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บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จเินียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป  

บริษทั ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) “บริษทั” ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2542 และไดแ้ปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 
2559 เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ระบบดบัเพลิง ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำระบบ
ดบัเพลิง  

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2560 บริษทัจดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษัทมีส ำนักงำนจดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี  21/57-58 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำล เพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 โดยเน้นกำรให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ 
ดงันั้น งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล
ดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคย
กับภำษำไทย บริษัทได้จัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษข้ึนโดยแปลจำกงบกำรเงินระหว่ำงกำล               
ฉบบัภำษำไทย 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร
และข้อสมมติหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย         
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณกำรไว ้

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยำ่งมีนัยส ำคญัในกำรถือปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบญัชีของ
กลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกำรจดัท ำงบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
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เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
และประกอบดว้ยงบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทั ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่ 
“กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

จดัตั้งข้ึน 31 ธนัวาคม

บริษทัยอ่ย ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2561 2560 2560

บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ  ากดั ไทย จ าหน่าย ติดตั้ง บริการ ซ่อมแซม 99.99% 99.99% 99.99%

บ ารุงรักษา อุปกรณ์และระบบดบัเพลิง

สดัส่วนเงินลงทนุ

31 มีนาคม

 
รำยกำรบญัชีระหวำ่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 

งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลจัดท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกันส ำหรับรำยกำรบัญชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบัญชีท่ี
เหมือนกนัหรือท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

กำรเปลีย่นแปลงจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีป่รับปรุงใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวำ่งงวด 2561 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่ (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบบั 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่ง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในระหว่ำงงวด 2561 สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศให้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำ 
ท่ีท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 หลกักำรส ำคญัของ
มำตรฐำนดงักล่ำวสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได้ และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มบริษัทต้องใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีกบัสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ทุกฉบับ ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่ในขอบเขตของมำตรฐำน     
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัอ่ืน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีไดก้ ำหนด 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้
เกิดข้ึนจำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะ
มีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีให้ลูกคำ้ และก ำหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำ
ขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  
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ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในงวดท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัดงักล่ำว 

3. สรุปนโยบำยกำรบญัชีทีส่ ำคญั 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกกลุ่มบริษทั
ควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม
ซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจ   
ในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 

ในระหวำ่งงวด กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม
เง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมสัญญำท่ีตกลงกนัระหว่ำงกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึง
เป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีมีกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย

บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ  ากดั -              -              7,819          5,642          

บริษทั เซฟต้ี แฟคทอร่ี จ  ากดั 214             51                214             51               

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ

บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ  ากดั -              -              778             809             

เงินปันผลรับ

บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ  ากดั -              -              -              18,978        

ดอกเบ้ียรับ

บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ  ากดั -              -              187             246             

รายไดอ่ื้น

บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ  ากดั -              -              82               88               

บริษทั เซฟต้ี แฟคทอร่ี จ  ากดั 69               73                69               72               

บริษทั เอส.ไอ.ไฟร์เทรด จ ากดั 199             224              199             224             

บริษทั อีคอนไลท ์แมนูแฟ็คเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 36               36                36               36               

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2561 2560 2561 2560

ซ้ือสินคา้

บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ  ากดั -              -              2,065          2,220          

บริษทั เซฟต้ี แฟคทอร่ี จ  ากดั 39               152              39               152             

บริษทั เอส.ไอ.ไฟร์เทรด จ ากดั 7                 8                 4                 -              

บริษทั อีคอนไลท ์แมนูแฟ็คเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 27               7                 27               7                 

ค่าบริการอ่ืน

บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ  ากดั -              -              -              151             

บริษทั เซฟต้ี แฟคทอร่ี จ  ากดั 19               -              19               -              

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ยอดคงเหลือกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ  ากดั -              -              7,819          4,194          

บริษทั เซฟต้ี แฟคทอร่ี จ  ากดั 215             414              215             414             

บริษทั เอส.ไอ.ไฟร์เทรด จ ากดั 3                 5                 3                 5                 

บริษทั อีคอนไลท ์แมนูแฟ็คเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั -              12                -              12               

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 7) -              -              4,849          4,849          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

บริษทั เซฟต้ี แฟคทอร่ี จ  ากดั 54               161              54               161             

บริษทั เอส.ไอ.ไฟร์เทรด จ ากดั 7                 3                 4                 2                 

บริษทั อีคอนไลท ์แมนูแฟ็คเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 7                 7                 7                 3                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ  ากดั -              -              22               22               

บริษทั เอส.ไอ.ไฟร์เทรด จ ากดั 100             100              100             100             

บริษทั เซฟต้ี แฟคทอร่ี จ  ากดั 26               26                26               26               

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560
บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ  ากดั 19,000        19,000        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 
และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560

ยอดยกมา 19,000        24,800        
เพ่ิมข้ึน -              9,000          

ลดลง -              -              
ยอดคงเหลือ 19,000        33,800        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

 
ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยให้ผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหผู้บ้ริหำร ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,422          3,513           4,034          3,022          

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 374             279              344             254             
รวม 4,796          3,792           4,378          3,276          

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษัท   

ช่ือบริษทั ประเทศ ความสัมพันธ์ ลกัษณะความสัมพันธ์

บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง

บริษทั เซฟต้ี แฟคทอร่ี จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั เอส.ไอ.ไฟร์เทรด จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั อีคอนไลท ์แมนูแฟ็คเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั
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หลกัเกณฑ์ในกำรคดิรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกนั 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ

ซ้ือ - ขายสินคา้ ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิมตามท่ีตกลงกนั 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่าบริการอ่ืน ตน้ทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิมตามท่ีตกลงกนั 

เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย

ดอกเบ้ียรับ ตามท่ีตกลงร่วมกนั

รายไดอ่ื้น ตามท่ีตกลงร่วมกนั

 
5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย  

2561 2560 2561 2560

ลูกหน้ีการคา้ 204,589       217,817       201,326       204,412       

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (4,924)         (4,117)         (4,864)         (4,057)         

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 199,665       213,700       196,462       200,355       

ลูกหน้ีอ่ืน

เงินประกนัผลงาน 9,140          8,220           6,953          6,106          

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 7,058          5,927           6,468          5,816          

อ่ืน ๆ 700             1,163           783             516             

รวม 216,563       229,010       210,666       212,793       

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือโดยแยกตำมจ ำนวนเดือน      
ท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ลูกหนีก้ารค้า 

   ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 114,707       111,589       114,203       105,361       

   เกินก าหนดช าระ

      นอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 3 เดือน 59,138        88,955         56,633        82,057        

      มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 19,692        8,806           19,489        8,806          

      มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 5,855          5,344           5,855          5,125          

      มากกว่า 12 เดือน 5,197          3,123           5,146          3,063          
      รวม 204,589       217,817       201,326       204,412       

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
6. สินค้ำคงเหลอื 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย  

2561 2560 2561 2560

สินคา้ส าเร็จรูป 227,210       218,958       214,163       211,856       

สินคา้ระหว่างทาง 31,410        38,906         28,114        32,924        

รวม 258,620       257,864       242,277       244,780       

หัก ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ท่ีเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา้ (5,659)         (6,477)         (5,203)         (6,000)         
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 252,961       251,387       237,074       238,780       

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
7. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงตำมวธีิรำคำทุน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย  

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560
บริษทั ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จ  ากดั 2,000     2,000     99.99 99.99 4,849     4,849     -         18,978   

พนับาท

เงินปันผลรับ *

สดัส่วนเงินลงทนุ

(ร้อยละ) ราคาทนุทนุช าระแลว้

พนับาท พนับาท

* ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 
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8. อุปกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของอุปกรณ์ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 11,418               11,329               

ซ้ือ/โอนเขา้ - ราคาทนุ 306                    306                    

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย/โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (719)                   (719)                   

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (825)                   (817)                   
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 10,180               10,099               

พนับาท

 
9. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

เจา้หน้ีการคา้ 87,788        88,008         83,274        80,670        

เจา้หน้ีอ่ืน

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12,956        10,919         12,123        10,180        

   รายไดรั้บล่วงหนา้ 6,534          9,194           3,996          9,099          

   อ่ืน ๆ 734             229              734             229             

รวม 108,012       108,350       100,127       100,178       

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
10. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย  

2561 2560 2561 2560

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 2,559          8,375           2,510          7,029          

อ่ืน ๆ 132             146              132             146             
รวม 2,691          8,521           2,642          7,175          

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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11. ภำษีเงนิได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 ดว้ยประมำณกำร
ท่ีดีท่ีสุด โดยอตัรำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัทั้งปีท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของรอบปีบญัชีนั้น 
กลุ่มบริษทัอำจปรับปรุงจ ำนวนภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยในงวดระหวำ่งกำลต่อมำของรอบปีบญัชีเดียวกนั หำกกำรประมำณกำร
ของอตัรำภำษีเงินไดป้ระจ ำปีเปล่ียนแปลงไป 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับงวดปัจจุบนั 4,378          6,122           3,658          5,037          

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (127)            295              (125)            97               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4,251          6,417           3,533          5,134          

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
12. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำน
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั คือ กรรมกำร
บริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจกำรในเชิงธุรกิจ 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจจ ำหน่ำยอุปกรณ์ระบบดบัเพลิง และงำนโครงกำรและ    
กำรให้บริกำร (ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำระบบดบัเพลิง) โดยด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกั
ในประเทศไทย ซ่ึงเม่ือพิจำรณำถึงประเภทของกิจกรรมแลว้สำมำรถแยกรำยได้และตน้ทุน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายได้ 153,357 158,313 67,180              74,407              220,537           232,720           

ตน้ทนุ (112,990) (118,729) (60,792)             (57,196)             (173,782)          (175,925)          
ก าไรขั้นตน้ 40,367 39,584             6,388                17,211              46,755             56,795             

จากการขาย จากงานโครงการและการใหบ้ริการ รวม

พนับาท
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13. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้   

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนั ดงัน้ี 

บริษัท 

13.1 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรเพ่ือใชใ้นกำรค ้ำประกนัสินคำ้และผลงำนตำมสญัญำวำ่จำ้งงำนติดตั้งระบบ      
จ ำนวนเงิน 22.81 ลำ้นบำท 

13.2 จ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำพ้ืนท่ีอำคำรส ำนกังำนและคลงัสินคำ้กบักิจกำรอ่ืน ดงัน้ี            

ระยะเวลา ค่าเช่าและบริการจ่าย (พนับาท)

 1 ปี 3,333  
13.3 จ่ำยช ำระตำมสญัญำจำ้งงำนติดตั้งระบบ จ ำนวนเงิน 32.85 ลำ้นบำท  

13.4 จ่ำยช ำระตำมสญัญำจำ้งท่ีปรึกษำ อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ 0.16 ลำ้นบำท  

13.5 จ่ำยช ำระตำมสญัญำจำ้งบริกำร จ ำนวนเงิน 1.50 ลำ้นบำท  

บริษัทย่อย 

13.6 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรเพ่ือใชใ้นกำรค ้ำประกนัสินคำ้และผลงำนตำมสญัญำวำ่จำ้งงำนติดตั้งระบบ   
จ ำนวนเงิน 3.90 ลำ้นบำท 

13.7 จ่ำยช ำระตำมสญัญำจำ้งงำนติดตั้งระบบ จ ำนวนเงิน 1.25 ลำ้นบำท  

13.8 จ่ำยช ำระตำมสญัญำจำ้งบริกำร จ ำนวนเงิน 0.13 ลำ้นบำท  

14. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษัท 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2561 มีมติให้จ่ำยเงินปันผล ในอตัรำหุ้นละ 0.126 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 
75.60 ลำ้นบำท  

บริษัทย่อย 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 18 เมษำยน 2561 มีมติใหจ่้ำยเงินปันผล ในอตัรำหุน้ละ 245.45 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 
4.91 ลำ้นบำท  
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15. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรำยกำรใหม่บำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 เพ่ือให้สอดคลอ้งกับกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินงวด
ปัจจุบนั ดงัน้ี 

งบการเงินรวม

ตามท่ี จดัประเภท หลงัจดัประเภท ตามท่ี จดัประเภท หลงัจดัประเภท

รายงานไวเ้ดิม รายการใหม่ รายการใหม่ รายงานไวเ้ดิม รายการใหม่ รายการใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 228,995       15                229,010       212,713       80                212,793          

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการ

 - ท่ีเก่ียวขอ้งกนั -               -               -               19,065         (65)               19,000           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 482              302              784              471              303              774                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,965           (317)             1,648           1,966           (318)             1,648             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,390         (2,869)          8,521           9,766           (2,591)          7,175             

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -               2,869           2,869           -               2,591           2,591             

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2,409           (2,409)          -                  2,216           (2,216)          -                     

รายไดอ่ื้น 1,486           2,409           3,895           992              2,216           3,208             

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

 

16. กำรอนุมตังิบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2561 


