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ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary)

Update ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้

สรุปข้อมูลสำคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูล
สรุปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนควร
ต้องศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้จำกผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ หรืออำจศึกษำ
ข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงำน ก.ล.ต.
เนื่องจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2557 มีมติอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของ
บริษัทจำกหุ้นละ 1.00 บำท เป็นหุ้นละ 0.50 บำท และอนุมัติกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดของบริษัทให้แก่ประชำชนเป็นครั้ง
แรกหลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ เป็นจำนวน 90,000,000 หุ้น โดยบริษัทจะนำเรื่องดังกล่ำวเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 19 กันยำยน 2557 เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้สะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นดังกล่ำว แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ฉบับนี้ จะ
แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของบริษัท เท่ำกับหุ้นละ 0.50 บำท และจำนวนหุ้นที่เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไปเป็น
ครั้งแรกเท่ำกับ 90,000,000 หุ้น
สรุปข้อมูลสำคัญของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering - “IPO”)
เพื่อซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
(ระยะเวลำกำรเสนอขำย: 5 - 7 พฤศจิกำยน 2557[●])
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
ผู้เสนอขำย : บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” )
ประเภทธุรกิจ : นำเข้ำและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์วำล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วำล์วและอุปกรณ์ระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศ
รวมทั้งให้บริกำรงำนโครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิง
จำนวนหุ้นที่เสนอขำย: 4590,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.71 ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
เพิ่มเติมข้อมูลสัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น
สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น:
ประเภทผู้ลงทุน
จำนวนหุ้นที่เสนอขำย (ล้ำนหุน้ )
- ประชำชนทั่ ว ไปผู้ มี อุ ป กำรณคุ ณ ของ
[ • ]54,000,000
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ผู้ลงทุนสถำบัน
[•]
- ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท
[ • ]36,000,000

สัดส่วนที่เสนอขำย (ร้อยละ)
[ • ]60.00
[•]
40.00[ • ]

เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ำย:  รับประกันกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting)
ไม่รับประกันกำรจำหน่ำย (Best Effort)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

รำคำเสนอขำยต่อประชำชน : 3.00[●] บำทต่อหุน้
มูลค่ำกำรเสนอขำย: 270,000,000[●] บำท
กำรเสนอขำยหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภำพในช่วง 90 วันก่อนหน้ำ 

ไม่มี

มูลค่ำที่ตรำไว้ (Par) : 1.000.50 บำทต่อหุ้น

Update ข้อมูลไตรมำสที่ 2/2557 และ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้

มูลค่ำตำมรำคำบัญชี (Book Value) : 12.120.66 บำทต่อหุ้น (คำนวณจำกส่วนของผู้ถือหุ้นตำมงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม30
มิถุนำยน 2557 และหุ้นสำมัญหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้จำกหุ้นละ 1.00 บำท เป็นหุ้นละ 0.50 บำท ซึ่งมีจำนวนหุ้นสำมัญที่ออก
และเรียกชำระแล้วทั้งหมดที่เท่ำกับ 26013,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 0.50 บำท (ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้เป็นหุ้น
ละ 1 บำท))
ที่มำของกำรกำหนดรำคำเสนอขำยและข้อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย
ที่มำของกำรกำหนดรำคำเสนอขำย :
 พิจำรณำจำกอัตรำส่วนรำคำต่อกำไร (P/E Ratio) ของตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 รำคำหุ้นสำมัญที่เสนอขำยหุ้นละ 3.00 บำท คิดเป็นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิเท่ำกับ 16.67 เท่ำ โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อ
หุ้นจำกผลกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมำสล่ำสุด ตั้งแต่ไตรมำสที่ 3 ปี 2556 ถึงไตรมำส 2 ปี 2557 หำรด้วยจำนวนหุ้น
สำมัญทั้งหมดของบริษัท หลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ำกับ 350,000,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อ
หุ้นเท่ำกับ 0.18 บำท โดย P/E Ratio ที่เสนอขำยดังกล่ำวคิดเป็นส่วนลดประมำณร้อยละ 65.47 ของ P/E ตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ที่เท่ำกับ 48.28 เท่ำ
นอกจำกนี้ P/E Ratio ที่เสนอขำยดังกล่ำว คิดเป็นส่วนลดประมำณร้อยละ 20.69 ของ P/E Ratio เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่
ดำเนินธุรกิจคล้ำยคลึงกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท (ธุรกิจเทรดดิ้ง) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลำคม 2556 จนถึงวันที่ 30 ตุลำคม
2557 ซึง่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 21.02 เท่ำ [●]
เพิ่มเติมข้อมูลสัดส่วนหุ้นของผู้มสี ่วนร่วม
ในกำรบริหำรที่ไม่ติด Silent period

อัตรำส่วนรำคำต่อกำไร (“P/E Ratio”) 16.67[●] เท่ำ

P/E Ratio ของบริษัทอืน่ ในอุตสำหกรรมเดียวกัน (ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลำคม 2556 จนถึงวันที่ 30 ตุลำคม 2557)
(1) [●]บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน) เท่ำกับ 13.32 เท่ำ
(2) บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน) เท่ำกับ 23.71 เท่ำ [●]
(3) บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหำชน) เท่ำกับ 26.04 เท่ำ[●]
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร” ที่ไม่ติด Silent period : จำนวน 39,290,040 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 11.23 ของจำนวนหุน้ ที่
ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษทั ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนในครั้งนี้
กรณีกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก (“IPO”)
ตลำดรอง:
เกณฑ์เข้ำจดทะเบียน:

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

จำนวนหุ้นที่ติดระยะเวลำห้ำมจำหน่ำยหุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนในครั้งนี้ ได้ให้คำรับรองต่อตลำดหลักทรัพย์ว่ำ จะไม่นำหุ้นจำนวน [●] หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ [●] ของทุนชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน ออกจำหน่ำยเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน นับจำกวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้ นเดิม
ได้รับกำรผ่อนผันให้ทยอยขำยหุ้นได้ร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ติดระยะเวลำห้ำมจำหน่ำย คิดเป็นจำนวน [●] หุ้น และเมื่อครบ
กำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นเดิมสำมำรถขำยหุ้นส่วนที่เหลืออีกจำนวน
[●] หุ้น สำหรับหุ้นที่ไม่ติดระยะเวลำห้ำมจำหน่ำย จำนวน [●] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของทุนชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นต่อ
ประชำชน ผู้ถือหุ้นเดิมสำมำรถขำยหุ้นจำนวนดังกล่ำวได้ตั้งแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน:
บริษัท จะนำเงินที่ ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนครั้งนี้
หลังหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
หุ้น และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้น ซึ่งเป็น
เงินประมำณ 258.33[ • ] ล้ำนบำท ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
1. จำนวนประมำณ 10[ • ] ล้ำนบำท เพื่อใช้ลงทุนเปิด
สำนักงำนสำขำในต่ำงจังหวัด
2. จำนวนประมำณ 20[ • ] ล้ำนบำท เพื่อใช้ลงทุนในอุปกรณ์
ฮำร์ดแวร์ และโปรแกรม SAP
1.3.ลงทุนในอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบ
ดำเนินงำนด้ำนสนับสนุน
2. จำนวนประมำณ [ • ] ล้ำนบำท เพื่อใช้ลงทุนขยำยกิจกำรไป
ยังประเทศในกลุ่มอำเซียน
3.4.จำนวนประมำณ 10[ • ] ล้ำนบำท เพื่อใช้ชำระคืนหนี้
4.5.จำนวนประมำณ 218.33[ • ] ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียน

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล:
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ ร้อย
ละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้และหักสำรองต่ำงๆทุก
ประเภทตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ซึ่งกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด
ควำมเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ แผนกำร
ลงทุน กำรจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญำ
ต่ำงๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทำงกฎหมำย ควำมจำเป็น
และควำมเหมำะสมอื่นๆในอนำคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมกำร
บริษัทที่อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติ
จำกที่ป ระชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ กำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ซึ่ ง
คณะกรรมกำรของบริษัทมีอำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลได้เป็น
ครั้งครำว เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้
โดยจะต้องรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำว
ถัดไป

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์:
บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้ำและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์วำล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วำล์วและอุปกรณ์ระบบสุขำภิบำลและปรับ
อำกำศ และให้บริกำรงำนโครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัท แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วำล์ว เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในกำรเปิดหรือปิดน้ำของระบบดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่กับท่อน้ำของระบบ
ดังกล่ำว โดยวำล์วใช้ทำหน้ำที่ หลำกหลำยในระบบงำน เช่น วำล์วควบคุมกำรไหลของน้ำในระบบ วำล์วเปิดปิดน้ำเมื่อต้องกำรซ่อม
บำรุงรักษำระบบ วำล์วป้องกันน้ำย้อนไหลกลับ เป็นต้น สำหรับอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ร่วมที่ใช้
งำนคู่กับอุปกรณ์หลักในระบบดับเพลิง เพื่อให้ระบบดั บเพลิงใช้งำนได้อย่ำงสมบูรณ์ และรวมถึงอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ช่วยในกำรป้องกัน
เพลิงไหม้ เช่น ตู้สำยฉีดน้ำดับเพลิง สำยฉีดน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เป็นต้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป
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2) วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ วำล์ว เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในกำรเปิดหรือปิดน้ำของระบบปรับอำกำศหรือ
ระบบสุขำภิบำลที่ติดตั้งอยู่กับท่อน้ำของระบบดังกล่ำว โดยระบบปรับอำกำศเป็นระบบที่ควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้น โดยสินค้ำของ
บริ ษัท จะใช้ใ นระบบปรั บอำกำศในห้อ งควบคุ มควำมเย็ น (Control Room) ของอำคำรสูง โรงงำน สำหรั บ ระบบสุ ขำภิบ ำล
ประกอบด้วย ระบบประปำ ระบบท่อระบำยน้ำทิ้ง ระบบท่อระบำยอำกำศ ระบบระบำยน้ำฝน และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวำล์วใช้ทำ
หน้ำที่หลำกหลำยในระบบงำนต่ำงๆ เช่น วำล์วควบคุมกำรไหลของน้ำในระบบ วำล์วใช้เปิดปิดน้ำเมื่อต้องกำรซ่อมบำรุงรักษำระบบ
วำล์วป้องกันน้ำย้อนไหลกลับ เป็นต้น
3) งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ให้คำปรึกษำ ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่ำงๆ โดยมีทีมงำนวิศวกรผู้เชี่ยวชำญของ
บริษัททำหน้ำที่ ติดต่อประสำนงำนกับลูกค้ำ แนะนำสินค้ำที่จำหน่ำย รวมถึงออกแบบ นำเสนอสินค้ำและบริกำรให้แก่ลูกค้ำตำม
มำตรฐำนดับเพลิงสำกล รวมถึงทดสอบภำยหลังกำรติดตั้งระบบแล้ว
บริษัทจำหน่ำยสินค้ำที่มีควำมหลำกหลำยมำกกว่ำ 3,000 รำยกำร ภำยใต้ตรำสินค้ำที่มีชื่อเสียงมำกกว่ำ 25 ตรำสินค้ำ โดยซึ่งใน
จำนวนดังกล่ำว ปัจจุบันบริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ำยหลำยตรำสินค้ำ โดยเป็นตัวแทนสินค้ำรำยเดียว (Sole Distributor)
ให้กับ 2 ตรำสินค้ำ ได้แก่ Potter Electric และ Weiss และเป็นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำในประเทศไทยรำยหนึ่งจำกจำนวนตัวแทนหลำย
รำยในตลำดของสินค้ำนั้นๆ มำกกว่ำ 145 ตรำสินค้ำ อีกทั้งบริษัทยังได้พัฒนำตรำสินค้ำเป็นของตัวเอง 3 ตรำสินค้ำ ได้แก่ “Guardian”
“Valtec” และ “Spark” จำกกำรว่ำจ้ำงผลิตหรือสั่งซื้อจำกผู้ผลิตอื่นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่ไม่ได้เป็นบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง
กับบริษัท
บริษัทมีคลังสินค้ำรวม 2 แห่ง โดยคลังสินค้ำหลัก ตั้งอยู่เลขที่ 503/1 ถนนพระรำม 9 ซอย 13 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ
ซึ่งเช่ำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พื้นที่เช่ำรวม 1,760 ตำรำงเมตร เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์วำล์ว และอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมทั้งใช้
เป็นพื้นที่แปรรูปสินค้ำ เช่น กำรประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่ำงๆ ตำมคำสั่งซื้อ และคลังสินค้ำแห่งที่สอง ตั้งอยู่ที่ 38/43 หมู่ 4 ถนนลำลูก
กำ ตำบลลำลูกกำ อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี พื้นที่รวม 15 ตำรำงเมตร ซึ่งเช่ำกับบุคคลภำยนอกที่ให้บริกำรคลังสินค้ำและที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสำรเคมีอันตรำยที่สั่งซื้อจำกผู้ผลิต และรอกำรจัดส่งให้แก่ลูกค้ำ หรือนำไปใช้ในงำน
โครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิงให้แก่ลูกค้ำ
(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 2.2 การประกอบธุรกิจ หัวข้อย่อย 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ)
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : [ ]ณ วันที่ 29 กันยำยน 2557ณ วันที่ 22 พฤษภำคม 2557
ก่อนกำรเสนอขำยหุ้น
ต่อประชำชนครั้งแรก
ณ วันที่ 22 พฤษภำคม 2557
จำนวนหุ้น
ร้อยละ

รำยชื่อ

แก้ไขข้อมูล เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
หุ้นทีต่ รำไว้จำกหุ้นละ 1 บำท เป็น 0.50 บำท
หลังกำรเสนอขำยหุ้น
ต่อประชำชนครั้งแรก
จำนวนหุ้น

ร้อยละ

1/

1. กลุ่มครอบครัวชำญณรงค์
1.1 นำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์ 2/
1.2 นำยเจน ชำญณรงค์
1.3 นำงประยูรศรี ชำญณรงค์
1.43 Nice Noble Limited 13/
รวมกลุ่มครอบครัวชำญณรงค์
2. กลุ่มครอบครัวนำยวิรัฐ สุขชัย1/
2.1 นำยวิรัฐ สุขชัย
2.2 นำงนพรัตน์ สุขชัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป

16,558,76035,067,520
16,542,50033,995,000
910,000
16,510,00033,020,000
102,992,520

13.492.74
13.072.73
0.35
12.70
39.61

16,558,76035,067,520
16,542,50033,995,000
910,000
16,510,00033,020,000
102,992,520

9.4610.02
9.459.72
0.26
9.43
29.43

43,095,00086,190,000
6,500,00013,000,000

33.15
5.00

43,095,00086,190,000
6,500,00013,000,000

24.63
3.71
หน้ำ 4

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
2.3 นำยวิโรจน์ สุขชัย
รวมกลุ่มครอบครัวสุขชัย
3. นำยประชำ พร้อมพรชัย
4. นำงสำวอุไรรัตน์ หำญทวีภัทร
5. นำงสำวชลธี แปลกประจิตต
6. นำยรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนำนนท์
57. นำยภำคภูมิ ว่องไพฑูรย์
68. นำงวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
79. นำยธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
8. นำงสำวชลธี แปลกประจิตต
9. นำยรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนำนนท์
10. นำงสำวไพลิน ว่องประชำนุกูล
รวมผู้ถือหุ้น 10 รำยแรก
ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆจำนวน 257 รำย
ประชำชน
รวม

2,730,000
1.05
49,595,000101,920,000 39.208.15
6,500,00013,000,000
5.00
3,331,2406,662,480
2.56
3,315,0006,630,000
2.55
3,250,0006,500,000
2.50
3,055,0006,110,000
2.35
2,973,7605,947,520
2.29
4,062,480
1.56
3,380,000
1.30
3,250,000
1.25
1,462,520
0.56
248,787,520121,631,260 95.6993.57
11,212,4808,368,740
4.316.43
-130,000,000260,000,000
100.00

2,730,000
0.78
49,595,000101,920,000 29.128.34
6,500,00013,000,000
3.71
3,331,2406,662,480
1.90
3,315,0006,630,000
1.89
3,250,0006,500,000
1.86
3,055,0006,110,000
1.75
2,973,7605,947,520
1.70
4,062,480
1.16
3,380,000
0.97
3,250,000
0.93
1,462,520
0.42
248,787,520121,631,260 71.0869.50
11,212,4808,368,740 3.2104.79
45,000,00090,000,000
25.71
175,000,000350,000,000
100.00

หมำยเหตุ: 1/ เป็นกำรจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นตำมนำมสกุลเท่ำนั้น โดยไม่ได้หมำยควำมว่ำผู้ถือหุ้นแต่ละรำยเป็นบุคคลตำมมำตรำ 258 หรือ
เป็น Concert Party กันแต่อย่ำงใด
2/
นำมสกุลเดิม คือ ชำญณรงค์
31/
Nice Noble Limited เป็นกองทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้น ณ เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน ทำหน้ำที่ดูแล
กองมรดกของนำงประยูรศรี ชำญณรงค์ โดยมี นำงประยูรศรี ชำญณรงค์ เป็นผู้รับผลประโยชน์สุดท้ำยของกองทรัสต์
ดังกล่ำว

Update ข้อมูลไตรมำสที่ 2/2557

สัดส่วนรำยได้:
2554
ล้ำนบำท ร้อยละ
รำยได้จำกกำรขำยและ
บริกำร
1. วำล์วและอุปกรณ์
ระบบดับเพลิง
2. วำล์วและอุปกรณ์
ระบบสุขำภิบำลและ
ปรับอำกำศ
3. งำนโครงกำรติดตั้ง
ระบบดับเพลิง
รวมรำยได้จำกกำรขำย
และบริกำร
รำยได้อื่น
รวม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป

2555
ล้ำนบำท ร้อยละ

2556
ล้ำนบำท ร้อยละ

ม.ค. - มี.ค. มิ.ย. 2556
ล้ำนบำท ร้อยละ

213.81110.4
86.65
0

306.33

80.35

413.22

83.35

451.66

41.33

10.84

41.63

8.40

34.27

6.57

32.95

8.65

38.83

7.83

32.68

6.27

380.61
0.62

99.84
0.16

493.68
2.07

99.58
0.42

518.61
2.65*

381.23

100.00

495.75

100.00

521.26

ม.ค. - มี.ค. มิ.ย. 2557
ล้ำนบำท ร้อยละ

89.21 227.19118.6
84.98
1

14.116.93 5.89 5.33

82.16
81.82

17.359.60 6.27 6.62

9.358.05 3.90 6.20 25.9612.44 9.39 8.58
237.27125.3 99.00 270.49140.6 97.82
99.49
8 96.51
5 97.03
0.51 2.404.53* 1.00 3.49
6.024.31 2.18 2.97
239.67129.9 100.00 276.52144.9 100.00
100.00
1 100.00
6 100.00
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หมำยเหตุ : รำยได้อื่น ประกอบด้วย กำไรจำกกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำที่เกิดขึน้ จริง ดอกเบี้ยรับ กำไรจำกกำรขำยหุ้นหรือหน่วยลงทุน รำยได้จำกกำร
ชดเชยประกันภัยสินค้ำและทรัพย์สิน และรำยได้จำกกำรให้บริกำรงำนด้ำนสนับสนุน (เริ่มตั้งแต่ปี 25576) เป็นต้น
* รำยได้อื่นในปี 2556 (เต็มปี) ลดลงจำกรำยได้อื่นในงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 เนื่องจำกในปี 2556 (เต็มปี) มีผลขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน ในขณะที่ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 มีกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ทำให้เมื่อคำนวณผลรวมของรำยได้อื่นเต็มปี จึง
ลดลงกว่ำที่รับรู้ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2556

คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 22 พฤษภำคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
จานวนทั้งสิ้น 7 ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อ
1.นำยภำคภูมิ ว่องไพฑูรย์
2.นำยวิรัฐ สุขชัย
3.นำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์
4.นำงวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
5.นำยถกล นันธิรำภำกร

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร กรรมกำรบริหำรและ
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ

6.นำยโสตถิธร มัลลิกะมำส

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ
7.นำงสำววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ

สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง:
1. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ
1.1 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
1.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียในกำรเป็นตัวแทน
จำหน่ำยตรำสินค้ำ หรือไม่ได้ต่อสัญญำแต่งตั้ง
ตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำ
1.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทเจ้ำของตรำสินค้ำอำจ
เข้ำมำทำตลำดเอง
1.4 ควำมเสี่ยงจำกระบบกำรจัดซื้อและบริหำรสินค้ำ
คงคลังของบริษัท
2. ควำมเสี่ยงต่อกำรลงทุนของผูถ้ ือหลักทรัพย์
2.1 ควำมเสี่ยงในเรื่องตลำดรองสำหรับกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์
(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 2.2การ
ประกอบธุรกิจ หัวข้อย่อย 3 ปัจจัยความเสี่ยง)

สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนย้อนหลัง 3 ปี และไตรมำสล่ำสุด: สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 - 2556
และสำหรับงวด 3 6 เดือนแรก สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม30 มิถุนำยน 2556 และ 2557 Update ข้อมูลไตรมำสที่ 2/2557
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

ฐำนะกำรเงิน

ปี 2554

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลกำรดำเนินงำน
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
ต้นทุนขำย
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิสำหรับงวด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป

ปี 2555

207.14
76.92
130.22
2554
380.61
269.06
111.55
40.36

2555
493.68
354.83
138.85
58.95

242.03
99.86
142.17
2556
518.61
369.86
148.75
61.16

ปี 2556
281.38
105.67
175.71
ม.ค.-มี.ค. มิ.ย.
2556
125.38 237.27
89.79167.87
35.5969.40
15.3128.79

ณ วันที่
31 มีนำคม30
มิถุนำยน 2557
262.17 275.24
104.56 103.00
157.61 172.24
ม.ค.-มี.ค. มิ.ย.
2557
140.65 270.50
104.46200.51
36.1969.99
15.8930.52
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กำไรสุทธิขั้นพื้นฐำนต่อหุน้ (EPS) (บำท)

100.90

32.59

9.41

ม.ค.-มี.ค. มิ.ย.
2556
2.360.44

จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ย (หุ้น)
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น (บำท)*
กำไรสุทธิขั้นพื้นฐำนต่อหุ้น (EPS) (บำท)
(ปรั บ ปรุ ง ให้ ส ะท้ อ นกำรเปลี่ ย นแปลง
มูล ค่ำ หุ้ น ที่ ต รำไว้ เ ป็น หุ้ น ละ 0.50 บำท
เท่ำกันทุกงวด เพื่อกำรเปรียบเทียบ)

400,000
10.00
5.05

1,808,665
10.00
1.63

6,500,000
10.00
0.47

6,5,000,000
10.00
0.22

ผลกำรดำเนินงำน

2554

2555

2556

ม.ค.-มี.ค. มิ.ย.
2557
2.270.30
7,005,555100,1
93,370
10.001.00
0.15

หมำยเหตุ : * ปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภำคม 2557 เป็นต้นไป บริษัทมีมูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้นเท่ำกับหุ้นละ 1.00 บำท เมื่อวันที่
19 กันยำยน 2557 14 สิงหำคม 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557คณะกรรมกำรของบริษัท มีมติอนุมัติกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของบริษัทจำกหุ้นละ 1.00 บำท เป็นหุ้นละ 0.50 บำท โดยบริษัทจะนำเรื่องดังกล่ำว
เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 19 กันยำยน 2557 เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไปโดยบริษัทได้จด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2557

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ :
ม.ค.-มี.ค. มิ.ย.
2557
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่ำ)
0.59
0.70
0.60
0.660.60
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) *
19.38
26.25
23.37
23.3921.93
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) *
33.76
43.28
38.48
38.1435.09
หมำยเหตุ : *อัตรำส่วนทำงกำรเงินสำหรับงวด 3 6 เดือนแรกของปี 2557 คำนวณโดยวิธีปรับค่ำให้เป็นรำยปี (annualize)
2554

คำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน:

2555

2556

Update ข้อมูลไตรมำสที่ 2/2557

ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในปี 2554 - 2556 และงวด 3 6 เดือนแรกของปี 2557 มีรำยได้รวมจำนวน 381.23 ล้ำนบำท
495.75 ล้ำนบำท 521.26 ล้ำนบำท และ 144.96276.52 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยได้เกือบทั้งหมดเป็นรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
ซึ่งมีจำนวน 380.61 ล้ำนบำท 493.68 ล้ำนบำท 518.61 ล้ำนบำท และ 140.65270.50 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ประกอบด้วย รำยได้จำกกำร
ขำยผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงร้อยละ 80 - 87 รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศร้อยละ 7 6- 11 และรำยได้
จำกงำนโครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิงร้อยละ 6 - 9 10 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ในช่วงดังกล่ำว
ต้นทุนขำยและบริกำรของบริษัทในปี 2554 - 2556 และงวด 3 6 เดือนแรกของปี 2557 มีจำนวน 269.06 ล้ำนบำท 354.83 ล้ำน
บำท 369.86 ล้ำนบำท และ 104.46200.51 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรประมำณร้อยละ 71 - 74
ในช่วงดังกล่ำว ซึ่ง ต้นทุนขำยและบริกำรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมยอดขำยที่เ พิ่มขึ้น โดยต้นทุนขำยและบริกำรหลักมำจำกค่ำสินค้ำที่
บริษัทสั่งซื้อมำเพื่อขำยและ/หรือ ติดตั้งให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรนำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศจำกกำรที่บริษัทเป็นตัวแทน
จำหน่ำยสินค้ำนั้นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษัทในปี 2554 - 2556 และงวด 3 6 เดือนแรกของปี 2557 มีจำนวน 53.54 ล้ำนบำท
62.73 ล้ำนบำท 74.30 ล้ำนบำท และ 20.1237.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้รวมประมำณร้อยละ 13 - 14 ในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยจำนวน 20.59 ล้ำนบำท 25.74 ล้ำนบำท 27.47 ล้ำนบำท และ 6.9913.73 ล้ำนบำท ในปี 2554
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป
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- 2556 และงวด 3 6 เดือนแรกของปี 2557 ตำมลำดับ โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยผันแปรตำมยอดขำย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำนำยหน้ำ และค่ำ
จูงใจพนักงำนขำย ที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดขำยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี สำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรมีจำนวน 32.95 ล้ำนบำท 36.99
ล้ำนบำท 46.83 ล้ำนบำท และ 13.1323.27 ล้ำนบำท ในปี 2554 - 2556 และงวด 3 6 เดือนแรกของปี 2557 ตำมลำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยคงที่ ได้แก่ เงินเดือน ค่ำบริหำรส่วนกลำง และค่ำเช่ำทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งในระหว่ำงปลำยปี 2555 - ต้นปี
2557 บริษัทมีกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรในส่วนงำนสนับสนุน จำกเดิมที่ดำเนินกำรโดยบริษัท หำญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
(“หำญ”) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง มำดำเนินกำรที่บริษัทเอง และทยอยรับโอนพนักงำนจำกบริษัทดังกล่ำวมำที่บริษัทด้วย ทำให้มีกำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร โดยมีค่ำบริกำรสำนักงำนจำกกำรใช้บริกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนสนับสนุนที่จ่ำยให้แก่
หำญลดลง ในขณะที่มีค่ำใช้จ่ำยพนักงำนเพิ่มขึ้นจำกกำรรับโอนพนักงำนดังกล่ำว รวมทั้งมีกำรจัดประเภทค่ำใช้จ่ำยใหม่ โดยกำรย้ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำรที่เคยบันทึกเป็นค่ำ ใช้จ่ำยในกำรขำย มำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ทำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่ม
สูงขึ้น
กำไรสุทธิของบริษัท ในปี 2554 - 2556 มีจำนวน 40.36 ล้ำนบำท 58.95 ล้ำนบำท และ 61.16 ล้ำนบำท ตำมลำดับ แสดงถึง
แนวโน้มกำรเติบโตที่ต่อเนื่อง และในงวด 3 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 15.8930.52 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 ที่มีจำนวน 15.3128.79 ล้ำนบำท
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน 207.14 ล้ำนบำท 242.03
ล้ำนบำท 281.38 ล้ำนบำท และ 262.17275.24 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์เกือบทั้งหมดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน รำยกำรที่สำคัญ
ได้แก่ ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น และสินค้ำคงเหลือ มีสัดส่วนรวมกันต่อสินทรัพย์รวม เท่ำกับร้อยละ 92 ของสินทรัพย์รวม (ณ สิ้นปี
2554 - 2555) ร้อยละ 83 และ ร้อยละ 78 79 ของสินทรัพย์รวม (ณ สิ้นปี 2556 และ วันที่ 30 มิถุนำยน31 มีนำคม 2557 ตำมลำดับ)
หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน31 มีนำคม 2557 มีจำนวน 76.92 ล้ำนบำท 99.86 ล้ำน
บำท 105.67 ล้ำนบำท และ 104.56103.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยหนี้สินเกือบทั้งหมดเป็นหนี้สินหมุนเวียน รำยกำรที่สำคัญ ได้แก่
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น มีสัดส่วนต่อหนี้สินรวมเท่ำกับร้อยละ 70 ร้อยละ 72 ร้อยละ 76 และร้อยละ 60 72 รองลงมำ คือ เงินกู้ยืม
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน มีสัดส่วนต่อหนี้สินรวมเท่ำกับร้อยละ 13 ร้อยละ 13 ร้อยละ 9 และร้อยละ 19 10 ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 31 มีนำคม 2557 ตำมลำดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน31 มีนำคม 2557 มีจำนวน 130.22 ล้ำนบำท
142.17 ล้ำนบำท 175.71 ล้ำนบำท และ 157.61172.24 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2554 - 2556
เนื่องจำกกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจำกผลกำรดำเนินงำนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งกำรเพิ่มทุนจำนวน 61.00 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2555
ถึงแม้มีกำรจ่ำยเงินปันผลทุกปี เป็นจำนวน 20 ล้ำนบำท 108 ล้ำนบำท และ 27.63 ล้ำนบำท ในปี 2554 - 2556 ตำมลำดับ สำหรับ ณ
วันที่ 30 มิถุนำยน31 มีนำคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำก ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจำกในไตรมำสนี้ที่ 1 ของปี 2557 บริษัทมีกำรจ่ำยเงิน
ปันผลจำนวน 99 ล้ำนบำท ในขณะที่มีกำรเพิ่มทุนจำนวน 65.00 ล้ำนบำท และมีกำไรสุทธิจำนวน 15.8930.52 ล้ำนบำท โดยบริษัทมี
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่ต่ำ เนื่องจำกมีเพียงเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเป็นจำนวนไม่มำก โดย
ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน31 มีนำคม 2557 มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 0.59 เท่ำ 0.70 เท่ำ 0.60
เท่ำ และ 0.660.60 เท่ำ ตำมลำดับ
(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน / 15 ข้อมูลทางการเงินที่
สาคัญ และ 16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ)
สืบเนื่องจำกกำหนดกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนของบริษัทเป็นช่วงระยะเวลำใกล้เคีย งกับกำรเปิดเผย
ข้อมูลงบกำรเงินระหว่ำงกำล สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 โดยบริษัทและที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้พิจำรณำ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป
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งบกำรเงิน ภำยในของบริษัท ในงวดดัง กล่ำวก่อ นกำรสอบทำนของผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท โดยเบื้อ งต้น แล้ว ขอรับ รองว่ำ ผล
ประกอบกำรในงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 ของบริษัทเป็นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจตำมปกติของบริษัท
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน รวม ทั้งบริษัทไม่ได้ขยำยขอบเขต
กำรประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นใด ไม่มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันใดๆ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เพิ่มเติม
นอกเหนือจำกที่เปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ตลอดจนไม่มีข้อ มูลสำคัญใดๆ ที่เกิดขึ้นในงวด 9
เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 ที่นักลงทุนควรรับทรำบเพื่อประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุน ที่ยังไม่ได้เปิดเผยเพิ่มเติมใน
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสำมำรถดูรำยละเอียดงบกำรเงินระหว่ำงกำลงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่
30 กันยำยน 2557 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.firevictor.co.th รวมถึงกำรแจ้งข่ำวผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ของ
บริษัท
นอกจำกนี ้ ผลกำรด ำเนิน งำนของบริษ ัท ในงวดดัง กล่ำ วไม่ข ัด ต่อ คุณ สมบัต ิใ นกำรยื ่น ค ำขอให้ร ับ หลัก ทรัพ ย์เ ป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
นักลงทุนสัมพันธ์:
นำยวิรัฐ สุขชัย กรรมกำรผู้จัดกำร
สถำนที่ติดต่อ : บริษทั ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 19/20-22 อำร์ซีเอ บล็อคเอ ถนนพระรำม 9 ซอย 8 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2203-0868
โทรสำร : 0-2203-1504
คำเตือน ผู้ลงทุนควรอ่ำนรำยละเอียดข้อมูลส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน
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