
บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ  
วนัที ่31 มีนำคม 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
และวนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
 

9 

 

1. ทั่วไป 
 

บริษทั ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) (เดิมช่ือ บริษทั ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทั
จ ำกดัตำมกฎหมำยไทยเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2542 และมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 21/57-58 ซอยศูนยว์ิจยั 
ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพนิติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยเ์ป็นนิติ
บุคคลตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
  

บริษทัด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยอุปกรณ์ระบบดบัเพลิง ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำระบบดบัเพลิง 
 
2. เกณฑ์กำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนในรูปแบบยอ่และตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง “กำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล” รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชี  และ
กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   
 

ขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 โดย
เนน้กำรใหข้อ้มลูท่ีเป็นกิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ ำซอ้นกบัขอ้มูลท่ีเคยน ำเสนอรำยงำนน้ีไป
แลว้ ดงันั้น กำรอ่ำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจึงควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2559 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัประกอบด้วยงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่ำ “กลุ่ม
บริษทั”) บริษทัย่อยของบริษทัไดแ้ก่ บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 
11 พฤษภำคม 2550 เพ่ือด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำย ติดตั้ง บริกำร อุปกรณ์และระบบดบัเพลิงทุกประเภท โดยบริษทัมีอ ำนำจ
ควบคุมและมีสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 99.99 
 

รำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัระหวำ่งบริษทักบับริษทัยอ่ยไดถ้กูตดัรำยกำรในกำรท ำงบกำรเงินรวม 
 

เพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงิน บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษข้ึนจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี ซ่ึง
ไดน้ ำเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือใชใ้นประเทศ 
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สภำวิชำชีพบัญชีไดป้รับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน) หลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัไม่มี
ผลกระทบท่ีมีสำระส ำคญัต่อขอ้มลูทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั   
 

กลุ่มบริษทัไดใ้ช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและวิธีกำรค ำนวณในขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และ 2559 เช่นเดียวกบัท่ีใชส้ ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2559  
 
3. รำยกำรบัญชีและยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มบริษทั หรือสำมำรถควบคุม
กลุ่มบริษทัทั้งทำงตรงและทำงออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัในกำรตดัสินใจดำ้นกำรเงินหรือกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มบริษทั  
 

รำยกำรบญัชีกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเกิดข้ึนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 51  77  5,693  1,607 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร  -   -  809  517 
เงินปันผลรับ  -   -  18,978   - 
ดอกเบ้ียรับ  -   -  246   - 

รำยไดอ่ื้น 333  265  420  331 
ซ้ือสินคำ้ 167  69  2,379  478 
ซ้ือทรัพยสิ์น  -  4            -   4 

ค่ำบริกำรดำ้นวิศวกรรมและคลงัสินคำ้  -   -  151  970 
ดอกเบ้ียจ่ำย  -  740            -   664 
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 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั        
- ผลประโยชนร์ะยะสั้น 3,513  3,162  3,022  2,777 
- ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 279  236  254  216 
รวม 3,792  3,398  3,276  2,993 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีดงัน้ี 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่         
- ลกูหน้ีกำรคำ้        
บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกดั  -   -  5,337  16,835 
บริษทั เซฟต้ี แฟคทอรี จ ำกดั 35  257  35  257 
รวม 35  257  5,372  17,092 
- ลกูหน้ีอ่ืน        
บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกดั  -   -  15  45 
บริษทั เอส.ไอ.ไฟร์เทรด จ ำกดั 18  58  18  58 
บริษทั เซฟต้ี แฟคทอรี จ ำกดั 4  23  4  23 
บริษทั อีคอนไลท ์แมนูแฟ็คเจอร่ิง        
  (ประเทศไทย) จ ำกดั 12   -  12   - 
รวม 34  81  49  126 
รวมลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน 69  338  5,421  17,218 
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 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
ลกูหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี        
        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 35  257  5,189  16,290 
เกินก ำหนดช ำระ        
- ไม่เกิน 3 เดือน  -   -  183  802 
รวม 35  257  5,372  17,092 
        

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับ        
บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกดั        
- เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น  -   -  33,800  24,800 
- ดอกเบ้ียคำ้งรับ  -   -  85  83 
รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับ  -   -  33,885  24,883 
        

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น        
- เจำ้หน้ีกำรคำ้        
บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกดั  -   -  2,304  3,330 
บริษทั เซฟต้ี แฟคทอรี จ ำกดั 143  71  143  71 
บริษทั เอส.ไอ.ไฟร์เทรด จ ำกดั 8   -   -   - 
บริษทั อีคอนไลท ์แมนูแฟ็คเจอร่ิง        
  (ประเทศไทย) จ ำกดั 4  8  4  8 
รวม 155  79  2,451  3,409 
- เจำ้หน้ีอ่ืน        

บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกดั  -   -  51  196 
บริษทั เซฟต้ี แฟคทอรี จ ำกดั  -  2   -  2 
รวม  -  2  51  198 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 155  81  2,502  3,607 
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 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
หนีสิ้นหมุนเวยีนอื่น        

- เงินประกนัรับ        
บริษทั เอส.ไอ.ไฟร์เทรด จ ำกดั 100  100  100  100 
บริษทั เซฟต้ี แฟคทอรี จ ำกดั 26  26  26  26 
บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกดั  -   -  22  22 
รวม 126  126  148  148 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และ 2559 ส ำหรับเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  -   -  24,800   - 
เพ่ิมข้ึน  -   -  9,000   - 
ลดลง  -   -   -   - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม  -   -  33,800   - 
        

เงนิกู้ยมืระยะส้ัน        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  -  82,821   -  70,261 
เพ่ิมข้ึน  -  3,500   -   - 
ลดลง  -   (10,261)   -   (10,261) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม  -  76,060   -  60,000 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ - บริษทัอืน่ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน – บริษทัอ่ืนคงเหลือ
ดงัน้ี 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
- ลกูหน้ีกำรคำ้ แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระ ดงัน้ี        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 137,684  115,085  102,908  90,697 
เกินก ำหนดช ำระ        
- ไม่เกิน 3 เดือน 57,064  63,552  55,360  62,053 
- มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 16,041  4,520  15,958  4,520 
- มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 3,753  4,965  3,753  3,844 
- มำกกวำ่ 12 เดือน ข้ึนไป 3,798  4,319  3,688  4,149 
รวม 218,340  192,441  181,667  165,263 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (6,285)  (7,364)  (6,165)  (6,414) 
สุทธิ 212,055  185,077  175,502  158,849 
        

- ลกูหน้ีอ่ืน        
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำจำ้งแรงงำนติดตั้ง 1,229  2,670  519  2,670 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้อ่ืน ๆ 7,307  7,363  7,263  7,299 
ลกูหน้ีอ่ืน ๆ 2,171  1,011  1,892  576 
รวม 10,707  11,044  9,674  10,545 
รวมลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน 222,762  196,121  185,176  169,394 

 
 
 
 
 
 



บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนำคม 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
และวนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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5.  เงนิลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบันทึกโดยวธีิรำคำทุน  
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  พนับำท  ร้อยละ  พนับำท  พนับำท 
 ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีช ำระแลว้  สดัส่วนกำรถือหุน้  รำคำทุน  เงินปันผลรับ 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกดั  2,000  2,000  99.99  99.99  4,849  4,849  18,978*   - 
 
* ดูหมำยเหตุ 11



บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนำคม 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
และวนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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6. วงเงนิสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงนิ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือกบัสถำบนักำรเงินในประเทศหลำยแห่ง
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

เงินเบิกเกินบญัชี 61,000  31,000  61,000  31,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้น  98,000  68,000  98,000  68,000 
หนงัสือค ้ำประกนั 42,900  42,900  39,900  39,900 
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ 14,390  14,390  14,390  14,390 
รวม      216,290  156,290       213,290  153,290 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 วงเงินสินเช่ือค ้ำประกนัโดยกรรมกำรสองท่ำน และจ ำน ำเงินฝำกประจ ำกบัสถำบนักำรเงินของบริษทั
และของกรรมกำรท่ำนหน่ึง 
 

เงินเบิกเกินบญัชีมีอตัรำดอกเบ้ียเท่ำกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำและเงินฝำกออมทรัพยท่ี์จ ำน ำเป็นหลกัประกนับวก
ร้อยละ 0.75 ถึงร้อยละ 2.0 ต่อปี  
 

เงินกูย้ืมระยะสั้ นประกอบด้วยตั๋วสัญญำใช้เงินมีอตัรำดอกเบ้ียเท่ำกับอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกออมทรัพยท่ี์จ ำน ำเป็น
หลกัประกนับวกร้อยละ 0.75 และร้อยละ 1.0 ต่อปี และเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทมีอตัรำดอกเบ้ียเท่ำกบั MLR และ MMR  
 
 
  



บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนำคม 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
และวนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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7. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น - บริษทัอืน่ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบริษทัมียอดเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน – บริษทัอ่ืนคงเหลือ
ดงัน้ี 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น        
- เจำ้หน้ีกำรคำ้ 95,357  63,117  87,935  57,335 
        

- เจำ้หน้ีอ่ืน        
เงินรับล่วงหนำ้จำกงำนโครงกำร 13,255  19,319  12,264  18,118 
ค่ำคอมมิชชัน่คำ้งจ่ำย 5,595  5,807  4,598  5,254 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 7,326  3,966  6,989  3,792 
เจำ้หน้ีอ่ืน ๆ 1,809  2,286  1,662  1,958 
รวม 27,985  31,378  25,513  29,122 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 123,342  94,495  113,448  86,457 

 
มูลค่ำงำนตำมสัญญำ  
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
จ ำนวนเงินท่ีเรียกเกบ็จำกลูกคำ้ 13,343  23,280  12,340  22,060 
หกั รับรู้รำยไดต้ำมควำมส ำเร็จของงำน (88)  (3,961)  (76)  (3,942) 
เงินรับล่วงหนำ้จำกงำนโครงกำร 13,255  19,319  12,264  18,118 
 
 
 



บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนำคม 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
และวนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
รับรู้รำยไดต้ำมควำมส ำเร็จของงำน 205,712  156,492  160,160  120,384 
หกั จ ำนวนเงินท่ีเรียกเกบ็จำกลูกคำ้ (146,403)  (103,872)  (109,091)  (93,399) 
มลูค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็ 59,309  52,620  51,069  26,985 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,311)  (1,311)  (1,311)  (1,311) 
มลูค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็ – สุทธิ 57,998  51,309  49,758  25,674 
 
8. ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

รำยได้จำกกำรขำย รำยได้จำกงำนโครงกำรและกำรให้บริกำร รำยได้อ่ืน ต้นทุนขำย ต้นทุนงำนโครงกำรและกำร
ใหบ้ริกำร ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนและก ำไรหรือขำดทุนก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดเ้ป็นขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญัและเป็นขอ้มูลหลกั
ซ่ึงถูกน ำเสนอให้กับผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอและถูกใช้ในกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของส่วนงำน กลุ่มบริษทัด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนเชิงธุรกิจสองประเภทหลกัไดแ้ก่ธุรกิจจ ำหน่ำยอุปกรณ์และ
ระบบดบัเพลิง และงำนโครงกำรและกำรใหบ้ริกำร (ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำระบบดบัเพลิง) 
  
นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจทั้งหมดในประเทศ  ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำแลว้เห็นว่ำกลุ่มบริษทัมีส่วนงำนเชิง
ภูมิศำสตร์เพียงส่วนงำนเดียว 
 

ขอ้มลูต่อไปน้ีไดแ้ยกตำมส่วนงำนเชิงธุรกิจส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และ 2559 ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 2560  2559 
   รำยไดจ้ำกงำน      รำยไดจ้ำกงำน   
 รำยไดจ้ำก  โครงกำรและ    รำยไดจ้ำก  โครงกำรและ   
 กำรขำย  กำรใหบ้ริกำร  รวม  กำรขำย  กำรใหบ้ริกำร  รวม 
รำยได ้ 158,313  74,407  232,720  169,078  33,205  202,283 
ตน้ทุน (118,729)  (57,196)  (175,925)  (125,758)  (28,493)  (154,251) 
ก ำไรขั้นตน้ 39,584  17,211  56,795  43,320  4,712  48,032 
 



บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนำคม 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
และวนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
 2560  2559 
   รำยไดจ้ำกงำน      รำยไดจ้ำกงำน   
 รำยไดจ้ำก  โครงกำรและ    รำยไดจ้ำก  โครงกำรและ   
 กำรขำย  กำรใหบ้ริกำร  รวม  กำรขำย  กำรใหบ้ริกำร  รวม 
รำยได ้ 154,656  60,690  215,346  160,295  27,551  187,846 
ตน้ทุน (117,689)  (48,300)  (165,989)  (119,419)  (25,299)  (144,718) 
ก ำไรขั้นตน้ 36,967  12,390  49,357  40,876  2,252  43,128 
 
9. ภำระผูกพนั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 บริษทัมีสญัญำเช่ำอำคำรส ำนกังำนและโกดงัสินคำ้หลำยฉบบัเป็นระยะเวลำต่ำง ๆ กนั โดย
สญัญำฉบบัสุดทำ้ยจะส้ินสุดในวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษทัผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำภำยใตส้ญัญำดงักล่ำวเป็นจ ำนวน
เงินประมำณ 3.2 ลำ้นบำท  
 
10. หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรท่ีบริษทัใหส้ถำบนักำรเงินในประเทศหลำยแห่งออก
หนงัสือค ้ำประกนับริษทัใหก้บัคู่สญัญำหลำยรำยเพ่ือประโยชนท์ำงกำรคำ้เป็นจ ำนวนเงินรวม 24.8 ลำ้นบำท  
 
11.      กำรจ่ำยเงนิปันผล  
 

- บริษทั ไฟร์เทรดเอน็จเินียร่ิง จ ำกดั (มหำชน)  
 

ในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/ 2559 เม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติักำรจ่ำยปันผลจำกก ำไรปี 
2555 ในอตัรำหุน้ละ 19.36047 บำท เป็นเงินปันผลรวม 3,872,094.95 บำท เงินปันผลดงักล่ำวไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
เดือนมีนำคม 2559 
 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 10 มีนำคม 2560 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิ
ประจ ำปี 2559 ในอตัรำหุน้ละ 0.14 บำท เป็นเงินปันผลรวม 63,000,000.00 บำท เงินปันผลดงักล่ำวไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในเดือนมีนำคม 2560 
  
 
 



บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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- บริษทั ไฟร์อนิสเป็คเตอร์ จ ำกดั (“บริษทัย่อย”) 

 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 2560 ของบริษทัยอ่ยท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผล
จำกก ำไรสุทธิประจ ำปี 2559 ของบริษทัยอ่ยในอตัรำหุน้ละ 949 บำท เป็นเงินปันผลรวม 18,980,000.00 บำท เงินปันผล
ดงักล่ำวไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 
 
12. กำรจดัประเภทบัญชีใหม่ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรำยกำรบญัชีบำงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับ
งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2559 ใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 โดยไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จหรือส่วนของผูถื้อหุน้ กำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีใหม่มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ก่อนรำยกำร    หลงัรำยกำร 
 จดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่ 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 15,058  (800)  14,258 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 13,053  800  13,853 
 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
 ก่อนรำยกำร    หลงัรำยกำร 
 จดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่ 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 14,435  (1,375)  13,060 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 11,501  1,375  12,876 
 
13. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของไตรมำส 1 ปี 2560 ในอตัรำ 0.042 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวม 18.9 ลำ้นบำท 
โดยก ำหนดจ่ำยปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2560 และให้รำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำว
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวถดัไป  
 



บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนำคม 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
และวนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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14. กำรอนุมตัข้ิอมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 
2560 
 


