อยลง
และเกิดในพื้นที่จำกัด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จะทำให้
คนในอำคำรมี เ วลำเพิ่ ม มำกขึ้ น ในกำรอพยพหนี ไ ฟ
แบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 4 แบบ ประกอบด้วย
1.3.1) ระบบท่อเปียก (Wet Pipe System) เหมำะสำหรับพื้นที่ป้องกันเพลิง
ไหม้ที่อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature) ไม่ทำให้น้ำในเส้น
ท่อเกิดกำรแข็งตัว น้ำจำกหัวกระจำยน้ำดับเพลิงจะฉีดออกมำดับเพลิง
ทันทีที่เกิดเพลิงไหม้
1.3.2) ระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System) เหมำะสำหรับพื้นที่ป้องกันที่มี
อุณหภูมิโดยทั่วไปต่ำกว่ำจุดเยือกแข็ง ซึ่งทำให้เกิดกำรแข็งตัวของน้ำ
ในเส้นท่อได้ โดยในระบบท่อจะมีกำรอัดอำกำศเข้ำภำยในแทนน้ำ
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เหมำะสำหรับประเทศที่มีภูมิอำกำศหนำวจัด หรือในประเทศไทยอำจ
ใช้กับห้องทำควำมเย็น
1.3.3) ระบบท่อแห้งแบบชะลอน้้าเข้า (Preaction System) เหมำะสำหรับ
พื้นที่ป้องกันที่ต้องกำรหลีกเลี่ยงกำรทำงำนหัวกระจำยน้ำดับเพลิงที่
อำจผิดพลำด และก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ที่
มีมูลค่ำสูง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
1.3.4) ระบบเปิด (Deluge system) เหมำะสำหรับพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยพิเศษ
ที่ต้องกำรน้ำดับเพลิงในปริมำณมำกออกจำกหัวกระจำยน้ำดับเพลิง
แบบเปิด (Open Sprinkler) พร้อมกันทุกหัว
1.4) ตู้สายฉีดน้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณ์ภายใน
1.4.1) ตู้สายฉีดน้้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) เป็นตู้ส่งน้ำดับเพลิง มีลักษณะเป็นตู้สีแดง ด้ำนหน้ำเป็น
กระจก ที่สำมำรถเปิด หรือทุบให้แตก เพื่อนำอุปกรณ์ช่วยเหลือออกมำได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

1.4.2) วาล์วสายฉีดน้้าดับเพลิง (Hose Valve) เป็นวำล์วจ่ำยน้ำออกจำกระบบท่อสู่ภำยนอก

1.4.3) ชุดสายฉีดน้้าดับเพลิง (Hose Station) ได้แก่ สำยฉีดน้ำดับเพลิงแบบผ้ำใบ (Fire Hose Rack)
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สำยฉีดน้ำดับเพลิงแบบม้วน (Fire Hose Reel)

ใช้สำหรับดับเชื้อเพลิงประเภทที่เป็นสำรประกอบของธำตุคำร์บอน เช่น ไม้ กระดำษ ผ้ำ ขยะ เป็นต้น มี
คุณสมบัติดับเพลิง โดยอำศัยม่ำนของควำมเย็นเข้ำไปดึงเอำควำมร้อนออกจำกวัสดุเชื้อเพลิง จนกระทั่ง
ถึงจุดที่ไม่สำมำรถติดไฟได้
ทั้งนี้ บริษัทเป็นเจ้ำของตราสินค้า “Spark” (สปำร์ค) สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดสำยฉีดน้ำดับเพลิง
1.4.4) หัวรับน้้าดับเพลิง (Fire Department Connection) เป็นอุปกรณ์รับน้ำจำกภำยนอกอำคำร หรือรถดับเพลิง
เพื่อจ่ำยเข้ำไปในระบบดับเพลิงภำยในอำคำร

1.4.5) เครื่องดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) เป็นเครื่องดับเพลิง ใช้ติดตั้งไว้ภำยในอำคำรหรือนอก
อำคำร ควบคู่กับระบบดับเพลิงอื่นๆ มีคุณสมบัติใช้ดับเพลิงเบื้องต้นในขณะเพลิงเริ่มลุกไหม้ แบ่งเป็น
ประเภทหลักๆ ได้ 6 แบบ (ตำมประเภทของสำรที่บรรจุในเครื่องดับเพลิง) ประกอบด้วย
1. ผงเคมีแห้ง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุในถังสีแดง
ประกอบด้ ว ยผงเคมี ห ลำยชนิ ด ซึ่ ง ถู ก อั ด ด้ ว ยแรงดั น เข้ ำ ไป
สำมำรถดับเพลิงประเภท A B C หรืออำจดับเพลิงประเภท D ได้
หำกบรรจุผงเคมีพิเศษ รำคำถูก หำซื้อง่ำย ใช้สำหรับพื้นที่ทั่วไป
เช่น สำนักงำน บ้ำนพักอำศัย
2. ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) บรรจุในถังสีแดง ปลำยสำยฉีด
มี ลั ก ษณะเป็ น กรวย ก๊ ำ ซที่ ฉี ด ออกมำเป็ น ไอเย็ น จั ด คล้ ำ ย
น้ำแข็งแห้ง ลดควำมร้อนของไฟได้ ไม่ทิ้งครำบสกปรก สำมำรถ
ดั บ เพลิ ง ประเภท B C เหมำะสำหรั บ กำรใช้ ง ำนในห้ อ ง
เครื่องจักร สำยกำรผลิตในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ห้องเครื่องไฟฟ้ำ
เป็นต้น
3. น้ำ (Water) บรรจุในถังแสตนเลส สำมำรถดับเพลิงประเภท A
เหมำะสำหรับกำรดับเพลิงกลำงแจ้งที่ไม่มีสื่อนำไฟฟ้ำ
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4. โฟม (Foam) บรรจุในถังสแตนเลส เมื่อฉีดออกมำจะเป็นฟอง
โฟมคลุมผิวเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ จึงสำมำรถดับเพลิงได้ประเภท A
B ได้ แต่ไม่สำมำรถนำไปดับเพลิงประเภท C ได้เพรำะเป็นสื่อ
นำไฟฟ้ำ เหมำะสำหรับดับเพลิงในภำคอุตสำหกรรม หรือดับ
เชื้อเพลิงประเภททินเนอร์ และสำรระเหยติดไฟ
5. เคมีเปียก สำหรับห้องครัว (Wet Chemical-Kitchen) บรรจุในถัง
แสตนเลส สำมำรถดับเพลิงประเภท K เหมำะกับใช้ในห้องครัว
เนื่องจำกสำมำรถดับเพลิงที่เกิดจำกน้ำมันทอดได้

6. ฮำโลตรอน (Halotron-1) บรรจุ ในถั งสี แดง หรื อสี เขี ยว ภำยใน
บรรจุสำรสะอำด หรือฮำโลตรอนวัน เมื่อฉีดแล้วจะระเหยไปเอง
ไม่ทิ้งครำบสกปรก สำมำรถดับเพลิงประเภท A B C เหมำะสำหรับ
กำรใช้ งำนในห้ องคอมพิ วเตอร์ คลี น รู ม ห้ องไฟฟ้ ำ ห้ องเก็ บ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ บริษัทเป็นเจ้ำของตราสินค้าเครื่องดับเพลิง “Guardian” (กำร์เดียน) สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง
ตำรำงแสดงควำมสำมำรถของสำรดับเพลิงแต่ละประเภท
ประเภทของเพลิง

สัญลักษณ์

ประเภท A

คุณสมบัติ
สำมำรถดับเพลิงที่เกิดจำกของแข็ง เช่น ฟืน ยำง ไม้ผ้ำ
กระดำษ พลำสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้ำย และเชื้อประทุ

สัญลักษณ์รูปตัว A ในสำมเหลี่ยมสีเขียว

สำมำรถดับเพลิงที่เกิดจำกของเหลวและแก๊ส เช่น น้ำมัน
ทุกชนิด สำรโซเว้นท์ แก๊ส ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ ยำงมะ
ตอย จำระบี และก๊ำซติดไฟทุกชนิด

ประเภท B

สัญลักษณ์รูปตัว B ในสี่เหลี่ยมสีแดง

สำมำรถดับเพลิงที่เกิดจำกเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้ำไหล
อยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด

ประเภท C
สัญลักษณ์รูปตัว C ในวงกลมสีฟ้ำ

ประเภท D

สัญลักษณ์รูปตัว D ในรูปดำว 5 แฉก

สำมำรถดับเพลิงที่เกิดจำกกำรลุกไหม้ของโลหะบำงชนิด
ที่ สำมำรถติดไฟได้ เช่น วัตถุระเบิด ปุ๋ยยูเรีย (แอมโมเนีย
ไนเตรด) โซเดียม โปแตสเซียม ไททำเนียม ผง
แมกนีเซียม เป็นต้น
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ประเภทของเพลิง
ประเภท K

สัญลักษณ์

คุณสมบัติ
สำมำรถดับเพลิงที่เกิดจำกน้ำมันที่ติดไฟยำก เช่น น้ำมัน
ทำอำหำร น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ตดิ ไฟ

สัญลักษณ์รูปตัว K ในรูปหกเหลี่ยม

1.5) สวิตช์แจ้งสัญญาณ (Switch)
1.5.1) อุปกรณ์ตรวจจับการไหลในเส้นท่อ (Flow Switch) เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ใน
ระบบดับเพลิงแบบท่อเปียก ทำหน้ำที่ส่งสัญญำณมำยังแผงควบคุมระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในกรณีที่อุปกรณ์ตรวจพบว่ำมีกำรไหลใน
เส้นท่ออันเกิดจำกหัวกระจำยน้ำดับเพลิงทำงำน หรือมีกำรใช้สำยฉีดน้ำ
ดับเพลิง
1.5.2) สวิตซ์ตรวจจับความดัน (Pressure Switch) ใช้ตรวจจับควำมดันในระบบ
ท่อน้ำดับเพลิง ในกรณีที่ควำมดันเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งสัญญำณแจ้งไปที่
ห้องควบคุม
1.5.3) ระฆังน้้า (Alarm Gong) ใช้สำหรับแจ้งเตือนภัยด้วยเสียงเมื่อเกิดเพลิงไหม้
มีคุณสมบัติส่งเสียงเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยใช้กำรไหลของน้ำเป็น
ตัวขับเคลื่อนกลไก
1.6) ปั๊มสูบน้าดับเพลิง (Fire Pump) ใช้สูบน้ำเพื่อดับเพลิง
2. วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
2.1) วาล์วเปิดปิดน้า ใช้ควบคุมกำรไหลของน้ำไม่ว่ำจะเป็นกำรปิด -เปิด หรือปรับอัตรำกำรไหลของน้ำ แบ่งเป็น
ประเภทหลักๆ ได้ 4 แบบ คือ
2.1.1) วาล์วประตูน้า (Gate Valve) ใช้สำหรับปิด-เปิดน้ำ มีน้ำหนักมำก ใช้เนื้อที่ในกำรติดตั้ง เหมำะสำหรับใช้
ในห้องเครื่องสูบน้ำ ห้องปั๊มน้ำดับเพลิง ใช้ภำยนอกอำคำรหรือพื้นที่ทั่ วไป ไม่เหมำะสำหรับใช้ควบคุม
อัตรำกำรไหล
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2.1.2) วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ใช้สำหรับปิด-เปิดน้ำ มีน้ำหนักเบำ ใช้พื้นที่น้อยในกำรติดตั้ง ใช้ติดตั้ง
ในอำคำรหรือพื้นที่ทั่วไป ไม่เหมำะสำหรับใช้ควบคุมอัตรำกำรไหลของน้ำ

2.1.3) บอลวาล์ว (Ball Valve) ใช้สำหรับปิด-เปิดน้ำ เหมำะกับกำรใช้กับท่อขนำดเล็ก สำมำรถปิด -เปิดน้ำได้
ทันที กำรรั่วซึมมีน้อยกว่ำกำรใช้วำล์วประตูน้ำ เนื่องจำกหน้ำสัมผัสของวำล์วปิดสนิทกว่ำ

2.1.4) โกล์บวาล์ว (Globe Valve) ใช้สำหรับควบคุมอัตรำกำรไหลของน้ำ เป็นวำล์วที่ทำให้แรงดันของน้ำลดลง
ระหว่ำงส่วนหน้ำวำล์วและส่วนหลังวำล์ว

2.1.5) วาล์วปรับปริมาณน้้า (Balancing Valve) ใช้สำหรับปรับสมดุลของระบบวำล์วระบำยอำกำศ เพื่อปรับ
อัตรำกำรไหลให้ได้ค่ำตำมที่ต้องกำร มีคุณสมบัติปรับปริมำณน้ำให้ไหลเข้ำเครื่องส่งลมเย็น ในระบบ
ปรับอำกำศให้ตรงตำมสถำนะที่ออกแบบ
ทั้งนี้ บริษัทเป็นเจ้ำของตราสินค้า “Valtec”
(วำล์ ว เทค) ส ำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ว ำล์ ว และ
อุปกรณ์ระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศ
2.2) เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) และเทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) แบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 2 แบบ
ประกอบด้วย
2.2.1) เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ใช้สำหรับแสดงค่ำแรงดัน มีหน่วยเป็นแรงปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว (PSI)
และกิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร (kg/cm2) แบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 2 แบบ คือ
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2.2.1.1 เกจวั ด ควำมดั น แบบมี น้ ำมั น (Liquid Filled Gauge) เหมำะสำหรั บ ติ ด ตั้ ง ในที่ ที่ มี กำร
สั่นสะเทือน ช่วยลดแรงกระแทกของแรงดัน ทำให้ยืดอำยุกำรใช้งำนให้นำนขึ้น
2.2.1.2 เกจวัดควำมดันแบบไม่มีน้ำมัน (Non-Filled Gauge) เหมำะสำหรับติดตั้งทั่วไป
2.2.2) เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) ใช้สำหรับวัดระดับอุณหภูมิหรือควำมร้อน แบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้

2 แบบ คือ
2.2.2.1 เ ท อ ร์ โ ม มิ เ ต อ ร์ แ บ บ แ ท่ ง แ ก้ ว (Liquid-in-Glass
Thermometer) ใช้สำหรับ วัดอุณหภู มิทั่วไป มีคุณสมบั ติ
ขยำยตัวของของเหลวเมื่อได้รับควำมร้อน และหดตัวเมื่อ
คลำยควำมร้อน จะมีหน่วยเป็นองศำฟำเรนไฮต์ (F) และ
องศำเซลเซียส (C)
2.2.2.2 เทอร์โมมิเตอร์แบบไบเมทัล (BiMetal Thermometer) มี
คุณสมบัติ ขยำยตัวของโลหะ 2 ชนิด เมื่อได้รับควำมร้อน
โลหะทั้ง 2 ชนิด เกิดกำรขยำยตัวไม่เท่ำกัน โดยทั่วไปวัด
อุณหภูมิอยู่ในช่วง -75 C ถึง 550 C
2.3) Flow Switch ใช้สำหรับตรวจจับกำรไหลของน้ำ มีคุณสมบัติป้องกันควำมเสียหำยของปั๊มน้ำ เนื่องจำกน้ำไม่
ไหล โดยติดตั้งอยู่ในทิศทำงเดียวกับกำรไหลของน้ำในท่อ

2.4) แผ่นกรองอากาศ (Aluminum Filter) แบบล้ำงน้ำได้ สำมำรถกรองฝุ่น สิ่งสกปรกในอำกำศ ช่วยให้กำรระบำย
อำกำศมี ควำมสะอำดมำกยิ่งขึ้น ใช้สำหรั บป้องกัน ฝุ่นและสิ่ งสกปรกเข้ำไปอุ ดตันในเครื่องปรั บอำกำศมี
คุณสมบัติล้ำงน้ำได้ สำมำรถกรองฝุ่น สิ่งสกปรกในอำกำศ ช่วยให้กำรระบำยอำกำศมีควำมสะอำดมำกยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 2.2 กำรประกอบธุรกิจ / 2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

หน้ำ 12

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

2.5) ข้อต่อ (Grooved Coupling and Fitting) ใช้สำหรับเป็นข้อต่อเพื่อเชื่อมท่อในระบบปรับอำกำศ โดยไม่ต้องใช้
เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำในกำรเชื่อมท่อ สำมำรถรองรับกำรขยำยและหดตัว หรือกำรเคลื่อนตัวของท่อและอำคำร
เพรำะถูกออกแบบมำให้รองรับกำรเคลื่อนตัว และกำรหันเหของท่อได้

3) งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
บริษัท มีบริกำรให้คำปรึกษำ ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่ำงๆ เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire
Protection) ระบบปั๊มดับเพลิง ระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 และระบบสัญญำณเตือนภัย (Fire
Suppression and Alarm Systems) สำหรับงำนโครงกำรทั้งในอำคำรและโรงงำนต่ำงๆ ที่มีแนวโน้มควำมต้องกำรติดตั้ง
ระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยควบคุมอำคำรและโรงงำนที่ต้องมีกำรปรับปรุงให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย
ที่ได้มำตรฐำน โดยบริษัทมีทีมงำนวิศวกรผู้เชี่ยวชำญติดต่อประสำนงำนกับลูกค้ำ แนะนำสินค้ำที่จำหน่ำย รวมถึง ออกแบบ
และนำเสนอสินค้ำและบริกำรให้แก่ลูกค้ำ ตำมมำตรฐำนดับเพลิงสำกล และกำรทดสอบหลังติดตั้งระบบแล้ว รวมถึงงำน
บริกำรตรวจสอบระบบดับเพลิง ซึ่งในกำรติดตั้งระบบดับเพลิง จะมีกำรใช้วำล์ วและอุปกรณ์ระดับเพลิง (สินค้ำตำมข้อ 1)
ร่วมกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบดับเพลิงต่ำงๆ โดยระบบดับเพลิงที่ติดตั้งให้แก่ลูกค้ำ มีดังนี้
รำยละเอียดงำนโครงกำรในระบบดับเพลิง เป็นดังนี้
3.1) ระบบโฟมดับเพลิง เป็นระบบที่มีกำรผสมระหว่ำงน้ำและน้ำยำโฟมเข้มข้น (Foam Concentrate) เพื่อดับเพลิง
โดยใช้หลักกำรสร้ำงฟองโฟม หรือสร้ำงผิวของโฟมบนของเหลวติดไฟเพื่อกั้นออกซิเจนจำกเชื้อเพลิง โดย
ระบบโฟมดับเพลิงมีอุปกรณ์สำคัญ ได้แก่
3.1.1) ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบถุง (Bladder Tank) ใช้บรรจุโฟมดับเพลิง โดยสำมำรถดับเพลิงที่เกิดจำก
น้ำมันได้

3.1.2) น้้ายาโฟมเข้มข้น (Foam Concentrate)
a. Aqueous Film Forming Foam น้ำยำโฟมที่ใช้ สำหรับ ดับไฟที่เ กิด จำกสำรไฮโดรคำร์ บอน
(Hydrocarbon) เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ไม่เหมำะกับกำรดับไฟที่เกิดจำก
สำรโพลำร์ โซลเว้นท์ (Polar Solvent สำรละลำยที่มีน้ำเป็นตัวทำละลำย) เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์
b. Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam น้ำยำโฟมที่ใช้สำหรับดับไฟที่เกิดจำกสำร
ไฮโดรคำร์บอน และสำรโพลำร์ โซลเว้นท์
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3.1.3) หัวฉีด ข้อต่อต่างๆ เช่น อุปกรณ์ฉีดโฟม วำล์วควบคุม เป็นต้น

3.2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยแก๊ส ชนิดระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยแก๊ส ได้แก่
3.2.1) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2)

3.2.2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดก๊าซไนโตรเจน (N2)

3.2.3) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200

3.2.4) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230
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ทั้งนี้ ในกำรดำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ บริษัทอำจทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพื่อปกป้องควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดขึ้นจำกกำรติดตั้งระบบงำน โดยจะพิจำรณำจำกลักษณะของงำนในแต่ละงำนเป็นครำวๆ ไป เช่น กำรทำประกันควำม
เสียหำยของสินค้ำในกรณีกำรติดตั้งระบบดับเพลิงในคลังที่มีสินค้ำเก็บอยู่ เป็นต้น บริษัทให้บริกำรตำมระยะเวลำที่กำหนด
(Regular Service) โดยกำรเข้ำตรวจเช็คอุปกรณ์ที่จำหน่ำยเมื่อครบตำมกำหนด โดยเป็นสินค้ำหรืออุปกรณ์ที่ยังอยู่ในระยะ
ประกัน หรืออยู่ในสัญญำบริกำร ทั้งนี้ ในกรณีสินค้ำที่จำหน่ำยให้ลูกค้ำมีปัญหำ บริษัทจะติดต่อประสำนงำนกับผู้จำหน่ำย
สินค้ำในต่ ำงประเทศ พิ จำรณำสำเหตุควำมเสี ยหำยที่เกิด ขึ้นร่วมกัน เพื่อขอเคลมประกันสิน ค้ำที่ตกลงร่ วมกัน โดยมี
ระยะเวลำประกันสินค้ำประมำณ 1-2 ปีนับแต่วันที่สินค้ำออกจำกท่ำเรือของประเทศผู้จำหน่ำยสินค้ำนั้นๆ
การรับประกันสินค้าหรือบริการตรวจเช็คตามระยะเวลาของบริการ
บริษัทรับประกันควำมเสียหำยหรือชำรุดของสินค้ำทุกชนิด ตำมเงื่อนไขกำรรับประกันสินค้ำที่บริษัทจำหน่ำย
หรือติดตั้งให้แก่ลูกค้ำเป็นระยะเวลำ 1 ปี ซึ่งสินค้ำของบริษัทได้รับกำรรับประกันมำจำกผู้ผลิตสินค้ำอีกทอดหนึ่งเป็น
ระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี นอกจำกนี้ ภำยหลังติดตั้งงำนโครงกำรแล้วเสร็จ บริษัทมีกำรรับประกัน ผลงำนหลังติดตั้ง โดย
รับประกันสินค้ำที่จำหน่ำยตำมเงื่อนไขกำรรับประกันเป็นเวลำ 1 ปี ซึ่งผู้ผลิตสินค้ำมีกำรรับประกันสินค้ำที่จำหน่ำยให้แก่
บริษัท อย่ำงน้อย 1 ปี เช่นเดียวกัน
คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
บริษัทมีคลังสินค้ำรวม 2 แห่ง โดยคลังสินค้ำหลัก ตั้งอยู่เลขที่ 503/1 ถนนพระรำม 9 ซอย 13 แขวงบำงกะปิ
เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ ซึ่งเช่ำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พื้นที่เช่ำรวม 1,760 ตำรำงเมตร เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์
วำล์ว และอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่ แปรรูปสินค้ำ เช่น กำรประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่ำงๆ ตำมคำสั่งซื้อ และ
คลังสินค้ำแห่งที่สอง ตั้งอยู่ที่ 38/43 หมู่ 4 ถนนลำลูกกำ ตำบลลำลูกกำ อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี พื้นที่รวม 15 ตำรำง
เมตร ซึ่งเช่ำกับบุคคลภำยนอกที่ให้บริกำรคลังสินค้ำและไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสำรเคมีอันตรำย
ที่สั่งซื้อจำกผู้ผลิต และรอกำรจัดส่งให้แก่ลูกค้ำ หรือนำไปใช้ในงำนโครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิงให้แก่ลูกค้ำ (รำยละเอียด
สรุปสัญญำเช่ำคลังสินค้ำ พิจำรณำในส่วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ ข้อย่อย 5.3.2 สัญญำเช่ำอำคำรคลังสินค้ำ)
บริษัทจัดส่งสินค้ำที่รวมค่ำขนส่งเรียบร้อยแล้วจำกคลังสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ (ค่ำจัดส่งรวมอยู่ในรำคำสินค้ำแล้ว)โดย
ใช้รถบรรทุกขนำดต่ำงๆ ที่บริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรขนส่งจำกภำยนอกที่ไม่มคี วำมเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัท ซึ่งผ่ำนกำร
คัดเลือกและขึ้นทะเบียนกับบริษัทจำนวน 9 รำย นอกจำกนี้ บริษัทได้ทำประกันภัยสินค้ำที่เก็บในคลังสินค้ำ เพื่อคุ้มครอง
อุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรเก็บสินค้ำหรือกำรปฏิบัติงำนโดยคุ้มครองภัยต่ำงๆ เช่น ไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ แผ่นดินไหว ลม
พำยุ น้ำท่วม รวมถึงอุบัติเหตุต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในคลังสินค้ำที่ ส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหำย ซึ่งกำรประกันภัยครอบคลุม มูลค่ำ
ทรัพย์สินในสำนักงำนใหญ่และสินค้ำในคลังสินค้ำ ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 รวมทั้งบริษัทมีกำรทำประกันภัยสินค้ำที่ขนส่ง
ในประเทศสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่ำสูง เพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยหรือควำมสูญเสียของสินค้ำจำกอุบัติเหตุ กำรยกขนสินค้ำ
ขึ้นไปยังพำหนะที่ใช้ขนส่ง และคุ้มครองตลอดระยะเวลำที่สินค้ำ นั้นอยู่บนพำหนะที่ใช้ขนส่ง โดยมีบริษัท เป็นผู้รับ
ผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว และตั้งแต่ปี 2555 - ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีประวัติกำรเคลมประกันภัยสินค้ำที่เกิดจำกเหตุกำรณ์
ใดๆ
กระบวนการรับสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
- กระบวนการขันตอนการรับสินค้าจากผู้ผลิตสินค้า
1. เมื่อพนักงำนคลังสินค้ำได้รับใบสั่งซื้อจำกแผนกจัดซื้อ จะจัดเตรียมบำร์โค้ดสินค้ำ สถำนที่จัดวำงสินค้ำ
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2. เมื่อมีกำรส่งสินค้ำมำที่คลังสินค้ำ พนักงำนคลังสินค้ำจะตรวจรับสินค้ำตำมรำยละเอียดที่ได้รับแจ้งจำกแผนกจัดซื้อ
ติดบำร์โคดที่สินค้ำ จัดทำใบแจ้งรับสินค้ำ
3. พนักงำนคลังสินค้ำซึ่งทำหน้ำที่จัดเก็บสินค้ำ จะตรวจสอบประเภท สภำพสินค้ำ จำนวน และบำร์โค้ดกับใบแจ้งรับ
สินค้ำว่ำถูกต้องครบถ้วนตรงกัน จำกนั้นนำสินค้ำเข้ ำเก็บในคลังสินค้ำ จัดเรียงสินค้ำที่รับเข้ำก่อนไว้ด้ำนนอกและ
สินค้ำที่รับเข้ำทีหลังจัดเรียงไว้ด้ำนใน เพื่อควำมสะดวกในกำรเบิกจ่ำยต่อไป และบันทึกสต็อคสินค้ำ พร้อมทั้งส่ง
รำยละเอียดให้แก่แผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนกจัดซื้อ และแผนกบัญชี
4. ในกรณีที่ตรวจรับไม่ตรงตำมกำรสั่งซื้อหรือมีสินค้ำชำรุด เสียหำย พนักงำนคลังสินค้ำจะแจ้งข้อมูลมำที่แผนกจัดซื้อ
เพื่อให้ตรวจสอบ และดำเนินกำรแจ้งผู้ผลิต และ/หรือบริษัทที่รับประกันภัยสินค้ำต่อไป
- กระบวนการและขันตอนการเบิกสินค้าเพื่อจัดส่งให้แก่ลูกค้า
1. พนักงำนจัดส่ง บันทึกรำยกำรจัดของ (Picking List) ส่งมอบให้แก่พนักงำนคลังสินค้ำ เพื่อเตรียมสินค้ำส่งมอบให้แก่
ลูกค้ำ รวมทั้งทำหน้ำที่ตรวจสอบรำยชื่อลูกค้ำ ปริมำณสินค้ำ สถำนที่ส่งมอบ เพื่อวำงแผนเส้นทำงกำรจัดส่ง สินค้ำ
ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยกำรเงินเพื่อรับเอกสำรที่ใช้ในกำรจัดส่งสินค้ำ
2. พนักงำนจัดส่ง จัดทำใบควบคุมกำรขนส่งสินค้ำ เพื่อบันทึกรำยกำรในแต่ละเส้นทำงกำรจัดส่งให้เรียบร้อยภำยใน
เวลำ 9.00 น. ของทุกวันทำกำร เพื่อให้ฝ่ำยขำยมีข้อมูลประสำนงำนกับลูกค้ำ ในกำรแจ้งช่วงเวลำโดยประมำณที่
สินค้ำจะส่งถึง
3. ในกรณีกำรขนส่งสินค้ำเร่งด่วน หรือกำรจองเวลำจัดส่งสินค้ำล่วงหน้ำ พนักงำนจัดส่งจะรับใบแจ้งกำรจัดส่งสินค้ำ
จำกพนั กงำนขำย และท ำหน้ ำที่ ป ระสำนงำนกับ ผู้ ใ ห้ บ ริ กำรขนส่ง ตำมรำยชื่ อ ที่ บ ริ ษั ท ได้ อ นุ มั ติ ไ ว้ โดยแจ้ ง ผู้
ให้บริกำรขนส่งถึงกำหนดเวลำในกำรเข้ำรับสินค้ำ ณ คลังสินค้ำ กำหนดเวลำในกำรส่งมอบ และเส้นทำงในกำรส่ง
มอบสินค้ำให้ลูกค้ำ และจัดทำใบควบคุมกำรขนส่งสินค้ำ
4. พนักงำนจัดส่ง ส่งเอกสำรที่ใช้ในกำรจัดส่งสินค้ำ รวมทั้งใบควบคุมกำรขนส่งสินค้ำให้พนักงำนขับรถ/พนักงำนส่ง
ของ โดยพนักงำนขับรถ/พนักงำนส่งของตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวนสินค้ำกับรำยละเอียดเอกสำรที่ใช้ใน
กำรจัดส่ง และเซ็นชื่อผู้รับสินค้ำในสำเนำส่วนของคลังสินค้ำ จำกนั้นนำสินค้ำออกจำกพื้นที่เตรียมจ่ำยขึ้นรถตำม
เส้นทำงที่ได้วำงแผนไว้ และจัดส่งสินค้ำตำมเส้นทำง ชี้แจงและทบทวนรำยกำรสินค้ำที่ส่งมอบกับเอกสำรที่ใช้ใน
กำรจัดส่งกับลูกค้ำ และให้ลูกค้ำเซ็นชื่อผู้รับสินค้ำในเอกสำรที่ใช้ในกำรจัดส่ง จำกนั้นนำเอกสำรประกอบด้วย
ต้นฉบับใบวำงบิล สำเนำใบกำกับภำษี กลับคืนจำกลูกค้ำและนำส่งให้ พนักงำนจัดส่งเพื่อทำหน้ำที่รวบรวมเอกสำร
ให้หน่วยออกบิล เพื่อออกบิลขำย และติดตำมกำรชำระเงินตำมระเบียบปฏิบัติทำงบัญชีต่อไป
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย
บริษัทให้ควำมสำคัญกับคุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำที่จัดจำหน่ำย เพื่อให้ ลูกค้ำมั่นใจในคุณภำพและควำม
ปลอดภัยของสินค้ำ ว่ำเป็นไปตำมข้อกำหนดที่ลูกค้ำได้ตกลงไว้กับ บริษัท โดยสินค้ำที่บริษัทจัดจำหน่ำยส่วนใหญ่ผ่ำนกำร
รับรองมำตรฐำน UL (Underwriters Laboratories)1 และ/หรือมำตรฐำน FM (Factory Mutual)2 และ/หรือมำตรฐำน BS
1

Underwriters Laboratories (UL) มำตรฐำนควำมปลอดภัย โดย Underwriters’ Laboratories Inc. (UL) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่
แสวงหำผลกำไรในประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นผู้ดำเนินกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ จัดทำมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย และให้กำร
รับรองควำมปลอดภัยของสินค้ำ
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(British Standard)3 หรือมาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards)4 สําหรับสินคาวาจางผลิตภายใตแบรนดของบริษัท จะ
ผลิตภายใตมาตรฐาน BS รวมทั้งระบบงานของบริษัทผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008
2.2.2 การตลาดและการแขงขัน
2.2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม
บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ นํ า เข า และจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณฑ ว าล ว และอุ ป กรณ ร ะบบดั บ เพลิ ง วาล ว และอุป กรณ ร ะบบ
สุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงใหกับงานโครงการตางๆ โดย
สินคาสวนใหญกวารอยละ 69 - 78 ของรายไดจากการขาย เปนการขายใหแกผูรับเหมา ซึ่งสวนใหญเปนผูรับเหมากอสราง
งานอาคารสูง หรือโรงงานตางๆ ทําใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความสัมพันธโดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรม
กอสราง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสอดคลองกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) แตจะมีความผันผวนมากกวา กลาวคือ เมื่อเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว การ
กอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ จะขยายตัวไดมากและเร็วกวา แตเมื่อเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพย
ตางๆ จะชะลอตัวลงเร็วกวา และสอดคลองกับพื้นที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางในแตละป
แผนภาพแสดงอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และพื้นที่รับอนุญาตกอสรางรวมทั้งประเทศ
พันตารางเมตร
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พื้นที่ร ับอนุญ าตกอสรา งรวมทั้ง ประเทศ (พันตารางเมตร)
อัตราการเติ บโตของพื้ นที่ร ับอนุ ญาตกอสรา งรวม ทั้ง ประเทศ
อัตราการเติบ โตผลิตภั ณฑมวลรวมในประเทศ

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จากรายงานของธนาคารแหงประเทศไทย ในป 2556 เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 2.9 ชะลอตัวลงจาก
ป 2555 ที่มีอัตราการขยายตัวรอยละ 6.4 สาเหตุหลักมาจากภาวะการใชจายภาคเอกชนที่ชะลอตัวเปนสําคัญ โดยในชวงครึ่ง
ปแรกของป 2556 การบริโภคภาคเอกชนยังมีบทบาทสําคัญตอการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยยังคงไดรับผลดีของมาตรการ
2
3

4

Factory Mutual (FM) หนวยงานที่ทําการทดสอบอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยของกลุมประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
British Standard (BS) มาตรฐานความปลอดภัย โดยสถาบันมาตรฐานแหงประเทศสหราชอาณาจักร (The British Standard
Institution หรือ BSI)
Thai Industrial Standards (TIS) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑโดยสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของประเทศไทย
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กระตุ้นเศรษฐกิจภำครัฐ เช่น กำรปรับขึ้นค่ำจ้ำงขั้นต่ำเป็น 300 บำทต่อวัน มำตรกำรแทรกแซงรำคำสินค้ำเกษตร โครงกำร
คืนเงินภำษีรถยนต์คันแรกที่ช่วยกระตุ้นยอดซื้อรถยนต์ต่อเนื่องจำกช่วงปลำยปี 2555 ประกอบกับได้ปัจจัยสนับสนุนกำรใช้
จ่ำยของครัวเรือน ทั้งกำรจ้ำงงำน รำยได้ รวมทั้งควำมเชื่อมั่นของครัวเรือนที่อยู่ในเกณฑ์ดี โดยจำกกำรใช้จ่ำยของครัวเรือน
ที่ขยำยตัวส่งผลให้ผู้ประกอบกำรยังลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพ สอดคล้องกับกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม
อย่ำงไรก็ตำม ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2555 เป็นต้นมำ มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐที่เริ่ มทยอยหมดลง
และภำระหนี้ครัวเรือนที่เร่งตัวขึ้น ส่งผลให้ครัวเรือนเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรใช้จ่ำยและสถำบันกำรเงินเข้มงวด
มำตรฐำนกำรให้สินเชื่อมำกขึ้น เมื่อรวมกับรำยได้จำกกำรทำงำนล่วงเวลำที่เริ่มลดลง และควำมเชื่อมั่นที่ถูกบั่นทอนเพิ่มเติม
จำกควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง ทำให้กำรบริโภคหดตัว เช่นเดียวกับกำรลงทุนที่ผู้ประกอบกำรชะลอกำร
ลงทุนออกไปเพื่อรอควำมชัดเจนของสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง
จำกรำยงำนของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2450 วันที่ 9 มกรำคม 2557) ภำพรวมอุตสำหกรรม
ก่อสร้ำงในปี 2557 จะมีแนวโน้มขยำยตัวในอัตรำที่ชะลอตัวลงจำกปี 2556 ซึ่งเป็นผลมำจำกปัจจัยเสี่ยงหลำยด้ำน เช่น ควำม
ไม่แน่นอนทำงกำรเมือง กำรกำหนดนโยบำยกำรลงทุนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศที่จะมีผลต่อเนื่องไปยัง
กำรเติบโตของอุตสำหกรรมก่อสร้ำง และปัจจัยภำยนอกประเทศ ได้แก่ กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เพรำะจะมีผลต่อ
กิจกรรมกำรลงทุนในประเทศไทยจำกนักลงทุนต่ำงชำติ โดยภำพรวมกำรก่อสร้ำงในปี 2557 ในส่วนภำครัฐจะมำจำก
โครงกำรที่ดำเนินกำรต่อเนื่องจำกปี 2556 เพื่อให้แล้วเสร็จทันตำมกำหนด สำหรับกำรลงทุนตำมแผนพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงด้ำนคมนำคมยังต้องรอนโยบำยลงทุนจำกรัฐบำลใหม่ต่อไป อย่ำงไรก็ตำม กำรก่อสร้ำงภำครัฐในปี 2557 นี้ จะ
ยังได้รับอำนิสงส์จำกโครงกำรขนำดใหญ่ของภำครัฐ เช่น โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยต่ำงๆ ซึ่งลงทุนต่อเนื่องจำกปี 2556 และ
กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน ภำยใต้งบปกติประจำปีงบประมำณ 2557 จะทำให้กำรก่อสร้ำงโครงกำรภำครัฐยังขับเคลื่อนได้
ต่อไป
แผนภำพแสดงมูลค่ำลงทุนก่อสร้ำงรวมของประเทศไทยในปี 2544 - 2555
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ที่มำ: สำนักงำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ทิศทำงกำรก่อสร้ำงภำคเอกชนในปี 2557 คำดว่ำจะเติบโตในอัตรำที่ชะลอตัวลง สำเหตุส่วนหนึ่งมำจำกกำรลงทุนใน
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศัยโครงกำรใหม่ในปี 2557 มีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยเฉพำะในกลุ่มกำรพัฒนำ
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คอนโดมิเนียม เนื่องจำกตลำดที่อยู่อำศัยมีปัจจัยกดดันกำรลงทุน เช่น กำลังซื้อที่อ่อนตัวลงเนื่องจำกปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ
ขณะที่ผู้บริโภคมีควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง เป็นต้น โดยคำดว่ำกำรก่อสร้ำงของภำคเอกชนส่วนใหญ่จะยังเป็น
กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ประเภทพำณิชยกรรมจะยังขยำยตัวได้ดี โดยเฉพำะภำคเอกชนรำยใหญ่ อำทิ กลุ่มธุรกิจค้ำปลีก
และกลุ่มธุรกิจค้ำวัสดุก่อสร้ำง เป็นต้น ยังคงมีแผนกำรขยำยกำรลงทุนไปในต่ำงจังหวัด ที่เป็นจังหวัดหัวเมืองใหญ่ หัวเมือง
ท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต สุรำษฎร์ธำนี กระบี่ สงขลำ (หำดใหญ่) ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน ) ชลบุรี และระยอง เป็นต้น เพื่อ
รองรับกับกำรเติบโตของสังคมเมือง และจังหวัดที่เป็นยุทธศำสตร์ของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asean Economics
Community : AEC) ในขณะที่กำรลงทุนในกลุ่มอุตสำหกรรมบำงส่วนอำจเลื่อนแผนกำรลงทุนเพื่อรอควำมชัดเจนทำง
กำรเมือง โดยภำพรวมกำรก่อสร้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมในปี 2557 น่ำจะขยำยตัวในเขตนิคมอุตสำหกรรมต่ำงๆ โดยได้รับ
แรงผลักดันจำกกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำที่มุ่งเน้นกำรส่งออก ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมิน ว่ำภำยใต้สถำนกำรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้น
กิจกรรมกำรก่อสร้ำงของภำคเอกชน คำดว่ำจะเติบโตประมำณ 4.0% - 6.7% ชะลอลงจำกปี 2556 ที่คำดว่ำจะเติบโต
ประมำณ 8.2% และภำพรวมอุตสำหกรรมก่อสร้ำงในปี 2557 จะได้รับแรงผลักดันจำกภำคเอกชนเป็นหลัก โดยคำดว่ำมูลค่ำ
กำรลงทุนก่อสร้ำงในปี 2557 เติบโตในอัตรำชะลอลงประมำณ 2.5% - 5.0% หรือมีมูลค่ำประมำณ 994,500 - 1,018,500 ล้ำน
บำท จำกมูลค่ำกำรก่อสร้ำงในปี 2556 ที่ประเมินไว้ประมำณ 970,000 ล้ำนบำท
2.2.2.2 การแข่งขัน
ธุรกิจนำเข้ำและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์วำล์วและอุปกรณ์ระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศ มีสภำพกำรแข่งขันรุนแรง มี
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่และรำยเล็กในตลำดจำนวนมำก มีตรำสินค้ำในตลำดจำนวนมำกที่ได้รับกำรยอมรับ แต่เนื่องจำก
ตลำดมี ข นำดใหญ่ ทำให้กำรจัด จ ำหน่ ำยสิ น ค้ำมี ช่อ งทำงจ ำหน่ ำยไปสู่ลู กค้ำได้ อีกมำก โดยบริษั ท มีจุ ด เด่น ที่ มีสิน ค้ ำ
หลำกหลำย สินค้ำมีชื่อเสียงในตลำด สำมำรถจำหน่ำยให้ลูกค้ำทั่วไปและลูกค้ำกลุ่มผู้รับเหมำได้อย่ำงทั่วถึง
ธุรกิจนำเข้ำและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์วำล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง มีสภำพกำรแข่งขัน ระดับปำนกลำง เนื่องจำก
เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับควำมปลอดภัย จึงจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพดี ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนสำกล คู่แข่งสำคัญ
ของบริษัทจะเป็นบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งมีจำนวนไม่มำกนัก เนื่องจำกตรำสินค้ำที่ได้รับ
กำรยอมรับในระดับโลกมีจำนวนจำกัด ประกอบกับนโยบำยผู้ผลิตสินค้ำส่วนใหญ่มีนโยบำยจัดจำหน่ำยผ่ำนตัวแทน
จำหน่ำยแต่เพียงผู้เดียว หรือมีกำรแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยให้มีจำนวนน้อยรำย เพื่อป้องกันกำรแข่งขันกันเองระหว่ำงตัวแทน
จำหน่ำย
สำหรับธุรกิจกำรให้บริกำรงำนโครงกำรเพื่อรับเหมำออกแบบ จัดหำ ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง มีจำนวนคู่
แข่งขันไม่มำกนัก เนื่องจำกงำนโครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิงต้องใช้ควำมสำมำรถทำงด้ำนวิศวกรรมออกแบบ คู่แข่งหลัก
จะเป็นกลุ่มผู้จัดจำหน่ำยและรับเหมำงำนวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนี้ยังมีโอกำสเติบโตได้อีก เนื่องจำกภำครัฐมี
กำรออกกฎหมำยเพื่อป้องกันกำรเกิดอัคคีภัยให้มีควำมเข้มงวดมำกขึ้น ตลอดจนกำรปรับปรุงอำคำรโรงงำนเพื่อให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2535 ทำให้ตลำดมีควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรเกี่ยวกับระบบดับเพลิง
มำกขึ้น
ทั้งนี้ คู่แข่งขันทำงตรงกับบริษัทที่ มีศักยภำพใกล้เคียงกันมีจำนวน 4 - 5 รำย โดยกำรดำเนินธุรกิจในบำงครั้งคู่
แข่งขันอำจเป็นคู่ค้ำในกำรซื้อสินค้ำจำกบริษัทได้เช่นกัน หำกพิจำรณำส่วนแบ่งตลำดของบริษัท โดยเทียบเคียงรำยได้ของคู่
แข่งขันและบริษัท พบว่ำในปี 2555 บริษัทและคู่แข่งขันหลักรวม 3 รำย ครองส่วนแบ่งตลำดประมำณร้อยละ 80 โดยบริษัท
มีส่วนแบ่งกำรตลำดประมำณร้อยละ 25 (กำรจัดอันดับอ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลบิซิเนสออนไลน์)
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2.2.2.3 แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ปัจจุบันมีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่และรำยเล็กในตลำดจำนวนมำกตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจ และสอดคล้องกับกำร
เข้มงวดบังคับใช้กฎหมำยในเรื่องควำมปลอดภัยของอำคำร โรงงำนอุตสำหกรรม ที่กำหนดให้อำคำรสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้น
ไป หรื ออำคำรขนำดใหญ่ พิเ ศษที่ มีเ นื้อ ที่ตั้ งแต่ 10,000 ตำรำงเมตร ต้ องมี ระบบป้อ งกัน เพลิง ไหม้ และกำรบั งคั บให้
ตรวจสอบระบบดับเพลิง ภำยในอำคำรทุก 3 - 5 ปี ก่อนต่อใบอนุญำตใช้อำคำร และอำคำรขนำดเล็กเริ่มบังคับใช้ ในเรื่อง
ควำมปลอดภัยดังกล่ำวตั้งแต่เดือนตุลำคม 2555 เป็นต้นมำ ดังนั้น จำกกำรบังคับใช้กฎหมำยควำมปลอดภัยต่ำงๆ ที่เข้มงวด
ขึ้นดังที่กล่ำวข้ำงต้น ทำให้ผู้ประกอบกำรเห็นโอกำสในกำรขยำยธุรกิจและกำรจำหน่ำยสินค้ำที่มีเพิ่มขึ้น อีกทั้ง เป็นปัจจัย
สำคัญที่ทำให้อุตสำหกรรมนี้ยังสำมำรถเติบโตได้อีกในอนำคต
2.2.2.4 ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักของบริษัทเป็นลูกค้ำโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรสูง หรือโรงงำนอุตสำหกรรมที่ต้องมีระบบ
ดับเพลิงเพื่อควำมปลอดภัยตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร รวมทั้งงำนระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศในอำคำรหรือโรงงำน
ต่ำงๆ ซึ่ง ต้องใช้ผลิตภัณฑ์วำล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วำล์วและอุปกรณ์ระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศ เพื่อเป็น
อุปกรณ์ในระบบงำนนั้นๆ โดยลูกค้ำของบริษัทอำจเป็นลูกค้ำทำงตรงซึ่งเป็นเจ้ำของโครงกำรก่อสร้ำง หรือเป็นผู้รับเหมำ
โครงกำรที่ซื้อสินค้ำจำกบริษัทไปติดตั้งในงำนโครงกำรนั้นๆ ตลอดจนร้ำนค้ำหรือผู้จำหน่ำยสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับงำนระบบ
ดับเพลิงและระบบวิศวกรรมต่ำงๆ ที่ซื้อสินค้ำจำกบริษัทเพื่อจำหน่ำยต่อให้แก่ผู้รับเหมำโครงกำรหรือผู้ใช้งำนโดยตรง ซึ่ง
บริษัทมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้ำดังกล่ำวมำโดยตลอด และมีกลุ่มลูกค้ำที่สั่งซื้อสินค้ำของบริษัทเป็นประจำ เนื่องจำก
เชื่อมั่นในคุณภำพ ควำมปลอดภัยของสินค้ำ ที่ส่วนใหญ่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนในระดับสำกล ประกอบกับกำรบริกำรที่
ดีจำกทีมงำนขำยที่มีควำมรู้อย่ำงดีเกี่ยวกับสินค้ำนั้นๆ เอย่ำงไรก็ตำม ในปี 2556 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทไม่มี
ลูกค้ำรำยใดที่มีสัดส่วนเกินกว่ำร้อยละ 30 ของรำยได้รวม
2.2.2.5 กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษัทมุ่งเน้นกำรจำหน่ำยสินค้ำที่มีคุณภำพสูง ให้บริกำรลูกค้ำด้วยสินค้ำที่มีคุณภำพ พร้อมให้คำแนะนำด้วยวิศวกร
ผู้เชี่ยวชำญ ทีมงำนบริกำรหลังกำรขำยที่รวดเร็วและเป็นมืออำชีพ ด้วยนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
ชำนำญในสินค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำได้รับกำรบริกำรอย่ำงรวดเร็ว และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด โดยมีกลยุทธ์กำรแข่งขัน ดังนี้
 จาหน่ายสินค้าคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
เน้ น จ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ ที่ มี คุ ณ ภำพและมำตรฐำนที่ ย อมรั บ ทั่ ว โลก โดยบริ ษั ท จะคั ด เลื อ กสิ น ค้ ำ ที่ มี คุ ณ ภำพ
โดยเฉพำะผลิ ต ภั ณฑ์ ใ นระบบดั บ เพลิ ง มี ค วำมเกี่ย วข้ อ งกับ ควำมปลอดภั ย อย่ ำ งมำก จึ ง จ ำเป็ น ต้ อ งเลื อ ก
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพดี ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนสำกล เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ สินค้ำที่มีชื่อเสียง
ได้รับควำมนิยมและยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงในตลำด เพื่อสร้ำงควำมไว้วำงใจ ควำมเชื่อมั่น และควำมพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
 มีสินค้าหลากหลาย ครบวงจร มีสต็อคสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและไม่ทาให้ลูกค้าต้องรอสินค้านาน
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ให้บริกำรแบบครบวงจร โดยเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้ำและจำหน่ำยอุปกรณ์ ระบบดับเพลิง ที่
มีสินค้ำหลำกหลำย สินค้ำที่จำหน่ำยส่วนใหญ่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำในกำรสั่งซื้อและรอ
กำรขนส่งเข้ำมำในประเทศ บริษัทจึงต้องประมำณกำรยอดขำย วำงแผนกำรสั่งซื้อสินค้ำและเก็บสต็อคสินค้ำ
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ให้เหมำะสม เพื่อให้มีสินค้ำหมุนเวียนเพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ และสำมำรถส่งมอบสินค้ำให้ลูกค้ำ
ได้อย่ำงรวดเร็วทันที ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ ซึ่งอำจจะทำให้เสียยอดขำยและเสียโอกำสในกำรขำยครั้งต่อไปได้ ใน
ขณะเดียวกันบริษัทต้องไม่สต็อคสินค้ำไว้มำกเกินไป จนทำให้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บสต็อคสินค้ำสูง
 จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย
บริษัทมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอย่ำงสม่ำเสมอ เช่น กำรออกงำนแสดงสินค้ำ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและ
เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยโดยตรง มีกำรจัดสัมมนำผลิตภัณฑ์ให้ผู้ออกแบบโครงกำรและลูกค้ำเพื่อให้รู้จักและ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ำย มีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อนิตยสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท รวมทั้งจัดกิจกรรมเชิญผู้ออกแบบโครงกำรไปเยี่ยมชมโรงงำนของผู้ผลิต ในต่ำงประเทศที่มีชื่อเสียงใน
ตลำดโลก เพื่อให้เชื่อมั่นในสินค้ำของบริษัทที่นำเข้ำมำจำหน่ำย และพิจำรณำนำสินค้ำของบริษัทไปใช้ใน
โครงกำรต่ำงๆ
2.2.2.6 นโยบายการกาหนดราคา
บริษัทมีนโยบำยกำหนดรำคำขำยสินค้ ำจำกรำคำต้นทุนสินค้ำบวกอัตรำกำไร (Cost Plus Pricing) โดยกำรกำหนด
รำคำขำยสินค้ำของบริษัทจะต้องมีควำมยืดหยุ่นและเหมำะสมตำมลักษณะของแต่ละสินค้ำ ช่องทำงกำรจำหน่ำย กลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย ปริ มำณ และมู ลค่ ำกำรสั่ งซื้ อ รวมทั้งต้ องคำนึ งถึ งรำคำตลำดของสินค้ ำนั้ นๆ ซึ่ง ในบำงครั้ง อำจให้ ส่วนลด
(discount) ตำมสภำวะตลำดและกำรแข่งขันในขณะนั้นๆ เพื่อให้สำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลำดได้ ในขณะเดียวกันก็
ต้องรักษำอัตรำกำไรขั้นต้นที่เพียงพอรองรับต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และกำรดำเนินงำนต่ำงๆได้
สำหรับกำรกำหนดรำคำงำนโครงกำร บริษัทกำหนดรำคำกำรให้บริกำรจำกงบประมำณของลูกค้ำ และต้นทุนของ
แต่ละโครงกำรเป็นหลัก โดยกำรเสนอรำคำจะมีควำมยืดหยุ่นเพื่อให้สำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลำดได้ และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องให้ควำมสำคัญกับคุณภำพบริกำร รวมทั้งสินค้ำและอุปกรณ์ที่นำมำใช้ในงำน เพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ
และควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งในกำรเสนอรำคำบริษัทจะต้องมีอัตรำกำไรขั้นต้น ที่เพียงพอรองรับต่อ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และกำรดำเนินงำนต่ำงๆได้
2.2.2.7 การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริษัทจำหน่ำยสินค้ำในประเทศทั้งหมด โดยทีมงำนขำยของบริษัทซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 19 คน แบ่งควำมรับผิดชอบ
ดูแลกำรขำยสินค้ำตำมแต่ละประเภทของสินค้ำ รวมทั้งงำนขำยโครงกำร โดยทีมงำนขำยทำหน้ำที่ติดต่อ ดูแลควำมต้องกำร
และนำเสนอสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ รวมทั้งติดต่อประสำนงำนกับผู้ผลิตหรือคู่ค้ำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ทรำบถึงปริมำ ณควำม
ต้องกำรของลูกค้ำในปัจจุบันและแนวโน้มควำมต้องกำรในอนำคต ตลอดจนรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ แนวโน้มของ
ปริมำณและรำคำสินค้ำของผู้ผลิตในตลำด เพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรขำยและกำรกำหนดรำคำสินค้ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
สินค้ำที่บริษัทจำหน่ำยส่วนใหญ่ได้รับคำสั่งซื้อล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ โดยมีระยะเวลำเพื่อเตรียมกำรในกำรจัดซื้อและ
จัดส่งให้แก่ลูกค้ำตำมกำหนดเวลำที่ได้ตกลงกัน ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้ำจะกำหนดควำมต้องกำร มำตรฐำนของสินค้ำ แหล่งที่มำ
หรือผู้ผลิตสินค้ำให้แก่บริษัททรำบ เพื่อให้บริษัทเสนอสินค้ำได้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมทั้งเสนอรำคำ และ
เงื่อนไขกำรขำยต่ำงๆ ให้แก่ลูกค้ำ โดยสินค้ำที่จัดจำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นสินค้ำที่มำจำกผู้ผลิตที่ลูกค้ำให้ควำมไว้วำงใจ และ
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ใช้ในงำนระบบดับเพลิง และระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศ ลูกค้ำจึงไว้วำงใจในสินค้ำของบริษัท
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ช่องทำงหลัก ได้ดังนี้
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(1) ช่องทางจ้าหน่ายผ่านผู้รับเหมาก่อสร้างงานระบบดับเพลิง และระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ บริษัทจำหน่ำย
สินค้ำให้แก่ผู้รับเหมำก่อสร้ำงงำนระบบของโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรสูง หรือโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งผู้รับเหมำจะจัดหำ
สินค้ำหรือนำสินค้ำของบริษัทไปติดตั้งในโครงกำรต่ำงๆ ตำมรำยละเอียด (Specification) ที่ผู้ออกแบบโครงกำรได้วำงไว้
โดยส่วนใหญ่บริษัทจำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงจำหน่ำยนี้ หรือคิดเป็นร้อยละ 77 และร้อยละ 74 ของรำยได้จำกกำรขำยและ
ให้บริกำรรวมในปี 2556 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 ตำมลำดับ
(2) ช่องทางจ้าหน่ายผ่านร้านค้าหรือผู้จ้าหน่ายสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมต่างๆ
บริษัทอำจไม่สำมำรถเข้ำถึงผู้รับเหมำขนำดเล็กหรือลูกค้ำเจ้ำของโครงกำรได้อย่ำงทั่วถึง กำรจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงนี้เป็ น
ช่องทำงที่ทำให้บริษัทสำมำรถกระจำยสินค้ำได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำกขึ้น โดยสัดส่วนกำรจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงนี้ คิดเป็นร้อย
ละ 16 และร้อยละ 18 ของรำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำรรวม ในปี 2556 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 ตำมลำดับ
นอกจำกนี้ ในบำงกรณีร้ำนค้ำหรือผู้จำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำวก็เป็นคู่ค้ำที่มีกำรจำหน่ำยสินค้ำบำงอย่ำงให้แก่บริษัท เพื่อ นำมำ
ติดตั้งในโครงกำรตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำหรือนำมำจำหน่ำยต่อให้แก่ผู้รับเหมำที่สั่งซื้อสินค้ำจำกบริษัท โดยสินค้ำ
ดังกล่ำวอำจเป็นสินค้ำของผู้ผลิตอื่นที่บริษัท ไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่ำย หรือเป็นสินค้ำที่ไม่มีควำมต้องกำรของตลำดมำกนัก
และไม่มีเก็บในสต็อคของบริษัท เป็นต้น
(3) ช่องทางจ้าหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรง (End user) เป็นกำรจำหน่ำยให้เจ้ำของอำคำร โรงงำนอุตสำหกรรม หรือ
ผู้ใช้งำนทั่วไปโดยตรง ในลักษณะของงำนโครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิง ที่บริษัทมีควำมพร้อมในด้ำนวิศวกรรมและทีมงำน
กำรออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและบริกำรบำรุงรักษำระบบดับเพลิง รวมทั้งมีกำรจำหน่ำยให้แก่ผู้ใช้งำนรำยย่อยทั่วไป แต่มี
จำนวนไม่มำกและปริมำณกำรสั่งซื้อต่อครั้งมีมูลค่ำไม่สูงนัก โดยสัดส่วนกำรจำหน่ำยในช่องทำงนี้ คิดเป็นร้อยละ 7 และ
ร้อยละ 8 ของรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรรวมในปี 2556 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 ตำมลำดับ
ทั้งนี้ งำนโครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิงดังกล่ำว บริษัทเป็นผู้รับเหมำงำนโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรติดตั้งระบบ
ดับเพลิงในอำคำรโรงงำนต่ำงๆ ที่เป็นงำนรับเหมำขนำดกลำงมูลค่ำงำนไม่เกิน 20 ล้ำนบำท และมีระยะเวลำกำรดำเนิน
โครงกำรประมำณ 3 - 6 เดือน อย่ำงไรก็ตำมในบำงกรณีบริษัทอำจเป็นผู้รับเหมำช่วงของผู้รับเหมำหลักที่ได้รับงำนติดตั้ง
ระบบงำนดังกล่ำวจำกเจ้ำของโครงกำร แต่ผู้รับเหมำหลักดังกล่ำวไม่มีควำมชำนำญ จึงได้ว่ำจ้ำงบริษัทให้เป็นผู้รับเหมำช่วง
เพื่อดำเนินกำรแทน
2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
สินค้ำที่บริษัทจำหน่ำยส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 70 สั่งซื้อจำกผู้ผลิตหลำยรำยในต่ำงประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิต
สินค้ำชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับวำล์วและอุปกรณ์ในระบบดับเพลิง และระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศ ระดับโลก โดยบริษัทมี
นโยบำยมุ่งเน้นกำรจำหน่ำยสินค้ำที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยมีขั้นตอนกำรแสวงหำและ
คัดเลือกสินค้ำเพื่อให้ได้สินค้ำที่มีคุณภำพ มำตรฐำน ผ่ำนกำรรับรองจำกหน่วยงำนหรือสถำบันต่ำงๆ ที่น่ำเชื่อถือ
ในกำรสั่งซื้อสินค้ำเพื่อมำจำหน่ำยให้แก่ ลูกค้ำนั้น บริษัทมีกำรวำงแผนกำรสั่งซื้อล่วงหน้ำในปริมำณที่เหมำะสม
โดยพิจำรณำจำกแนวโน้มของตลำด ควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละช่วงเวลำ รวมทั้งปริมำณสินค้ำคงคลัง เพื่อจะได้
จัดเตรียมสินค้ำให้เพียงพอต่อกำรจำหน่ำย ลดควำมสูญเสียจำกกำรเสียโอกำสเนื่องจำกขำดแคลนสินค้ำค งคลังหรือไม่
สำมำรถจัดหำสินค้ำได้ทันและเพียงพอกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมปริมำณสินค้ำคงคลังให้อยู่
ในระดับที่เหมำะสม และไม่ให้มีสินค้ำค้ำงในคลังนำนเกินไปจนเป็นภำระแก่บริษัท
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สินค้ำที่บริษัทจำหน่ำยมีหลำกหลำยมำกกว่ำ 3,000 รำยกำร โดยปัจจุบันบริษัทได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ำย
หลำยตรำสิน ค้ำ โดยเป็น ตัวแทนจำหน่ ำยสินค้ ำรำยเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยให้ กับ ผู้ผลิ ตในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 2 ตรำสินค้ำ ได้แก่ Potter Electric และ Weiss และเป็นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำในประเทศไทยรำยหนึ่งจำก
จำนวนตัวแทนหลำยรำยในตลำดของสินค้ำนั้นๆ มำกกว่ำ 15 ตรำสินค้ำ ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้นำเข้ำและจำหน่ำยสินค้ำในแต่ละ
กลุ่มสินค้ำ ดังนี้
กลุ่มสินค้า
- วำล์วและอุปกรณ์ระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศ ได้แก่
วำล์วประตูน้ำ (Gate Valve), วำล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly
Valve), วำล์ วกันน้ ำย้อ นกลั บ (Check Valve),วำล์ ว
ระบำยอำกำศออกจำกระบบน้ำ (Air Vent) เป็นต้น ตัว
กรองฝุ่นผงในระบบน้ำ (Strainer) อุปกรณ์ระบบท่อ ข้อ
ต่อ อุปกรณ์ใช้วัดควำมดันและอุณหภูมิ เป็นต้น

ผู้ผลิตสินค้า
-VICTAULIC
- HONEYWELL
- WEISS

ประเทศเจ้าของตราสินค้า
- สหรัฐอเมริกำ
- สหรัฐอเมริกำ
- สหรัฐอเมริกำ

- วำล์วปรับปริมำณน้ำ (Balancing Valve)

- OVENTROP

- สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี

- แผ่นกรองอำกำศอลูมิเนียม (Aluminum Filter) สำหรับ
กรองสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองในอำกำศ

- RESEARCH PRODUCTS - เบลเยี่ยม

- วำล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ได้แก่ อุปกรณ์ ระบบ
ท่อ ข้อต่อ (Groove Coupling) วำล์วดับเพลิง หัวฉีดน้ำ
อัตโนมัติ (Automatic Sprinkler) ชุดสำยฉีดดับเพลิง สำย
ดับเพลิง เครื่องดับเพลิงแบบแขวน (Fire Hose Rack)
เครื่องดับเพลิงแบบหิ้ว น้ำยำโฟมดับเพลิง อุปกรณ์โฟม
ดับเพลิง ระบบดับเพลิงอั ตโนมัติ ระบบตรวจจับควั น
ระบบดับเพลิงด้วยก๊ำซ เป็นต้น

- VICTAULIC

- สหรัฐอเมริกำ

- POTTER ELECTRIC

- สหรัฐอเมริกำ

- MOYNE ROBERTS

- ไอร์แลนด์

- BADGER

- สหรัฐอเมริกำ

- GIACOMINI

- อิตำลี

- HYGOOD

- สหรำชอำณำจักร

- 5-ELEM

- สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนจีน

- NIBCO

- สหรัฐอเมริกำ

- CHEMGUARD

- สหรัฐอเมริกำ

- WAGNER

- สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี

- SIEMENS

- สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี

-SRI

- มำเลเซีย

นอกจำกนี้ บริษัทได้พัฒนำตรำสินค้ำเป็นของตัวเอง โดยเป็นเจ้ำของแบรนด์หรือเครื่องหมำยกำรค้ำ ได้แก่
- เครื่องหมำยกำรค้ำ “VALTEC” สำหรับผลิตภัณฑ์วำล์วและอุปกรณ์ระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศ โดยกำร
ว่ำจ้ำงผู้ผลิตในประเทศจีน และผลิตตำมมำตรฐำน BS Standard
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- เครื่องหมำยกำรค้ำ “SPARK” สำหรับผลิตภัณฑ์สำยฉีดน้ำดับเพลิง โดยกำรว่ำจ้ำงผู้ผลิตในประเทศมำเลเซีย
และผลิตตำมมำตรฐำน BS Standard
- เครื่องหมำยกำรค้ำ “GUARDIAN” สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงบรรจุชนิดผงเคมีแห้ง โดยกำรว่ำจ้ำงผู้ผลิต
ในประเทศไทย สินค้ำได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (TIS) จำกสำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
บริษัทคัดเลือกผู้ผลิตเพื่อว่ำจ้ำงผลิตสินค้ำสำหรับแบรนด์ของบริษัทโดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถของผู้ผลิตและ
ควำมสำมำรถของโรงงำน ซึ่งในแต่ละแบรนด์บริษัทใช้ผู้ผลิตรำยเดียวที่ติดต่อค้ำขำยมำเป็นเวลำนำน โดยเป็นกำรว่ำจ้ำง
ผลิตเป็นครำวๆไป ไม่มีกำรทำสัญญำว่ำจ้ำงผลิตระยะยำว ซึ่งที่ผ่ำนมำกำรจำหน่ำยสินค้ำในตรำสินค้ำของบริษัทเป็น
สัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับสินค้ำที่นำเข้ำจำกผู้ผลิตในต่ำงประเทศ หรือมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 5 ของยอดขำยรวม
ทั้งนี้ ในปี 2554 - 2556 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทไม่มียอดสั่งซื้อสินค้ำจำกผู้ผลิตรำยใดรำยหนึ่งเกิน
กว่ำร้อยละ 30 ของมูลค่ำกำรสั่งซื้อรวม
2.2.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี 2.2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 บริษัทมีงำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 11 สัญญำ ซึ่งเป็นงำนติดตั้งระบบดับเพลิง มีมูลค่ำ
รวมตำมสัญญำเท่ำกับ 45.55 ล้ำนบำท และมีมูลค่ำคงค้ำง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 เท่ำกับ 29.25 ล้ำนบำท กำหนดส่งมอบ
งำนในเดือนมิถุนำยน - สิงหำคม 2557
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