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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 และจดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 
27 กรกฎำคม 2560 
  

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   
 

กลุ่มบริษทัไดใ้ชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและวิธีกำรค ำนวณในขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับงวดสำมเดือนและ
เกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และ 2559 เช่นเดียวกบัท่ีใชส้ ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2559  
 
3. รำยกำรบัญชีและยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มบริษทั หรือสำมำรถควบคุม
กลุ่มบริษทัทั้งทำงตรงและทำงออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัในกำรตดัสินใจดำ้นกำรเงินหรือกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มบริษทั  
 

รำยกำรบญัชีกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเกิดข้ึนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  
2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 423  228  2,687  3,854 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร  -   -  691  937 
ดอกเบ้ียรับ  -   -  228   - 
รำยไดอ่ื้น 362  292  441  359 

ซ้ือสินคำ้ 245  53  2,183  2,828 
ค่ำบริกำรดำ้นวิศวกรรมและคลงัสินคำ้  -   -  -  305 
ดอกเบ้ียจ่ำย  -  57            -   57 
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 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั        
- ผลประโยชนร์ะยะสั้น 3,821  3,195  3,469  2,838 
- ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 290  240  264  219 
รวม 4,111  3,435  3,733  3,057 
 

รำยกำรบญัชีกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเกิดข้ึนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  
2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 715  460  10,642  6,689 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร  -   -  1,973  2,004 

เงินปันผลรับ  -   -  18,978   - 
ดอกเบ้ียรับ  -   -  782   - 
รำยไดอ่ื้น 1,021  834  1,269  1,020 

ซ้ือสินคำ้ 1,118  219  6,134  5,427 
ซ้ือทรัพยสิ์น  -   4            -   4 
ค่ำบริกำรดำ้นวิศวกรรมและคลงัสินคำ้  -   9  200  1,768 

ดอกเบ้ียจ่ำย  -  1,184            -   1,060 
        

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั        
- ผลประโยชนร์ะยะสั้น 10,922  9,492  9,683  8,433 
- ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 857  713  781  652 
รวม 11,779  10,205  10,464  9,085 
  



บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยำยน 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
และวนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
 
 

14 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีดงัน้ี 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่         
- ลกูหน้ีกำรคำ้        
บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกดั  -   -  2,486  16,835 
บริษทั เซฟต้ี แฟคทอร่ี จ ำกดั 432  257  432  257 
รวม 432  257  2,918  17,092 
- ลกูหน้ีอ่ืน        
บริษทั เอส.ไอ.ไฟร์เทรด จ ำกดั 24  58  24  58 
บริษทั อีคอนไลท ์แมนูแฟ็คเจอร่ิง        
  (ประเทศไทย) จ ำกดั 12   -  12   - 
บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกดั  -   -  19  45 
บริษทั เซฟต้ี แฟคทอร่ี จ ำกดั 7  23  7  23 
รวม 43  81  62  126 
รวมลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน 475  338  2,980  17,218 
        

ลกูหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี        
          

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 264  257  2,398  16,290 
เกินก ำหนดช ำระ        
- ไม่เกิน 3 เดือน 168    -  520  802 
รวม 432  257  2,918  17,092 
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 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับ        
บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกดั        
- เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น  -   -  22,000  24,800 
- ดอกเบ้ียคำ้งรับ  -   -  72  83 
รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับ  -   -  22,072  24,883 
        

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น        
- เจำ้หน้ีกำรคำ้        
บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกดั  -   -  2,063  3,330 
บริษทั เซฟต้ี แฟคทอร่ี จ ำกดั 236  71  236  71 
บริษทั อีคอนไลท ์แมนูแฟ็คเจอร่ิง        
  (ประเทศไทย) จ ำกดั 13  8  13  8 
บริษทั เอส.ไอ.ไฟร์เทรด จ ำกดั 2   -   -   - 
รวม 251  79  2,312  3,409 
- เจำ้หน้ีอ่ืน        

บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกดั  -   -  -  196 
บริษทั เซฟต้ี แฟคทอร่ี จ ำกดั 5  2  5  2 
รวม 5  2  5  198 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 256  81  2,317  3,607 
        

หนีสิ้นหมุนเวยีนอื่น        

- เงินประกนัรับ        
บริษทั เอส.ไอ.ไฟร์เทรด จ ำกดั 100  100  100  100 
บริษทั เซฟต้ี แฟคทอร่ี จ ำกดั 26  26  26  26 
บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกดั  -   -  22  22 
รวม 126  126  148  148 
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รำยกำรเคล่ือนไหวระหวำ่งงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 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  -   -  (11,800)   - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน  -   -  22,000   - 
        

เงนิกู้ยมืระยะส้ัน        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  -  82,821   -  70,261 
เพ่ิมข้ึน  -  27,500   -  24,000 
ลดลง  -   (110,321)   -   (94,261) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน  -  -   -  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยำยน 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
และวนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ - บริษทัอืน่ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน – บริษทัอ่ืนคงเหลือ
ดงัน้ี 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
- ลกูหน้ีกำรคำ้ แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระ ดงัน้ี        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 145,519  115,085  141,869  90,697 
เกินก ำหนดช ำระ        
- ไม่เกิน 3 เดือน 52,574  63,552  45,821  62,053 
- มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 11,928  4,520  10,510  4,520 
- มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 5,120  4,965  5,120  3,844 
- มำกกวำ่ 12 เดือน ข้ึนไป 3,216  4,319  3,156  4,149 
รวม 218,357  192,441  206,476  165,263 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,927)  (7,364)  (3,867)  (6,414) 
สุทธิ 214,430  185,077  202,609  158,849 
        

- ลกูหน้ีอ่ืน        
ลกูหน้ีเงินประกนัผลงำน 3,684  804  1,605  371 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำจำ้งแรงงำนติดตั้ง 1,609  2,670  1,527  2,670 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้อ่ืน ๆ 6,505  7,363  6,334  7,299 
ลกูหน้ีอ่ืน ๆ 371  207  370  205 
รวม 12,169  11,044  9,836  10,545 
รวมลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน 226,599  196,121  212,445  169,394 

 
 
 
 



บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยำยน 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
และวนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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5.  เงนิลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบันทึกโดยวธีิรำคำทุน  
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  พนับำท  ร้อยละ  พนับำท  พนับำท 
 ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีช ำระแลว้  สดัส่วนกำรถือหุน้  รำคำทุน  เงินปันผลรับ 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
 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   - 
 
หมำยเหตุ : ดูหมำยเหตุ 8 และ 12



บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยำยน 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
และวนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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6. วงเงนิสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงนิ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือกบัสถำบนักำรเงินในประเทศหลำยแห่ง
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

เงินเบิกเกินบญัชี 1,000  31,000  1,000  31,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้น  38,000  68,000  38,000  68,000 
หนงัสือค ้ำประกนั 53,000  42,900  50,000  39,900 
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ 14,390  14,390  14,390  14,390 
รวม      106,390  156,290       103,390  153,290 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 วงเงินสินเช่ือค ้ ำประกนัโดยกรรมกำรสองท่ำน และจ ำน ำเงินฝำกประจ ำกบัธนำคำรหน่ึงบญัชีของ
บริษทั และเงินฝำกประจ ำกบัธนำคำรหลำยบญัชีของกรรมกำรท่ำนหน่ึง 
 

เงินเบิกเกินบญัชีมีอตัรำดอกเบ้ียเท่ำกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำท่ีจ ำน ำเป็นหลกัประกนับวกร้อยละ 2.0 ต่อปี  
 

เงินกูย้ืมระยะสั้นประกอบดว้ยตัว๋สญัญำใชเ้งินและเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทมีอตัรำดอกเบ้ียเท่ำกบั MLR และ MMR 
 
 
  



บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยำยน 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
และวนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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7. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น - บริษทัอืน่ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบริษทัมียอดเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน – บริษทัอ่ืนคงเหลือ
ดงัน้ี 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น        
- เจำ้หน้ีกำรคำ้ 139,707  63,117  138,620  57,335 
        

- เจำ้หน้ีอ่ืน        
เงินรับล่วงหนำ้จำกงำนโครงกำร 8,630  19,319  5,011  18,118 
ค่ำคอมมิชชัน่คำ้งจ่ำย 5,945  5,807  5,485  5,254 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 10,500  3,966  9,987  3,792 
เจำ้หน้ีอ่ืน ๆ 3,975  2,286  3,852  1,958 
รวม 29,050  31,378  24,335  29,122 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 168,757  94,495  162,955  86,457 

 
มูลค่ำงำนตำมสัญญำ  
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
จ ำนวนเงินท่ีเรียกเกบ็จำกลูกคำ้ 9,059  23,280  5,440  22,060 
หกั รับรู้รำยไดต้ำมควำมส ำเร็จของงำน (429)  (3,961)  (429)  (3,942) 
เงินรับล่วงหนำ้จำกงำนโครงกำร 8,630  19,319  5,011  18,118 
 
 
 



บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยำยน 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
และวนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
รับรู้รำยไดต้ำมควำมส ำเร็จของงำน 288,614  156,492  274,458  120,384 
หกั จ ำนวนเงินท่ีเรียกเกบ็จำกลูกคำ้ (193,753)  (103,872)  (183,255)  (93,399) 
มลูค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็ 94,861  52,620  91,203  26,985 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,311)  (1,311)  (1,311)  (1,311) 
มลูค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็ – สุทธิ 93,550  51,309  89,892  25,674 
 
8.   ทุนเรือนหุ้น 
 

ในท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎำคม 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

ก) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจำก 20 ลำ้นบำท เป็น 225 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 205 ลำ้น
บำท (แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 2,050,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท) โดยใหจ้ดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัน้ี 
 

1. หุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 2,002,500 หุน้ ใหจ้ดัสรรเสนอขำยใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตำมสัดส่วนกำร
ถือหุน้ และ 

 

2. หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 47,500 หุ้น ให้น ำไปช ำระค่ำหุ้นในกำรซ้ือหุ้นของบริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ 
จ ำกดั จ ำนวน 19,998 หุน้จำกผูถื้อหุน้ของบริษทัดงักล่ำว  

 

และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำว โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเพ่ิม
ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2559 
 

ข) อนุมติักำรเขำ้ซ้ือหุน้จำกผูถื้อหุน้ของบริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกดั จ ำนวน 19,998 หุน้ โดยกำรช ำระค่ำหุน้ดว้ย
หุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ ำนวน 47,500 หุน้ ซ่ึงภำยหลงักำรซ้ือหุน้ดงักล่ำวจะท ำใหบ้ริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ 
จ ำกดั มีสถำนะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

 

  



บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยำยน 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
และวนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 บริษทัน ำหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ ำนวน 47,500 หุน้ แลกกบัเงินลงทุนใน
หุน้สำมญัของบริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) จ ำนวน 19,998 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 
99.99 เพ่ือจดัโครงสร้ำงทำงธุรกิจใหม่ ซ่ึงถือเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั (Business Combination 
of Entities under Common Control) โดยถือเสมือนว่ำบริษทัเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัย่อยสัดส่วนกำรถือหุน้ร้อย
ละ 95 มำตั้งแต่ก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินรวมโดยรวมงบกำรเงินของบริษทัย่อยตั้งแต่
ก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 ซ่ึงกำรน ำเสนอขอ้มูลดงักล่ำวจะสะทอ้นเน้ือหำทำงเศรษฐกิจของบริษทัในกลุ่มซ่ึงอยู่
ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัตลอดระยะเวลำท่ีเก่ียวขอ้งเสมือนว่ำบริษทัในกลุ่มไดด้ ำเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจ
เดียวกนัตั้งแต่ก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 ถึงแมว้่ำควำมสัมพนัธ์ของบริษทักบับริษทัยอ่ยทำงกฎหมำยจะเกิดข้ึนใน
ภำยหลงั โดยส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย ณ วนัจดัโครงสร้ำงธุรกิจกับ
ตน้ทุนกำรจดัโครงสร้ำงธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัจ ำนวน 0.10 ลำ้นบำท ไดแ้สดงรวมไวใ้นบญัชี "ส่วนเกิน
ทุนจำกกำรจดัโครงสร้ำงธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั" ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบกำรเงินรวม 

 

ค) อนุมติัใหแ้ปรสภำพบริษทัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั และน ำบริษทัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ตลอดจนกำรเสนอขำยหุน้ต่อประชำชนคร้ังแรก และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบั
กำรแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั 

 

ง) เปล่ียนแปลงมลูค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้ของบริษทัจำกเดิมมลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท เป็น 0.50 บำท 
 

จ) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจำกเดิม 225 ลำ้นบำท อีกจ ำนวน 75 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 
150 ลำ้นหุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 300 ลำ้นบำท (แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 
600 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท) และจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่ำวเพ่ือเสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็นคร้ังแรก 
(Initial Public Offering)  

 

 โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำท่ีตรำไวแ้ละกำรเพ่ิมทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 
8 สิงหำคม 2559 

 

ฉ) แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทัฉบบัใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรแปรสภำพบริษทัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั และ 
 

ช)  มีมติอนุมติักำรน ำหุน้ของบริษทัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
  



บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยำยน 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
และวนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2560 บริษทัไดรั้บเงินจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัใหม่ของบริษทัใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ัง
แรกจ ำนวน 442.5 ลำ้นบำท (หุน้สำมญัท่ีออกใหม่จ ำนวน 150 ลำ้นหุน้ ขำยในรำคำหุน้ละ 2.95 บำท) โดยบนัทึกเป็นทุน
เรือนหุน้จ ำนวน 75 ลำ้นบำท และเป็นส่วนเกินมูลค่ำหุน้จ ำนวนเงินประมำณ 346.5 ลำ้นบำท (สุทธิจำกค่ำใชจ่้ำยในกำร
เสนอขำยหุน้สำมญัจ ำนวนเงินรวมประมำณ 21 ลำ้นบำท) ซ่ึงแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกภำยใต ้ “ส่วนของผูถื้อหุน้” 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560  
 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2560 และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดมี้ค ำสัง่รับหุน้สำมญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2560 
 
9. ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

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

ขอ้มูลต่อไปน้ีไดแ้ยกตำมส่วนงำนเชิงธุรกิจของกลุ่มบริษทัส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2560 และ 2559 ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม - ส ำหรับงวดสำมเดือน (พนับำท) 
 2560  2559 
   รำยไดจ้ำกงำน      รำยไดจ้ำกงำน   
 รำยไดจ้ำก  โครงกำรและ    รำยไดจ้ำก  โครงกำรและ   
 กำรขำย  กำรใหบ้ริกำร  รวม  กำรขำย  กำรใหบ้ริกำร  รวม 
รำยได ้ 194,627  83,349  277,976  151,052  49,337  200,389 
ตน้ทุน (139,324)  (65,433)  (204,757)  (113,002)  (37,479)  (150,481) 
ก ำไรขั้นตน้ 55,303  17,916  73,219  38,050  11,858  49,908 

 
 



บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยำยน 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
และวนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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 งบกำรเงินรวม - ส ำหรับงวดเกำ้เดือน (พนับำท) 
 2560  2559 
   รำยไดจ้ำกงำน      รำยไดจ้ำกงำน   
 รำยไดจ้ำก  โครงกำรและ    รำยไดจ้ำก  โครงกำรและ   
 กำรขำย  กำรใหบ้ริกำร  รวม  กำรขำย  กำรใหบ้ริกำร  รวม 
รำยได ้ 503,836  221,887  725,723  472,976  124,902  597,878 
ตน้ทุน (367,417)  (169,638)  (537,055)  (355,069)  (101,739)  (456,808) 
ก ำไรขั้นตน้ 136,419  52,249  188,668  117,907  23,163  141,070 
 
10. ภำระผูกพนั 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทัมีสญัญำเช่ำอำคำรส ำนกังำนและโกดงัสินคำ้หลำยฉบบัเป็นระยะเวลำต่ำง ๆ กนั โดย
สญัญำฉบบัสุดทำ้ยจะส้ินสุดในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำภำยใตส้ญัญำดงักล่ำวเป็นจ ำนวน
เงินประมำณ 3.69 ลำ้นบำท  
 
11. หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรท่ีกลุ่มบริษทัใหส้ถำบนักำรเงินในประเทศสองแห่ง
ออกหนงัสือค ้ำประกนับริษทัใหก้บัคู่สญัญำหลำยรำยเพ่ือประโยชนท์ำงกำรคำ้เป็นจ ำนวนเงินรวม 23.37 ลำ้นบำท  
 
12.      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 
 

ในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎำคม 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติักำรจ่ำยปันผลจำกก ำไรปี 
2555 - 2558 ในอตัรำ 1,395.74 บำทต่อหุน้ เป็นเงินปันผลรวม 279,148,000.00 บำท เงินปันผลดงักล่ำวไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ในเดือนกรกฎำคมและธนัวำคม 2559  
 



บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยำยน 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
และวนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 10 มีนำคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิ
ประจ ำปี 2559 ในอตัรำหุน้ละ 0.14 บำท เป็นเงินปันผลรวม 63 ลำ้นบำท เงินปันผลดงักล่ำวไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือน
มีนำคม 2560 
 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษทัได้มีมติอนุมติัให้
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของไตรมำส 1 ปี 2560 ในอตัรำหุ้นละ 0.042 บำท เป็นเงินปันผลรวม 
18.9 ลำ้นบำท เงินปันผลดงักล่ำวไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภำคม 2560 
 
- บริษทั ไฟร์อนิสเป็คเตอร์ จ ำกดั (“บริษทัย่อย”) 

 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2559 ท่ีประชุมมีมิติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่ง
กำลจำกก ำไรสุทธิตั้งแต่ด ำเนินกิจกำรจนถึงปี 2558 และก ำไรบำงส่วนของปี 2559 อตัรำหุน้ละ 1,097.50 บำท เป็นเงิน
รวม 21,950,000.00 บำท และอนุมติัตั้งส ำรองตำมกฎหมำยเพ่ิมเติม 76,496.46 บำท รวมทุนส ำรองตำมกฎหมำยเป็นร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินปันผลดงักล่ำวไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยในเดือนพฤศจิกำยนและธนัวำคม 2559 
 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 2560 ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยมีมติอนุมติั
จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิประจ ำปี 2559 ของบริษทัยอ่ยในอตัรำหุน้ละ 949 บำท เป็นเงินปันผลรวม 18.98 ลำ้นบำท 
เงินปันผลดงักล่ำวไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 
 
13. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

- บริษทั ไฟร์เทรดเอน็จเินียร่ิง จ ำกดั (มหำชน)  
 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2560 คณะกรรมกำรบริษทัได้มีมติอนุมติัให้
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลคร้ังท่ี 2 จำกผลกำรด ำเนินงำนงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 ในอตัรำหุน้ละ 0.07 
บำท เป็นเงินปันผลรวม 42 ลำ้นบำท และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภำยในวนัท่ี 7 ธนัวำคม 2560 
 
14. กำรอนุมตัข้ิอมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 
2560 
 


