บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

5.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
Update ข้อมูล ไตรมำสที่ 2/2557

5.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รำยละเอียดสินทรัพย์ถำวรของบริษัทที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจทีส่ ำคัญ สรุปได้ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
1. เครื่องมือและอุปกรณ์
2. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงำน
3. ยำนพำหนะ
4. สินทรัพย์เพื่อเช่ำและสำธิต
5. อุปกรณ์ระหว่ำงติดตัง้
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 31 มีนาคม30
มิถุนายน 2557
(ล้านบาท)
0.660.61
3.164.38
4.224.06
0.880.81
0.018.939.86

5.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

Update ข้อมูล ไตรมำสที่ 2/2557

ณ วันที่ 31 มีนำคม30 มิถุนำยน 2557 บริษัทเป็นเจ้ำของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จำนวน
0.230.35 ล้ำนบำท โดยมีกำรตัดจำหน่ำยด้วยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์จำนวน 5 ปี
5.3 สัญญาที่สาคัญของบริษัท
5.3.1

สัญญาเช่า

บริษัททำสัญญำเช่ำพื้นที่อำคำรเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ โดยทำสัญญำเช่ำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท
โดยมีรำยละเอียดของสัญญำเช่ำ ดังนี้
คู่สัญญา
1. บริษัท หำญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด

2. บริษัท หำญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด

พื้นที่
อายุสัญญาเช่า วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา (ตร.ม.)
เลขที่ 19/7-8 ชั้น 1-4 อำร์ซีเอ 2 ปี 9 เดือน 1 ม.ค. 2557 30 ก.ย. 2559
244
บล็ อ คเอ ถนนพระรำม 9 ซอย 8
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กทม.
เลขที่ 19/17 ชั้น 3 อำร์ซีเอ บล็อคเอ
3 ปี
1 ม.ค. 2557 31 ธ.ค. 2559
55
ถนนพระรำม 9 ซอย 8 แขวงบำง
กะปิ เขตห้วยขวำง กทม.
เลขที่ 19/17 ชั้น 4 อำร์ซีเอ บล็อคเอ
55
ถนนพระรำม 9 ซอย 8 แขวงบำง
กะปิ เขตห้วยขวำง กทม.
สถานที่เช่า
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

คู่สัญญา

ระยะเวลาการเช่า

พื้นที่
อายุสัญญาเช่า วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา (ตร.ม.)
เลขที่ 19/18-19 ชั้ น 3 อำร์ ซีเ อ
59
บล็ อ คเอ ถนนพระรำม 9 ซอย 8
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กทม.
เลขที่ 19/18-19 ชั้น 4 อำร์ซีเอ
22
บล็ อ คเอ ถนนพระรำม 9 ซอย 8
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กทม.
เลขที่ 19/20-22 ชั้ น 1 อำร์ ซี เ อ
36
บล็ อ คเอ ถนนพระรำม 9 ซอย 8
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กทม.
เลขที่ 19/20-22 ชั้นลอย อำร์ซีเ อ
27
บล็ อ คเอ ถนนพระรำม 9 ซอย 8
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กทม.
เลขที่ 19/20-22 ชั้ น 2 อำร์ ซี เ อ
22
บล็ อ คเอ ถนนพระรำม 9 ซอย 8
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กทม.
เลขที่ 19/20-22 ชั้น 3 อำร์ซีเอ
209
บล็อคเอ ถนนพระรำม 9 ซอย 8
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กทม.
เลขที่ 19/20-22 ชั้น 4 อำร์ ซีเ อ
67
บล็ อ คเอ ถนนพระรำม 9 ซอย 8
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กทม.
สถานที่เช่า

หมำยเหตุ : * เมื่อสัญญำสิ้นสุดลง บริษัทหรือผู้เช่ำมีสิทธิขอเช่ำทรัพย์สินตำมสัญญำได้อีก 1 ปี นับแต่วันถัดจำกวันครบกำหนดสัญญำ
ซึ่งผู้ให้เช่ำยินยอมให้ต่ออำยุสัญญำเช่ำ โดยผู้เช่ำต้องกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
2 เดือนก่อนที่สัญญำเช่ำจะครบกำหนด ซึ่งอัตรำค่ำเช่ำของสัญญำเช่ำที่มีกำรต่ออำยุ อำจปรับขึ้นหรือลงตำมแต่คู่สัญญำ
จะตกลงกัน แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่ำเช่ำเดิม

5.3.2

สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า
ระยะเวลาการเช่า
คู่สัญญา

1.

2.

สถานที่เช่า

บริษัท หำญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด อำคำรคลั ง สิ น ค้ ำ และชั้ น เก็ บ สิ น ค้ ำ
เลขที่ 503/1 ถ.พระรำม 9 ซอย 13
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กทม.
บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จำกัด โกดังสินค้ำ เลขที่ 38/43 หมู่ 4 ถ.ลำลูก

3 ปี*

1 ม.ค. 57

วันสิ้นสุด
สัญญา
31 ธ.ค. 59

5 ปี**

22 ก.ย. 56

22 ก.ย. 61

อายุสัญญาเช่า วันเริ่มสัญญา
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พื้นที่
(ตร.ม.)
1,760
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ระยะเวลาการเช่า
คู่สัญญา

สถานที่เช่า

อายุสัญญาเช่า วันเริ่มสัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

พื้นที่
(ตร.ม.)

กำ ต.ลำลูกกำ อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี
หมำยเหตุ : * เมื่อสัญญำสิ้นสุดลง บริษัทหรือผู้เช่ำมีสิทธิขอเช่ำทรัพย์สินตำมสัญญำได้อีก 1 ปี นับแต่วันถัดจำกวันครบกำหนดสัญญำ
ซึ่งผู้ให้เช่ำยินยอมให้ต่ออำยุสัญญำเช่ำ โดยผู้เช่ำต้องกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 2
เดือนก่อนที่สัญญำเช่ำจะครบกำหนด ซึ่งอัตรำค่ำเช่ำของสัญญำเช่ำที่มีกำรต่ออำยุ อำจปรับขึ้นหรือลงตำมแต่คู่สัญญำจะ
ตกลงกัน แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่ำเช่ำเดิม
** ทบทวนสัญญำเช่ำทุกๆ 1 ปี

5.3.3

สัญญารับจ้างบริการงานด้านสนับสนุน
สัญญา

เพิ่มเติมข้อมูลฐำนในกำรคิดค่ำบริกำรงำนสนับสนุน
รายละเอียดบริการ

1. สัญญำรับจ้ำงบริกำรกับบริษัท (1) การบริการงานธุรการ ประกอบด้วย ค่ำไฟฟ้ำและน้ำประปำ ค่ำรักษำ
คิวทูเอส จำกัด *
ควำมปลอดภัย ค่ำทำควำมสะอำด ซึ่งคำนวณตำมพื้นที่ใช้ สอยของแต่ละ
บริษัท และ ค่ำใช้จ่ำยห้องน้ำและเบ็ดเตล็ด และค่ำบริกำรงำนธุรกำร ซึ่ง
2. สัญญำรับจ้ำงบริกำรกับบริษัท คำนวณตำมจำนวนพนักงำนของแต่ละบริษัทหรือจำนวนพื้นที่ใช้งำนของ
แต่ละบริษัท
ชิลแมทช์ จำกัด *
(2) ค่าบริการงาน ISO ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรประสำนงำนกับ
เจ้ำหน้ำที่ ตรวจประเมินระบบ กำรจัดหำบุคลำกรที่มีค วำมรู้ กำรอบรม
พนักงำน และกำรแนะนำและตรวจติดตำมกำรปฏิบัติงำน ซึ่งคำนวณตำม
จำนวนระบบงำนที่แต่ละบริษัทใช้
(3) ค่าบริการงานทรั พยากรบุ คคล ประกอบด้วย กำรรับ สมัค รและ
สัมภำษณ์ผู้มำสมัครงำน สรุปบันทึกเวลำทำงำน บริหำรสวัสดิกำรต่ำงๆ
จัด กำรอบรมพนักงำน และจั ด ทำระบบเงิ น เดื อนและรำยได้ ต่ำงๆของ
พนักงำน ซึ่งคำนวณตำมจำนวนพนักงำนของแต่ละบริษัท
(4) ค่ าบริ การงานจั ด ส่ ง ประกอบด้วยค่ ำใช้จ่ ำยในกำรจั ด ส่ งสิ น ค้ ำ ซึ่ ง
คำนวณตำมจำนวนรำยกำรของแต่ละบริษัท
(5) ค่าบริการระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ค่ำให้บริกำรเครื่องแม่ข่ำย
ระบบคอมพิวเตอร์ กำรให้ บริกำร E-mail, Internet จั ดให้มีพนักงำน
ให้บริกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้งำนอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ และกำร
ให้บริกำรป้องกันข้อมูลและควบคุมสิทธิ์ในกำรเข้ำใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งคำนวณตำมร้อยละของพื้นที่ใช้งำนของข้อมูลในระบบของแต่ละบริษัท

ระยะเวลา
สัญญา
1 ปี**
(1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 57)
1 ปี**
(1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 57)

หมำยเหตุ : *บริษัทเรียกเก็บค่ำบริกำรงำนด้ำนสนับสนุนจำกคิวทูเอสและชิลแมทช์ โดยกำหนดจำกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยของ
บริษัทที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งอ้ำงอิงค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้ นจริงสูงสุดของปีก่อน และประมำณกำรอัตรำกำลังคนตำม
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
งบประมำณประจำปี ในแต่ละประเภทของบริกำร และปันส่วนค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไปในแต่ละบริษัทตำมอัตรำ
กำลังคน หรือพื้นที่ใช้งำน หรือจำนวนระบบงำน หรือจำนวนรำยกำรธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละบริษัท
**หำกผู้รับบริกำรไม่แจ้งให้บริษัทซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 60 วัน ก่อนวันสิ้นสุด
สัญญำว่ำผู้ใช้บริกำรประสงค์จะใช้บริกำรต่อไปหรือไม่ ให้ถือว่ำคู่สัญญำต่อสัญญำออกไปอีกทุก 12 เดือน

5.3.4

สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญา

รายละเอียดสัญญา

1. สัญญำเช่ำรถยนต์ บริษัทเช่ำรถยนต์ Nissan Teana สีขำวมุก ขนำด 2,000 ซีซี เลขทะเบียน 3กง-9165
Nissan Teana กับ สรุปสำระสำคัญของสัญญำเช่ำ
บริษัท หำญเอ็นยิ - ผู้ให้เช่ำต้องจัดให้รถยนต์มีกำรประกันภัยชั้นหนึ่งตลอดระยะเวลำที่สัญญำเช่ำยังมีผล
เ นี ย ริ่ ง จ ำ กั ด บังคับใช้อยู่ โดยผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรชำระค่ำเบี้ยประกัน ในกรณีที่ประกันภัย
(ผู้ให้เช่ำ)
หมดอำยุลง หรือถูกบริษัทประกันภัยยกเลิกสัญญำประกันภัย หรือเหตุอื่ นใดที่ทำให้
รถยนต์ไม่มีควำมคุ้ม ครองจำกกำรประกันภัย หำกเกิดควำมเสียหำยกับบุคคลภำยนอก
หรือทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก หรือผู้โดยสำร หรือ รถยนต์เองโดยเหตุจำกกำรใช้
รถยนต์คันดังกล่ำว ผู้ให้เช่ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดำค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
แต่เพียงผู้เดียว
- ผู้เช่ำจะต้องนำรถยนต์เข้ำบำรุงรักษำและตรวจสอบสภำพทุกระยะ 10,000 กิโลเมตร
หรือตำมคำแนะนำในสมุดคู่มือประจำรถยนต์ ในสถำนที่บริกำรที่ผู้ให้เช่ำเป็นผู้กำหนด
โดยผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรชำระค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำรถยนต์ทั้งสิ้นทุก
ประกำร
- ผู้ให้เช่ำมีหน้ำที่ในกำรบำรุงรักษำรถยนต์ให้สำมำรถใช้งำนได้เป็นปกติตลอดเวลำ และ
จะทำกำรแก้ไข ซ่อมแซมเครื่องยนต์ และ/หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้ให้เช่ำเอง เว้นแต่ควำมชำรุดบกพร่องเสียหำยหรือไม่
ทำงำนนั้นเกิดจำกกำรใช้งำนที่ไม่ถูกต้องของผู้เช่ำ
- ในกรณีที่ผู้เช่ำไม่สำมำรถใช้รถยนต์ได้เนื่องจำกเหตุรถยนต์ขัดข้อง ผู้ให้เช่ำยอมให้ผู้เช่ำ
คิดค่ำปรับในอัตรำวันละ 800 บำท โดยยินยอมให้ผู้เช่ำหักค่ำปรับดังกล่ำวออกจำกเงินค่ำ
เช่ำที่จะต้องชำระได้ ทั้งนี้ ผู้เช่ำไม่จำต้องจ่ำยค่ำเช่ำในระหว่ำงเวลำที่ผู้เช่ำไม่สำมำรถใช้
งำนรถยนต์คันดังกล่ำวได้
- ผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรดำเนิ นกำรชำระค่ำทะเบียน ค่ำภำษีและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
เกี่ยวกับรถยนต์ตำมที่กฎหมำยกำหนด หำกผู้เช่ำถูกดำเนินคดีหรือถูกปรับอันมีสำเหตุมำ
จำกกำรไม่ดำเนินกำรของผู้ให้เช่ำ ผู้ให้เช่ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่ำปรับ / และ/หรือ
ค่ำเสียหำยทั้งสิ้นทั้งปวงที่ได้เกิดมีขึ้น
- คู่ สั ญ ญำฝ่ ำ ยใดฝ่ ำยหนึ่ ง มี สิท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญำได้ ก่ อ นครบก ำหนด โดยบอกกล่ ำ ว
ล่วงหน้ำให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน
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สัญญา

รายละเอียดสัญญา

2. สัญญำเช่ำรถยนต์ บริษัทเช่ำรถยนต์ Toyota Camry ขนำด 2,000 ซีซี เลขทะเบียน ฌต-2180
Toyota Camry สรุปสำระสำคัญของสัญญำเช่ำ
กั บ บริ ษั ท หำญ - ผู้ให้เช่ำต้องจัดให้รถยนต์มีกำรประกันภัยชั้นหนึ่งตลอดระยะเวลำที่สัญญำเช่ำยังมีผล
เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด บังคับใช้อยู่ โดยผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรชำระค่ำเบี้ยประกัน ในกรณีที่ประกันภัย
(ผู้ให้เช่ำ)
หมดอำยุลง หรือถูกบริ ษัทประกันภัยยกเลิกสัญญำประกันภัย หรือเหตุอื่ นใดที่ทำให้
รถยนต์ไม่มีควำมคุ้ม ครองจำกกำรประกันภัย หำกเกิดควำมเสียหำยกับบุคคลภำยนอก
หรือทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก หรือผู้โดยสำร หรือรถยนต์เองโดยเหตุจำกกำรใช้
รถยนต์คันดังกล่ำว ผู้ให้เช่ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดำค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
แต่เพียงผู้เดียว
- ผู้เช่ำจะต้องนำรถยนต์เข้ำบำรุงรักษำและตรวจสอบสภำพทุกระยะ 10,000 กิโลเมตร
หรือตำมคำแนะนำในสมุดคู่มือประจำรถยนต์ ในสถำนที่บริกำรที่ผู้ให้เช่ำเป็นผู้กำหนด
โดยผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรชำระค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุง รักษำรถยนต์ทั้งสิ้นทุก
ประกำร
- ผู้ให้เช่ำมีหน้ำที่ในกำรบำรุงรักษำรถยนต์ให้สำมำรถใช้งำนได้ เป็นปกติตลอดเวลำ และ
จะทำกำรแก้ไข ซ่อมแซมเครื่องยนต์ และ/หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้ให้เช่ำเอง เว้นแต่ควำมชำรุดบกพร่องเสียหำยหรือไม่
ทำงำนนั้นเกิดจำกกำรใช้งำนที่ไม่ถูกต้องของผู้เช่ำ
- ในกรณีที่ผู้เช่ำไม่สำมำรถใช้รถยนต์ได้เนื่องจำกเหตุรถยนต์ขัดข้อง ผู้ให้เช่ำยอมให้ผู้เช่ำ
คิดค่ำปรับในอัตรำวันละ 800 บำท โดยยินยอมให้ผู้เช่ำหักค่ำปรับดังกล่ำวออกจำกเงินค่ำ
เช่ำที่จะต้องชำระได้ ทั้งนี้ ผู้เช่ำไม่จำต้องจ่ำยค่ำเช่ำในระหว่ำงเวลำที่ผู้เช่ำไม่สำมำรถใช้
งำนรถยนต์คันดังกล่ำวได้
- ผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรชำระค่ำทะเบียน ค่ำภำษีและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
เกี่ยวกับรถยนต์ตำมที่กฎหมำยกำหนด หำกผู้เช่ำถูกดำเนินคดีหรือถูกปรับอันมีสำเหตุมำ
จำกกำรไม่ดำเนินกำรของผู้ให้เช่ำ ผู้ให้เช่ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่ำปรับ / และ/หรือ
ค่ำเสียหำยทั้งสิ้นทั้งปวงที่ได้เกิดมีขึ้น
- คู่ สั ญ ญำฝ่ ำ ยใดฝ่ ำยหนึ่ ง มี สิท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญำได้ ก่ อ นครบก ำหนด โดยบอกกล่ ำ ว
ล่วงหน้ำให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน
5.3.5

ระยะเวลา
สัญญา
1 ก.พ. 57 31 ม.ค. 59

สัญญากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน

บริษัทได้ทำประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน รวมถึงประกันภัยสำหรับเงิน สำหรับสต๊อกสินค้ำและทรัพย์สินทุก
ชนิ ด รวมทุ น ประกั น 90.62 ล้ ำนบำท ซึ่ ง ครอบคลุ ม มู ล ค่ ำทรั พ ย์ สิน ตำมบั ญ ชี ข องทรั พ ย์ สิน ที่ ท ำประกั น ภั ย ดั ง กล่ ำ ว
รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้
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ประเภท
ทุนประกัน
บริษัทประกัน
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
กรมธรรม์
(ล้านบาท)
1. กรมธรรม์
บริษทั
1. สต๊ อกสิ นค้ ำทุ กชนิ ด บรรจุ ภั ณฑ์ ต่ ำงๆที่
86.49
ประกันควำม ทิพยประกันภัย เป็นของผู้เอำประกันภัย และ/หรืออยู่ภำยใต้
เสี่ยงภัย
จำกัด
กำรดูแลรักษำ ควบคุมของผู้เอำประกันภัย
ทรัพย์สิน
2. สิ่ ง ต ก แ ต่ ง ติ ด ตั้ ง ต รึ ง ต ร ำ ทุ ก ช นิ ด
0.70
เฟอร์ นิ เจอร์ อุ ปกรณ์ เครื่ องใช้ สำนั กงำน
ต่ ำ งๆ รวมเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ และ
ทรั พย์ สิ นทุ กชนิ ดที่ เ ป็ น ขอ ง ผู้ เ อ ำ
ประกันภัย รวมถึงระบบปรับอำกำศ
3. สิ่ ง ต ก แ ต่ ง ติ ด ตั้ ง ต รึ ง ต ร ำ ทุ ก ช นิ ด
2.62
เฟอร์ นิ เจอร์ อุ ปกรณ์ เครื่ องใช้ สำนั กงำน
ต่ ำ งๆ รวมเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ และ
ทรั พย์ สิ นทุ กชนิ ดที่ เ ป็ น ขอ ง ผู้ เ อ ำ
ประกันภัย รวมถึงระบบดับเพลิง FM200
4. สิ่ ง ต ก แ ต่ ง ติ ด ตั้ ง ต รึ ง ต ร ำ ทุ ก ช นิ ด
0.48
เฟอร์ นิ เจอร์ อุ ปกรณ์ เครื่ องใช้ สำนั กงำน
ต่ ำ งๆ รวมเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ และ
ทรั พย์ สิ นทุ กชนิ ดที่ เ ป็ น ข อ ง ผู้ เ อ ำ
ประกันภัย
2. กรมธรรม์
บริษทั
1. ควำมสูญ เสียของเงินภำยในสถำนที่เอำ
0.30
ประกันภัย ทิพยประกันภัย ประกันภัย
สำหรับเงิน
จำกัด
2. ควำมสูญเสียของเงินภำยในตู้นิรภัยหรือ รวมอยูใ่ นข้อ1
ห้องนิรภัยนอกเวลำทำงำน
3. ควำมสูญเสียของเงินภำยนอกสถำนที่เอำ รวมอยูใ่ นข้อ1
ประกันภัยขณะขนส่งเงินไปและกลับจำก
สถำนที่เอำประกันภัยกับธนำคำรพำณิชย์
ภำยในกรุงเทพฯ
4. ควำมเสียหำยต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย
0.03
ตัวอำคำรของสถำนที่และทรัพย์สินอื่นๆ

ระยะเวลา
ผู้เอา
ประกันภัย ประกันภัย
1 ธ.ค. 2556 บริษทั
1 ธ.ค. 2557 ไฟร์วิคเตอร์
จำกัด
(มหำชน)

หมำยเหตุ : จำนวนเงินจำกัดควำมรับผิดสำหรับควำมสูญเสีย หรือเสียหำยอันเกิดจำกภัยน้ำท่วม ภัยลมพำยุ ภัยลูกเห็บและ
แผ่นดินไหว/Tsunami คลื่นใต้น้ำ ทุกภัยรวมกันสูงสุดไม่เกิน 4.50 ล้ำนบำท ตลอดระยะเวลำเอำประกันภัย ภัยจำก
จลำจลและนัดหยุดงำน ภัยจำกกำรกระทำอันมีเจตนำร้ำย (ยกเว้นกำรกระทำเพื่อผลทำงกำรเมือง ศำสนำหรือลัทธิ
นิยม) วงเงินจำกัดควำมรับผิดรวมกันไม่เกิน 10.00 ล้ำนบำทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลำเอำประกันภัย
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Update ข้อมูล ไตรมำสที่ 2/2557

5.4 เครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการที่สาคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 255630 มิถุนำยน 2557 บริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ /
เครื่องหมำยบริกำร 4 รำยกำร มีรำยละเอียดดังนี้
ลาดับที่ รูปเครื่องหมายการค้า / เจ้าของกรรมสิทธิ์ เลขทะเบียน
บริการ

สาหรับสินค้า / บริการ

ระยะเวลา

1

บริษทั

บ41547

สำหรับบริกำร บริกำรจัดกำร 26 ธ.ค. 2550 - 25 ธ.ค. 2560
ขำยอุปกรณ์เกี่ยวกับกำร
ดับเพลิง

2**

บริษทั

ค162287

สำหรับสินค้ำ วำล์วท่อน้ำทำ 18 ต.ค. 2544 - 17 ต.ค. 2564
ด้วยโลหะ

3**

บริษทั

ค159795

สำหรับสินค้ำ ชุดสำยฉีดน้ำ
ดับเพลิง สำยดับเพลิง ข้อต่อ
ดับเพลิง

4**

บริษทั หำญเอ็นยิ
เนียริ่ง จำกัด*

ค62121

4 ก.ย. 2544 - 3 ก.ย. 2554
(อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรต่ออำยุ)

สำหรับสินค้ำ เครื่องดับเพลิง 20 มิ.ย. 2549 - 19 มิ.ย. 2559

หมำยเหตุ : * บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องหมำยกำรค้ำมำเป็นชื่อของบริษัท
**สินค้ำภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัท (ลำดับ ที่ 2 - 4) เป็น สิน ค้ำจ้ำงผลิตกับผู้ผลิต สิน ค้ำ ภำยในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ

5.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ปัจจุบันบริษัทไม่มีกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่ำงไรก็ตำม กำรลงทุนในอนำคตบริษัทมีนโยบำย
ลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุ รกิจหลักของบริษัท โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภำพและสำมำรถ
สร้ำงผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยำว โดยหำกเป็นกำรลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกำหนดนโยบำยกำร
บริหำรงำนเสมือนเป็นหน่วยงำนหนึ่งของบริษัท ตลอดจนกำรส่งตัวแทนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น หรือ
เป็นไปตำมข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับกำรลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบำยเข้ำไปควบคุมมำกนัก ทั้งนี้กำร
จะส่งตัวแทนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรของบริษัทจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกัน โดยบุคคล
ดังกล่ำวต้องมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ ซึ่งทำหน้ำที่
ติดตำมกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่บริษัทได้กำหนดไว้

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.2 กำรประกอบธุรกิจ / 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
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