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แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชีช้ วน

บริษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
Firetrade Engineering Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน
โดย เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 150,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.95 บาท
ระยะเวลาจองซือ้ : ตังแต่
้ วนั ที่ 20-21, 24 กรกฎาคม 2560
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ้ชวน
28 มีนาคม 2560
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ
18 กรกฎาคม 2560
คาเตือน

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอีย ดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์
รวมทังความเหมาะสมในการลงทุ
้
น และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และหนังสือชี ้ชวนนี ้ มิได้ เป็ นการแสดงว่า คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ คณะกรรมการกากับ ตลาดทุน หรื อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี ้ชวนนี ้แต่อย่างใด ทังนี
้ ้
การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนนีเ้ ป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอ
ขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี ้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็ นเท็จ หรือขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ ง
ในสาระสาคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ ซื ้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี ้ชวนนันมี
้ ผล
บังคับ ใช้ และยังเป็ นเจ้ าของหลักทรัพย์ อยู่ มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษั ท หรื อเจ้ าของหลักทรัพย์ ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทังนี
้ ้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้ ร้ ูหรือควรจะได้ ร้ ูวา่ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
หนังสือชี ้ชวนเป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นั บจากวันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และหนังสือชี ้ชวนดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ”
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้ อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วนได้ ที่ศูนย์สารนิเทศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2695-9999 ในทุกวันทาการของสานักงาน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คาเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนตัดสินใจลงทุน

บริ ษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
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ส่ วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสีย่ ง
4. การวิจยั และพัฒนา
5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
8. ข้ อมูลสาคัญอื่น
ส่ วนที่ 2.3 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
9. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
10. โครงสร้ างการจัดการ
11. การกากับดูแลกิจการ
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
13. การควบคุมภายในและบริ หารจัดการความเสีย่ ง
14. รายการระหว่างกัน
ส่ วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
15. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
16. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
2. ข้ อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
4. ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ่ สนอขาย
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
6. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
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ส่ วนที่ 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริ ษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท
(Compliance)
แบบประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน
งบการเงินระหว่างกาล สาหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชี ปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชี ปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชี ปี 2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินเสมือนรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน สาหรับงวดบัญชีปี 2557-2559

บริ ษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)

คาจากัดความ
บริ ษัท หรื อ FTE
บริ ษัทย่อย หรื อ FIS
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สานักงาน ก.ล.ต.
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
มาตรฐาน UL
มาตรฐาน FM
มาตราฐาน BS
สถาบัน NFPA
หน่วย psi
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หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริ ษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไฟร์ อินสเป็ คเตอร์ จากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
มาตรฐานรับรองความปลอดภัยของสินค้ าโดย Underwriters Laboratories
มาตรฐานปกป้องทรัพย์สนิ ในเชิงพาณิชย์และการประกันภัยอุตสาหกรรมและการ
บริ หารจัดการความเสีย่ งโดยเฉพาะการปกป้องทรัพย์สนิ (Factory Mutual)
หมายถึง มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษ (British Standard)
หมายถึง สถาบันป้องกันเพลิงไหม้ แห่งชาติ National Fire Protection Association (NFPA)
หมายถึง หน่วยการวัดความดัน ซึง่ มีหน่วยเป็ นปอนด์ตอ่ ตารางนิ ้ว (pound per square inch)

บริ ษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
สรุปข้ อมูลสำคัญนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวน ซึง่ เป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ป
เกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสีย่ งของบริษัทที่ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ (“บริ ษัท”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษำ
ข้ อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม ซึง่ สำมำรถขอได้ จำกผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์หรื ออำจศึกษำข้ อมูลได้ จำกแบบ
แสดงรำยกำรข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนที่บริ ษัทยื่นต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ได้ ที่ website ของสำนักงำน ก.ล.ต.
สรุ ปข้ อมูลสำคัญของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก (“IPO”)
เพื่อซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
บริษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)
ระยะเวลำกำรเสนอขำย : วันที่ 20-21, 24 กรกฎำคม 2560
ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
ผู้เสนอขำย : บริ ษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”หรื อ“FTE”)
เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000397
ประเภทธุรกิจ : ผู้นำเข้ ำและจำหน่ำยสินค้ ำที่เกี่ยวข้ องกับกำรดับเพลิงแบบครบวงจร ประกอบด้ วย 1) อุปกรณ์ ดบั เพลิง 2)
ระบบดับ เพลิง อัต โนมัติ 3) ระบบสัญ ญำณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึ งให้ บ ริ ก ำรออกแบบ จ ำหน่ ำย จัด หำ รั บ เหมำติ ด ตัง้
ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษำอุปกรณ์ดบั เพลิง และงำนระบบที่เกี่ยวข้ องกับกำรดับเพลิง
จำนวนหุ้นที่เสนอขำย : 150,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ : 25.00 ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและเรี ยกชำระแล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัทภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
สัดส่ วนกำรเสนอขำยหุ้น :
1) เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ : 112,500,000 หุ้น
2) เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท : 37,500,000 หุ้น
เงื่อนไขในกำรจำหน่ ำย
 รับประกันกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทังจ
้ ำนวน (Firm Underwriting)
 ไม่รับประกันกำรจำหน่ำย (Best effort)
รำคำเสนอขำยต่ อประชำชน : 2.95 บำท/หุ้น
มูลค่ ำกำรเสนอขำย : 442,500,000 บำท
ตลำดรอง :
 SET
 mai
เกณฑ์ เข้ ำจดทะเบียน :
 Profit test
 Market capitalization test
กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภำพในช่ วง 90 วันก่ อนหน้ ำ :
 ไม่มี
มี จำนวนหุ้นหรื อหลักทรัพย์แปลงสภำพที่เสนอขำย ..... หุ้น รำคำเสนอขำย ........... บำท/หน่วย
มูลค่ ำที่ตรำไว้ (par) : 0.50 บำท/หุ้น
มูลค่ ำตำมรำคำบัญชี (book value) : 0.6219 บำท/หุ้น กรณีคำนวณจำกมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 ซึ่ง
เท่ำกับ 279.86 ล้ ำนบำท หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญปั จจุบนั ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ซึง่ เท่ำกับ 450.00 ล้ ำน
หุ้น
ที่มำของกำรกำหนดรำคำเสนอขำยและข้ อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย
กำรกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทในครัง้ นี ้ พิจำรณำจำกอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to
Earnings Ratio : P/E) ทัง้ นี ้ รำคำหุ้นสำมัญ ที่เสนอขำยหุ้นละ 2.95 บำท คิดเป็ นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิ ต่อหุ้นเท่ำกับ
18.15 เท่ำ ซึง่ คำนวณจำกผลประกอบกำรของบริ ษัทในรอบ 12 เดือนที่ผำ่ นมำ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษำยน 2559 ถึง วันที่ 31 มีนำคม
2560 ซึง่ มีกำไรสุทธิเท่ำกับ 97.51 ล้ ำนบำท เมื่อหำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและชำระแล้ วภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้
เท่ำกับ 600.00 ล้ ำนหุ้น (Fully Diluted) จะได้ กำไรสุทธิตอ่ หุ้นเท่ำกับ 0.16 บำท (ปั ดเศษ) โดยอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิตอ่ หุ้น
ที่เสนอขำยดังกล่ำวคิดเป็ นอัตรำส่วนลดร้ อยละ 48.31 จำกอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิของบริ ษัท หำญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์
จำกัด (มหำชน) เฉลีย่ ในช่วงเวลำระยะเวลำ 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 13 เมษำยน 2560 ถึง วันที่ 12 กรกฎำคม 2560 ซึง่ มีคำ่ เท่ำกับ
35.12 เท่ำ ทังนี
้ ้ อัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิตอ่ หุ้นดังกล่ำวคำนวณจำกผลประกอบกำรในอดีต โดยที่ยงั มิได้ พิจำรณำถึงผล
ส่วนที่ 1 - หน้ ำที่ 1

บริ ษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด (มหำชน)
กำรดำเนินงำนในอนำคต
อัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยของบริ ษัทที่จดทะเบียนที่มีลกั ษณะกำรประกอบธุรกิจที่มีควำมเกี่ยวเนื่องหรื อมีควำมใกล้ เคียง
กับกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 13 เมษำยน 2560 – 12
กรกฎำคม 2560 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
บริษัท
บริ ษัท หำญ เอ็นจิเนียริ่ ง
โซลูชนั่ ส์ จำกัด (มหำชน)
(HARN)

ลักษณะกำรประกอบ
ตลำดรองที่จด
ธุรกิจ
ทะเบียน/หมวดธุรกิจ
ประกอบธุรกิจนำเข้ ำและจัด
mai / บริ กำร
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในระบบ
วิ ศ วกรรม อ ำค ำร ได้ แ ก่
ระบบดับ เพลิ ง ระบบปรั บ
อำกำศ ระบบสุ ข ำภิ บ ำล
และระบบควำมเย็ น และ
กำรให้ บริ ก ำรโซลู ชั่ น ด้ ำน
วิศวกรรมสำหรั บระบบกำร
พิ ม พ์ ดิ จิ ทัล นอกจำกนี ้ ยัง
เป็ นผู้ ให้ บริ ก ำรติ ด ตั ง้ งำน
โครงกำรระบบต่ ำ งๆ เช่ น
ระบบโฟมดั บ เพลิ ง ระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบ
สัญญำณเตือนภัย

รำคำเฉลี่ย
(บำท)/1
3.11

P/E เฉลี่ย
(เท่ ำ)
35.12

มูลค่ ำที่ตรำไว้
(บำท)
0.50

ที่มำ: www.setsmart.com
หมำยเหตุ: /1 - เป็ นรำคำหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก คำนวณโดยใช้ มลู ค่ำกำรซื ้อขำยหำรด้ วยปริมำณกำรซื ้อขำย

สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่ วมในกำรบริหำร” ที่ไม่ ติด Silent Period : จำนวน 55,652,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 9.27 ของ
จำนวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นเพิม่ ทุนในครัง้ นี ้
วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงิน :
วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงิน
1. ก่อสร้ ำงคลังสินค้ ำ
2. เปิ ดสำนักงำนขำยและบริ กำรในประเทศ
3. ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
รวม

จำนวนเงินโดยประมำณ (ล้ ำนบำท)
190.00 ล้ ำนบำท
6.00 ล้ ำนบำท
225.61 ล้ ำนบำท
421.61/1 ล้ ำนบำท

ระยะเวลำที่ใช้ เงินโดยประมำณ
ภำยในปี 2560 - ปี 2561
ภำยในปี 2560 - ปี 2561
ภำยในปี 2560 - ปี 2561

หมำยเหตุ : /1- จำนวนเงินสุทธิหลังหักค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้

นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล :
บริ ษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในแต่ละปี ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจำกหัก
สำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงิน เฉพำะของบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปั นผล
ดังกล่ำวจะขึ ้นอยู่กบั กระแสเงินสด แผนกำรลงทุน เงื่อนไขทำงกฎหมำย โดยทำงบริ ษัทคำนึ งถึงควำมจำเป็ นและเหมำะสมของ
ปั จจัยอื่นๆ ในอนำคต และกำรจ่ำยเงินปั นผลนั ้นจะไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริ ษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ ทั ้งนี ้ มติ
คณะกรรมกำรของบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผลจะต้ องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ อนึ่ง คณะกรรมกำรบริ ษัท มี
อำนำจในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลได้ หำกเห็นควรว่ำมีควำมเหมำะสมและไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ จะต้ องรำยงำนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป
บริ ษัทย่อยจะพิจำรณำนโยบำยกำรจ่ำยปั นผลตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทนันๆ
้ นำเสนอ โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำร
และควำมเหมำะสมของปั จจัยอื่นของแต่ละบริ ษัท
ส่วนที่ 1 - หน้ ำที่ 2

บริ ษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์ :
บริ ษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท” หรื อ “FTE”) เดิมชื่อ บริ ษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด ก่อตังโดย
้
นำยทักษิ ณ ตันติไพจิตร (นำยทักษิ ณฯ) ซึง่ เป็ นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ดบั เพลิงและกำรออกแบบระบบดับเพลิง
มำกว่ำ 27 ปี โดยจุดเริ่ มต้ นเมื่อปี 2532 นำยทักษิ ณฯ ได้ เข้ ำร่ วมงำนกับบริ ษัท หำญเอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด และรับผิดชอบบริ หำรงำน
ด้ ำนธุรกิจนำเข้ ำและจำหน่ำยอุปกรณ์ดบั เพลิงในประเทศไทย ซึ่ง ณ ขณะนันบริ
้ ษัท หำญเอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด ถือเป็ นบริ ษัทไทยรำย
แรกๆ ที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ ำจำกเจ้ ำของตรำสินค้ ำต่ำงประเทศ ต่อมำในปี 2542 นำยทักษิ ณฯ ได้ เล็งเห็นถึง
ช่องทำงและโอกำสกำรเติบโตในธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบดับเพลิงมำกยิ่งขึ ้น จึงตัดสินใจออกมำก่อตังบริ
้ ษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด
โดยจดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2542 ด้ วยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ วเท่ำกับ 2,000,000 บำท เพื่อดำเนินธุรกิจ
น ำเข้ ำ และจ ำหน่ ำ ยอุ ป กรณ์ ดับ เพลิ ง แบบครบวงจร (Fire Protection Equipment) ระบบดับ เพลิ ง อัต โนมั ติ ช นิ ด ต่ ำ งๆ (Fire
Suppression System) เช่น ระบบดับเพลิงด้ วยน ้ำ (Water-based System) ระบบดับเพลิงด้ วยโฟมดับเพลิง (Foam System) ระบบ
ดับเพลิงด้ วยก๊ ำซ (Gaseous System) ระบบดับเพลิงด้ วยสำรสะอำดดับเพลิง (Clean Agent Extinguishing System) และระบบ
สัญญำณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) และให้ บริ กำรงำนออกแบบและจัดหำอุปกรณ์ดบั เพลิงและงำนระบบที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรดับเพลิงตำมสถำนที่ต่ำงๆ เช่น อำคำรคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อำศัย อำคำรสำนักงำน ศูนย์กำรค้ ำ โรงแรม โรงพยำบำล ห้ อง
คอมพิวเตอร์ ดำต้ ำเซ็นเตอร์ สถำนีไฟฟ้ ำแรงสูง โรงไฟฟ้ ำ โรงงำนอุตสำหกรรม บริ ษัทมีทีมงำนที่มีประสบกำรณ์ ควำมมุง่ มัน่ ทุม่ เท ทำ
ให้ บริ ษัทสำมำรถส่งมอบสินค้ ำและบริ กำรที่มีคณ
ุ ภำพให้ แก่ลกู ค้ ำได้ อย่ำงเป็ นที่นำ่ พอใจ และบริ ษัทมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องมำโดย
ตลอด เป็ นที่ ไว้ วำงใจกับ เจ้ ำของตรำสิน ค้ ำเกี่ ย วกับ อุป กรณ์ ดับ เพลิง และระบบดับ เพลิงแต่งตัง้ ให้ บ ริ ษั ท เป็ นตัวแทนจ ำหน่ำ ย
ผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อตรำสินค้ ำใหม่เพิ่มขึ ้นโดยลำดับ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีกำรสร้ ำงทีมงำนบริ กำรที่เข้ มแข็งและสำมำรถขยำยงำน
บริ กำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบดับเพลิงให้ ครอบคลุมและครบวงจร ตังแต่
้ กำรออกแบบ จำหน่ำย จัดหำ รับเหมำติดตัง้ ซ่อมแซม
ให้ บริ กำรตรวจสอบและบำรุงรักษำอุปกรณ์ดบั เพลิงและระบบดับเพลิง เพื่อให้ บริ กำรอย่ำงครบวงจรด้ วย
ลักษณะผลิตภัณฑ์ สำมำรถแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
1. กลุ่ม ผลิตภัณ ฑ์ อุป กรณ์ ดับ เพลิงแบบครบวงจร (Fire Protection Equipment) ได้ แก่ อุปกรณ์ ดับ เพลิงและอุปกรณ์
ประกอบของระบบดับเพลิง เป็ นต้ น
2. กลุ่ม ผลิตภัณ ฑ์ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิ ดต่ำงๆ (Fire Suppression System) ได้ แก่ ระบบดับเพลิงด้ วยน ำ้ ระบบ
ดับเพลิงด้ วยโฟมดับเพลิง ระบบดับเพลิงด้ วยก๊ ำซ และระบบดับเพลิงด้ วยสำรสะอำดดับเพลิง เป็ นต้ น
3. กลุ่มผลิตภัณ ฑ์ ระบบสัญ ญำณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ได้ แก่ ระบบสัญ ญำณควัน ระบบสัญ ญำณ
ควำมร้ อน ระบบสัญญำณเตือนภัยและแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ เป็ นต้ น
ลักษณะงำนบริกำร สำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
รำยได้ จำกงำนโครงกำร : กำรให้ คำปรึ กษำ ออกแบบ ติดตังระบบดั
้
บเพลิงอัตโนมัติและระบบสัญญำณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
(Consultation, Design and Installing of Fire Suppression System and Fire Alarm System)
รำยได้ จำกงำนบริ กำร : กำรให้ บริ กำรตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและระบบที่เกี่ยวข้ องกับกำรดับเพลิง
(Preventive Maintenance)
ลักษณะกลุ่มลูกค้ ำและสัดส่ วนรำยได้ แยกตำมกลุ่มลูกค้ ำ
กลุ่มลูกค้ ำ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกำรแบ่งกลุม่ ลูกค้ ำออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1. ลูกค้ ำกลุม่ ผู้ออกแบบงำนระบบดับเพลิง และกลุม่ ผู้รับเหมำงำนระบบดับเพลิง ลูกค้ ำกลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ลูกค้ ำหลัก
เนื่องจำกในกำรตัดสินใจเลือกซื ้ออุปกรณ์ และระบบดับเพลิง เจ้ ำของโครงกำรจะแจ้ งงบประมำณและควำมต้ องกำรแก่ผ้ อู อกแบบ
ระบบดับเพลิง หลังจำกนัน้ ผู้รับเหมำจะเป็ นผู้ดำเนินกำรจัดหำผลิตภัณ ฑ์ ตำมที่กำหนดเพื่อนำไปติดตัง้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี
สัดส่วนรำยได้ จำกลูกค้ ำกลุม่ นี ้สูงสุดมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนรำยได้ จำกลูกค้ ำกลุ่มนี ้คิดเป็ นร้ อยละ 56 ของรำยได้ รวมเฉลี่ย
ย้ อนหลังปี 2557 ถึงงวดไตรมำส 1 ปี 2560
2. ลูกค้ ำกลุม่ เจ้ ำของโครงกำรหรื อผู้ใช้ งำนโดยตรง (Owner หรื อ End User) บริ ษัทจำหน่ำยสินค้ ำให้ กบั เจ้ ำของอำคำร
ประเภทต่ำงๆ โรงงำนอุตสำหกรรม และผู้ใช้ งำนทัว่ ไปโดยตรง โดยเจ้ ำของโครงกำรหรื อผู้ใช้ งำนจะพิจำรณำตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ ำ
จำกควำมต้ องกำร คุณภำพ และงบประมำณ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะทำกำรเสนอและให้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ ำ โดยใช้ ทีมงำนขำย ซึ่ง
ประกอบด้ วย ทีมวิศวกร และพนักงำนขำยอุปกรณ์และระบบดับเพลิง ทังนี
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสดั ส่วนรำยได้ จำกลูกค้ ำกลุม่ นี ้คิด
เป็ นร้ อยละ 31 ของรำยได้ รวมเฉลีย่ ย้ อนหลังปี 2557 ถึงงวดไตรมำส 1 ปี 2560
3. ลูกค้ ำกลุม่ ร้ ำนค้ ำหรื อตัวแทนจำหน่ำยสินค้ ำที่เกี่ยวข้ องกับงำนระบบดับเพลิง บริ ษัทจำหน่ำยสินค้ ำไปยังร้ ำนค้ ำหรื อ
ส่วนที่ 1 - หน้ ำที่ 3

บริ ษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด (มหำชน)
ตัวแทนจำหน่ำยสินค้ ำที่เกี่ยวข้ องกั บงำนระบบดับเพลิงทั่วประเทศ โดยร้ ำนค้ ำหรื อตัวแทนจำหน่ำยจะสัง่ ซือ้ อุปกรณ์ และระบบ
ดับเพลิงไปจำหน่ำยต่อให้ กบั ผู้รับเหมำรำยย่อยหรื อลูกค้ ำทัว่ ไป ซึ่งเป็ นช่องทำงหนึ่งที่อำนวยควำมสะดวกให้ กบั ผู้รับเหมำรำยย่อย
หรื อลูกค้ ำทัว่ ไปที่อยู่บริ เวณใกล้ เคียง ทังนี
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสดั ส่วนรำยได้ ผ่ำนลูกค้ ำกลุม่ นี ้คิดเป็ นร้ อยละ 13 ของรำยได้ รวม
เฉลีย่ ย้ อนหลังปี 2557 ถึงงวดไตรมำส 1 ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกำรรับรู้รำยได้ จำกกำรขำยจำกลูกค้ ำกลุม่ ดังกล่ำวนี ้เท่ำนัน้
ไม่มีกำรรับรู้ รำยได้ จำกกำรบริ กำรทังประเภทรำยได้
้
จำกงำนโครงกำรและรำยได้ จำกงำนตรวจสอบบำรุ งรักษำระบบที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรดับเพลิง เนื่องจำกโดยปกติลกู ค้ ำกลุม่ นี ้จะไม่มีกำรจ้ ำงให้ บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยเป็ นผู้ติดตังสิ
้ นค้ ำให้
สัดส่ วนรำยได้ แยกตำมกลุ่มลูกค้ ำ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถแยกสัดส่วนรำยได้ ตำมกลุม่ ลูกค้ ำ ดังนี ้
1. รำยได้ จำกกำรขำย บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรขำยทังอุ
้ ปกรณ์ดบั เพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบ
สัญญำณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ทังนี
้ ้ในส่วนของงำนระบบกรณีที่ลกู ค้ ำซื ้อสินค้ ำไปติดตังเองจะรั
้
บรู้ เป็ นรำยได้ จำกกำรขำย โดยมีสดั ส่วน
รำยได้ จำกกำรขำยเฉลี่ยย้ อนหลังปี 2557 ถึงงวดไตรมำส 1 ปี 2560 เท่ำกับร้ อยละ 74 และสำมำรถแบ่งสัดส่วนรำยได้ แยกตำมกลุม่
ลูกค้ ำ เป็ น กลุม่ ผู้ออกแบบ/ผู้รับเหมำร้ อยละ 57 กลุม่ เจ้ ำของโครงกำรร้ อยละ 22 และกลุม่ ร้ ำนค้ ำตัวแทนจำหน่ำยร้ อยละ 21
2. รำยได้ จำกกำรบริ กำร บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกำรรับรู้ รำยได้ จำกงำนโครงกำรในกรณีที่ลกู ค้ ำจ้ ำงให้ บริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อยเป็ นผู้ติดตังสิ
้ นค้ ำให้ รวมทังรำยได้
้
จำกกำรตรวจสอบบำรุงรักษำระบบที่เกี่ยวข้ องกับกำรดับเพลิงเป็ นรำยได้ จำกกำรบริ กำร โดย
มีสดั ส่วนรำยได้ จำกกำรบริ กำรย้ อนหลังปี 2557 ถึงงวดไตรมำส 1 ปี 2560 เท่ำกับร้ อยละ 26 และสำมำรถแบ่งสัดส่วนรำยได้ แยก
ตำมกลุม่ ลูกค้ ำ เป็ น กลุม่ ผู้ออกแบบ/ผู้รับเหมำร้ อยละ 46 และกลุม่ เจ้ ำของโครงกำรร้ อยละ 54
ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ :
รำยชื่อและสัดส่วนกำรถือหุ้นของกลุม่ ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนำคม 2560
ก่ อน IPO
(Par = 0.50 บำท)
ลำดับ
ชื่อผู้ถอื หุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่ วน
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
1
กลุม่ นำยทักษิ ณ ตันติไพจิตร
385,652,200
85.69%
1.1 นายทักษิ ณ ตันติ ไพจิ ตร
228,147,600
50.70%
/1
1.2 นางสาวปภานัน ตันติ ไพจิ ตร
66,075,000
14.68%
/2
1.3 นางปั ทมาพร ตันติ ไพจิ ตร
46,902,400
10.42%
/1
1.4 นายปิ ยวัช ตันติ ไพจิ ตร
44,527,200
9.89%
2
นำยบรรพต จำรูญโรจน์
44,050,000
9.79%
3
นำยสืบพงศ์ พิริยดำรงค์วฒ
ุ ิ
11,012,600
2.45%
4
นำงสำวมำลินี เจริ ญกิจภัณฑ์
8,810,600
1.96%
5
นำยกฤษดำ เลหวนิช
474,600
0.11%
รวมก่ อนเสนอขำย IPO 450,000,000 100.00%
ประชำชนทัว่ ไป (IPO)
รวมหลังเสนอขำย IPO
หมำยเหตุ :

หลัง IPO
(Par = 0.50 บำท)
จำนวนหุ้น
สัดส่ วน
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
385,652,200
64.27%
228,147,600
38.02%
66,075,000
11.01%
46,902,400
7.82%
44,527,200
7.42%
44,050,000
7.34%
11,012,600
1.84%
8,810,600
1.47%
474,600
0.08%
450,000,000
75.00%
150,000,000 25.00%
600,000,000 100.00%

1) นำงสำวปภำนัน ตันติไพจิตร และนำยปิ ยวัช ตันติไพจิตร เป็ นบุตรของบุคคลลำดับที่ 1.1 และ 1.3
2) นำงปั ทมำพร ตันติไพจิตร เป็ นคู่สมรสของบุคคลลำดับที่ 1.1

คณะกรรมกำรบริษัท :
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริ ษัท ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2560 มีจำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้ วย
ลำดับ
รำยชื่อ
ตำแหน่ ง
1 นำยพรศักดิ์ ลิ ้มบุญยประเสริ ฐ
ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
2 นำยทักษิ ณ ตันติไพจิตร
รองประธำนกรรมกำร
3 นำงปั ทมำพร ตันติไพจิตร
กรรมกำรบริษัท
ส่วนที่ 1 - หน้ ำที่ 4

บริ ษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด (มหำชน)
ลำดับ
รำยชื่อ
ตำแหน่ ง
4 นำงสำวสุวำณี เจนจิตขจร
กรรมกำรบริษัท
5 นำงสำวเพ็ญ ยอดเกลี ้ยง
กรรมกำรบริษัท
6 นำยศิริชยั
โตวิริยะเวช
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
7 นำยวรพล
โลพันธ์ศรี
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
โดยมี นำงสำวสมกมล พลวำริ นทร์ ทำหน้ ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท
นำยทักษิ ณ ตันติไพจิตร หรื อ นำงปั ทมำพร ตันติไพจิตร ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงสำวสุวำณี เจนจิตขจร หรื อ นำงสำวเพ็ญ
ยอดเกลี ้ยง รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริ ษัท
ข้ อจำกัดอำนำจของกรรมกำร : -ไม่มีโดยมีนำยพรศักดิ์ ลิ ้มบุญยประเสริ ฐ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบผู้ที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพียงพอที่จะทำหน้ ำที่ในกำร
สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
โครงสร้ ำงรำยได้ :
โครงสร้ ำงรำยได้

ไตรมำส 1 ปี 2559 ไตรมำส 1 ปี 2560
(ม.ค.-มี.ค.)
(ม.ค.-มี.ค.)
ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ
575.96 70.51% 603.88 79.60% 628.41 76.40% 169.08 83.58% 158.31 68.03%
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

1. รำยได้ จำกกำรขำย
2. รำยได้ จำกกำรบริกำร
2.1) รำยได้ จำกงำนโครงกำร
226.15 27.68% 144.31 19.02% 180.38 21.93% 30.78 15.22% 71.12 30.56%
2.2) รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
14.80 1.81% 10.45 1.38% 13.77 1.67%
2.42 1.20%
3.29 1.41%
รวมรำยได้ จำกกำรขำย
816.91 100.00% 758.64 100.00% 822.56 100.00% 202.28 100.00% 232.72 100.00%
และกำรบริกำร
รำยได้ อื่น
1.19
2.93
6.96
1.91
3.90
หมำยเหตุ : - รำยได้ จำกกำรบริกำรอื่นๆ ประกอบด้ วย รำยได้ จำกงำนซ่อมแซม ตรวจสอบบำรุงรักษำอุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้ องกับกำรดับเพลิง
- รำยได้ อื่นของบริ ษัท ได้ แก่ ดอกเบีย้ รับ กำไร(ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สิน รำยได้ จำกกำรชดเชยประกันภัย
สินค้ ำและทรัพย์สิน รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำพื ้นที่ และรำยได้ อื่นๆ
- เนื่องจำกมีกำรจัดโครงสร้ ำงบริษัทและบริษัทย่อยในรูปแบบกำรรวมธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน บริษัทจึงได้ จดั ทำงบเสมือนรวมธุรกิจ
ภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน โดยเสมือนว่ำบริษัทเข้ ำถือหุ้นของบริษัทย่อยและรับรู้ผลกำรดำเนินงำนในสัดส่วนร้ อยละ 95.00 มำตังแต่
้ ปี 2557
จนถึงวันที่มีกำรแลกหุ้น หลังจำกนันจึ
้ งเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรรับรู้ผลกำรดำเนินงำนเป็ นร้ อยละ 99.99 เนื่องจำกบริษัทเข้ ำถือหุ้นของบริษัท
ย่อยในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ผ่ำนกำรแลกหุ้นจำกกลุม่ นำยทักษิณ ตันติไพจิตร และจำกบุคคลอื่น

ปั จจัยควำมเสี่ยง :
1. ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ
1.1 ควำมเสีย่ งจำกควำมไม่ตอ่ เนื่องของรำยได้
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรงำนโครงกำรรับเหมำติดตัง้ อุปกรณ์ ดับเพลิง ระบบดับเพลิง และระบบ
สัญญำณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 20 ของยอดรำยได้ รวมเฉลี่ยย้ อนหลัง 2 ปี (ปี 2558-2559) ซึ่งอำจมี
ควำมเสี่ยงจำกควำมไม่ต่อเนื่องของรำยได้ เนื่องจำกเมื่อกำรให้ บริ กำรโครงกำรติดตังระบบดั
้
บเพลิงเสร็ จสมบูรณ์ และส่งมอบงำน
เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่บริ ษัทยังไม่มีงำนโครงกำรใหม่เข้ ำมำรองรับ ในขณะที่บริ ษัทยังต้ องรับภำระค่ำใช้ จ่ำยโดยเฉพำะค่ำใช้ จ่ำยคงที่
ต่ำงๆ ทัง้ นีบ้ ริ ษัทได้ มีกำรจัดทำแผนงบประมำณรำยปี เพื่อให้ ผ้ ูบริ หำรระดับสูงสำมำรถนำไปวิเครำะห์ และวำงแผนกำรรับงำน
โครงกำรหรื อติดต่อประมูลงำนโครงกำรใหม่ให้ สอดคล้ องกับโครงกำรที่ทยอยจบ ซึ่งจะสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกควำมไม่ต่อเนื่อง
ของรำยได้ กอปรกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำในสัดส่วนประมำณร้ อยละ 80 ของยอดรำยได้ รวม ซึง่ มีแนวโน้ ม
กำรเติบโตของรำยได้ จำกกำรขำยอย่ำงต่อเนื่องทุกปี ดังนัน้ บริ ษัทเชื่อว่ำจะไม่ได้ รับควำมเสีย่ งดังกล่ำวอย่ ำงเป็ นนัยสำคัญ
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1.2 ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงคูค่ ้ ำหลักจำกต่ำงประเทศ ควำมเสีย่ งจำกกำรถูกยกเลิกสัญญำกำรเป็ นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ ำ และ
กำรเข้ ำมำทำธุรกิจเองโดยคูค่ ้ ำหลักจำกต่ำงประเทศ
บริ ษัทเป็ นผู้นำเข้ ำและตัวแทนจำหน่ำยอุปกรณ์ดบั เพลิงและระบบดับเพลิงจำกเจ้ ำของตรำสินค้ ำต่ำงประเทศ ดังนันบริ
้ ษัท
จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงคู่ค้ำหลักจำกต่ำงประเทศ และมีควำมเสี่ยงจำกกำรถูกยกเลิกสัญญำกำรเป็ นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ ำ
เพื่อเปลีย่ นตัวแทนจำหน่ำยหรื อเจ้ ำของตรำสินค้ ำอำจจะตัดสินใจเข้ ำมำลงทุนทำกำรตลำดเองโดยตรง เนื่องจำกสัญญำแต่งตังเป็
้ น
ตัวแทนจำหน่ำยส่วนใหญ่จะเป็ นแบบทบทวนกำรต่ออำยุตวั แทนจำหน่ำยเป็ นประจำทุกๆ 1-3 ปี หำกเจ้ ำของตรำสินค้ ำไม่ตอ่ อำยุกำร
เป็ นตัวแทนจำหน่ำยให้ แก่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยก็อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมัน่ ใจว่ำ
จะไม่ได้ รับผลกระทบจำกควำมเสีย่ งดังกล่ำวเป็ นนัยสำคัญ เนื่องจำกบริ ษัทมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั เจ้ ำของตรำสินค้ ำจำกต่ำงประเทศ
ซึง่ เป็ นคู่ค้ำกับบริ ษัทเป็ นเวลำนำนกว่ำ 17 ปี นอกจำกนี ้ บริ ษัทสำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้ อตกลงกับคูค่ ้ ำ และได้ รับควำมไว้ วำงใจ
จำกคูค่ ้ ำให้ บริ ษัทเป็ นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ ำมำโดยตลอด
1.3 ควำมเสีย่ งจำกกำรว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำช่วงในกำรติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์
บริ ษัทรับงำนโครงกำรติดตังอุ
้ ปกรณ์ดบั เพลิงและระบบดับเพลิงโดยจำเป็ นต้ องว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำสำหรับงำนติดตังสิ
้ นค้ ำให้ กบั
ลูกค้ ำ ซึง่ กำรว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำภำยนอกอำจนำมำซึ่งควำมเสีย่ งในกำรควบคุมคุณภำพกำรติดตังให้
้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนของบริ ษัท
อย่ำงไรก็ตำม ทังนี
้ ้ เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งดังกล่ำว บริ ษัทจึงมีแผนจัดกำรควบคุมคุณภำพของงำน ตังแต่
้ กำรคัดเลือกผู้รับเหมำติดตัง้
กำรออกแบบระบบไปจนถึงกำรควบคุมงำนติดตัง้ โดยมีวิศวกรของบริ ษัทเป็ นผู้ควบคุมงำนติดตังอย่
้ ำงใกล้ ชิดในทุกโครงกำร ในกำร
เลือกผู้รับเหมำช่วงในงำนติดตัง้ บริ ษัทจะคัดเลือกผู้รับเหมำที่มีมำตรฐำน และจะใช้ ผ้ รู ับเหมำรำยเดิมที่บริ ษัทมีควำมมัน่ ใจ ซึ่งจะมี
สัญ ญำว่ำจ้ ำงที่ ชัด เจนสำหรับ แต่ละโครงกำร นอกจำกนี ้ ที่ ผ่ำนมำบริ ษั ท ยังไม่เคยประสบปั ญ หำร้ องเรี ยนจำกลูกค้ ำเกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์หรื องำนติดตังอุ
้ ปกรณ์และระบบดับเพลิง
2. ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรเงิน
2.1 ควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
ผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่เป็ นสินค้ ำนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศซึง่ จะต้ องชำระค่ำสินค้ ำเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ แต่รำยได้ ทงหมดของ
ั้
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นสกุลเงินบำท โดยยอดสัง่ ซื ้อสินค้ ำจำกต่ำงประเทศของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2557 ปี 2558 และปี
2559 เท่ำกับ 378.22 ล้ ำนบำท 360.86 ล้ ำนบำท และ 381.94 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 75.92 ร้ อยละ 76.09 และร้ อยละ 78.67
ของยอดกำรสัง่ ซื ้อรวม ตำมลำดับ ดังนันบริ
้ ษัทและบริ ษัทย่อยอำจมีควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อรำยได้ และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทได้ บริ ษัทมีนโยบำยกำรป้องกันควำมเสีย่ งโดยบริ ษัทจะพิจำรณำใช้ วงเงินสัญญำ
ซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ (Forward Contract) โดยบริ ษัทมีวงเงินดังกล่ำวจำกสถำบันกำรเงินรวมทังสิ
้ ้นจำนวน 14.39
ล้ ำนบำท ซึง่ เพียงพอต่อกำรป้องกันควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ นสำหรับแต่ละรอบกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำจำกต่ำงประเทศ
3. ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรบริหำร กำรจัดกำร
3.1 ควำมเสีย่ งจำกกำรที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรงำน
บริ ษัทมีกลุ่มนำยทักษิ ณ ตันติไพจิตร เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 64.27 ของหุ้นที่
จำหน่ำยแล้ ว (หลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก) ทำให้ ผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อยอำจจะมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผ้ ู
ถือหุ้นใหญ่ มีอิทธิ พลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรงำน ผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็ นหนึ่งในคณะกรรมกำรบริ ษัท ซึ่งมีอิทธิ พลต่อมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจำกถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำกึ่งหนึง่ ยกเว้ นมติที่ต้องได้ รับอนุมตั ิจำกผู้ถือหุ้นมำกกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออก
และชำระแล้ ว อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน จำกกรรมกำรบริ ษัททังหมด
้
7
ท่ำน ซึ่งจะทำให้ มีกำรถ่วงดุลอำนำจที่ดี ส่งผลให้ บริ ษัทมีประสิทธิภำพในกำรบริ หำรจัดกำร และมีควำมโปร่งใสในกำรบริ หำรจัดกำร
มำกขึน้ ผ่ำนกลไกของระบบควบคุมภำยใน รวมถึงบริ ษัทมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และตำรำงอำน ำจอนุมัติรำยกำร
ออกเป็ นแต่ละระดับในขอบเขตหรื อวงเงินที่เหมำะสม นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ คำนึงถึงควำมสำคัญของนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี (Principles of Good Corporate Governance) โดยได้ กำหนดแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้ มีประสิทธิภำพ และ
ปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด
4. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
4.1 ควำมเสีย่ งจำกกำรที่บริ ษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรยื่นคำขออนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทยังคงมีควำมไม่แน่นอนในกำรที่จะได้ รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ ห้ นุ สำมัญของบริษัทเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ผู้ลงทุนจึงยังคงมีควำมเสีย่ งเกี่ยวกับสภำพคล่องของหุ้นสำมัญของบริษัทในตลำดรอง
หำกหุ้นสำมัญของบริ ษัทไม่ได้ รับอนุญำตให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ เนื่องจำกไม่สำมำรถกระจำยหุ้นได้
ครบถ้ วนตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะทำให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ
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ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน :
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2559 มีมติอนุมตั ิให้ จัดโครงสร้ ำงธุรกิจในรู ปแบบกำรรวม
ธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน (Business Combination of Entities under Common Control) ระหว่ำงบริ ษัทและบริ ษัท ไฟร์ อิน
สเป็ คเตอร์ จำกัด (FIS) เนื่องจำก FIS มีลกั ษณะกำรดำเนินธุรกิจเหมือนกันกับธุรกิจของบริ ษัท และกลุม่ นำยทักษิ ณ ตันติไพจิตร (ผู้
ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร และผู้บริ หำรของบริ ษัท) เป็ นผู้ถือหุ้ นของ FIS ในสัดส่วนร้ อยละ 95.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ ว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และเพื่อ เตรี ยมนำบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริ ษัทนำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 47,500 หุ้น ไปแลกกับหุ้นสำมัญของ FIS จำกกลุม่ นำยทักษิ ณ ตันติไพจิตร และจำกบุคคลอื่น
รวมทังสิ
้ ้นจำนวน 19,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ วของ FIS จำกกำรจัดโครงสร้ ำง
กลุม่ บริ ษัทดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจึงได้ จดั ทำงบเสมือนรวมธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน โดยเสมือนว่ำบริ ษั ทเข้ ำถือหุ้นของบริ ษัท
ย่อยและรั บรู้ ผลกำรดำเนิน งำนในสัดส่วนร้ อยละ 95.00 มำตัง้ แต่ปี 2557 จนถึงวันที่มี กำรแลกหุ้น หลังจำกนัน้ จึงเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนกำรรับรู้ ผลกำรดำเนินงำนเป็ นร้ อยละ 99.99 เนื่องจำกบริ ษัทเข้ ำถือหุ้นของบริ ษัทย่อยในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ผ่ำนกำรแลก
หุ้นจำกกลุม่ นำยทักษิ ณ ตันติไพจิตร และจำกบุคคลอื่น ดังนัน้ ในกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยจะขออธิบำยตำมงบเสมือนรวมธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน เพื่อให้ เห็นแนวโน้ มของธุรกิจที่สะท้ อนเนื ้อหำทำง
เศรษฐกิจและผลกำรดำเนินงำนที่แท้ จริ งของกลุม่ บริ ษัทได้ อย่ำงชัดเจน
สรุ ปฐำนะกำรเงิน :
(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
รวมสินทรัพย์ : ล้ ำนบำท
รวมหนี ้สิน : ล้ ำนบำท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น : ล้ ำนบำท

31/12/57
575.55
310.09
265.46

31/12/58
546.16
213.01
333.15

31/12/59
480.73
165.10
315.63

31/3/60
533.11
253.25
279.85

สรุ ปผลกำรดำเนินงำน :
รำยละเอียด

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

รำยได้ จำกกำรขำย : ล้ ำนบำท
รำยได้ จำกกำรบริ กำร : ล้ ำนบำท
ต้ นทุนขำย : ล้ ำนบำท
ต้ นทุนบริ กำร : ล้ ำนบำท
กำไรขันต้
้ นจำกกำรขำย : ล้ ำนบำท
กำไรขันต้
้ นจำกกำรบริ กำร : ล้ ำนบำท
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ : ล้ ำนบำท
กำไรสุทธิตอ่ หุ้น : บำท/หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ : บำท/หุ้น
จำนวนหุ้นสำมัญที่เรี ยกชำระแล้ ว : ล้ ำนหุ้น

575.96
240.95
448.33
159.96
127.63
80.99
92.99
2.32
0.50/1
40.00/1

603.88
154.76
448.29
116.87
155.59
37.90
80.79
2.02
0.50/1
40.00/1

628.41
194.15
468.41
150.28
160.00
43.87
87.20
0.19
0.50
450.00

ไตรมำส 1 ปี 2559
(ม.ค.-มี.ค.)
169.08
33.21
125.76
28.49
43.32
4.72
16.92
0.42
0.50/1
40.00/1

ไตรมำส 1 ปี 2560
(ม.ค.-มี.ค.)
158.31
74.41
118.73
57.20
39.58
17.21
27.23
0.06
0.50
450.00

หมำยเหตุ : /1 สำหรับปี 2557 ถึง งวดไตรมำส 1 ปี 2559 ปรับมูลค่ำที่ตรำไว้ จำก 100.00 บำท/หุ้น เป็ น 0.50 บำท/หุ้น เพื่อกำรเปรียบเทียบ

สรุ ปอัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ :
อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ ว
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ย (รวมมูลค่ำงำนที่ทำเสร็ จ
แต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ)
ระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลี่ย

เท่ำ
เท่ำ

ปี 2557
1.80
1.02

ปี 2558
2.49
1.45

ปี 2559
2.81
1.62

ไตรมำส 1 ปี 2560
2.02
1.18

วัน

109

124

105

101

วัน

111

125

109

92
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บริ ษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด (มหำชน)
อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
ระยะเวลำชำระหนี ้เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
Cash Cycle
อัตรำกำไรขันต้
้ น
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ย
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล/1
หมำยเหตุ :

วัน
วัน
%
%
%
%
เท่ำ
เท่ำ
%

ปี 2557
58
162
25.54%
11.37%
36.61%
17.63%
1.17
N/A
77.02%

ปี 2558
72
177
25.50%
10.61%
26.99%
14.40%
0.64
19.55
18.91%

ปี 2559
48
166
24.78%
10.51%
26.88%
16.98%
0.52
54.66
501.78%

ไตรมำส 1 ปี 2560
41
152
24.40%
11.51%
36.58%
21.48%
0.90
45.12
45.99%

/1 สูตรคำนวณอัตรำจ่ำยเงินปั นผล = เงินปั นผลประจำปี / กำไรสุทธิ(งบเฉพำะกิจกำร) ซึ่งบริ ษัทมีกำรประกำศจ่ำยเงินปั นผล
ประจำปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และงวดไตรมำส 1 ปี 2560 เท่ำกับ 69.52 ล้ ำนบำท 14.00 ล้ ำนบำท 346.02 ล้ ำนบำท และ
18.90 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ในขณะที่กำไรสุทธิ ตำมงบเฉพำะกิจกำร สำหรับ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และงวดไตรมำส 1 ปี
2560 มีกำไรสุทธิเท่ำกับ 90.39 ล้ ำนบำท 74.03 ล้ ำนบำท 68.96 ล้ ำนบำท และ 41.10 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ

คำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน :
ผลกำรดำเนินงำน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรขำยปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และงวดไตรมำส 1 ปี 2560 เท่ำกับ 575.96 ล้ ำนบำท
603.88 ล้ ำนบำท 628.41 ล้ ำนบำท และ 158.31 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 70.51 ร้ อยละ 79.60 ร้ อยละ 76.40 และร้ อยละ
68.03 ของรำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำรรวมในแต่ละปี ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตรำยได้ เฉลีย่ 3 ปี (Compound Average
Growth Rate) ร้ อยละ 4.45 ต่อปี
ปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรขำยเท่ำกับ 575.96 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 70.51 ของรำยได้ จำกกำร
ขำยและบริ กำรรวม ทังนี
้ ้ สัดส่วนรำยได้ จำกกำรขำยสำมำรถแยกตำมกลุม่ ลูกค้ ำ ซึง่ ประกอบด้ วย กลุม่ ผู้ออกแบบและกลุม่ ผู้รับเหมำ
กลุม่ เจ้ ำของโครงกำรหรื อลูกค้ ำทัว่ ไป และกลุม่ ร้ ำนค้ ำหรื อตัวแทนจำหน่ำยสินค้ ำ เท่ำกับร้ อยละ 48 ร้ อยละ 32 และร้ อยละ 20 ของ
รำยได้ จำกกำรขำยในปี 2557 ตำมลำดับ
ปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรขำย เท่ำกับ 603.88 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 79.60 ของรำยได้ จำกกำร
ขำยและบริ กำรรวม ซึ่งเพิ่มขึ ้นจำกปี 2557 เท่ำกับ 27.92 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.85 โดยยอดขำยที่เพิ่มขึ ้นเกิดจำกควำม
ต้ องกำรใช้ อปุ กรณ์ดบั เพลิงและอุปกรณ์ ประกอบระบบดับเพลิงที่เพิ่มขึ ้นตำมกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมก่อสร้ ำงทังในส่
้ วนของ
จำนวนศูนย์กำรค้ ำ โรงงำน และอำคำรต่ำงๆ อีกทัง้ บริ ษัทมีกำรนำเข้ ำอุปกรณ์ดบั เพลิงชนิดใหม่เข้ ำมำทำกำรตลำดในปี 2558 ทังนี
้ ้
สัดส่วนรำยได้ จำกกำรขำยสำมำรถแยกตำมกลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมำ กลุ่มเจ้ ำของโครงกำรหรื อลูกค้ ำทัว่ ไป และกลุ่ม
ร้ ำนค้ ำหรื อตัวแทนจำหน่ำยสินค้ ำ เท่ำกับร้ อยละ 58 ร้ อยละ 22 และร้ อยละ 20 ของรำยได้ จำกกำรขำยในปี 2558 ตำมลำดับ
ปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรขำย เท่ำกับ 628.41 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 76.40 ของรำยได้ จำกกำร
ขำยและบริ กำรรวม ซึง่ เพิ่มขึ ้นจำกปี 2558 เท่ำกับ 24.53 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.06 กำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ เกิดจำกยอดสัง่ ซื ้อ
ที่เพิ่มขึ ้นของลูกค้ ำกลุม่ ผู้รับเหมำงำนระบบดับเพลิงเป็ นหลัก โดยลูกค้ ำกลุม่ ผู้รับเหมำรำยใหญ่ที่เป็ นลูกค้ ำประจำของบริ ษัทจำนวน
3 รำย มียอดขำยเพิ่มขึ ้นรวมกันประมำณ 28 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 เมื่อเทียบกับยอดขำยรวมให้ แก่ลกู ค้ ำทัง้ 3 รำยดังกล่ำว
ในปี 2558 ที่ผำ่ นมำ สอดคล้ องกับสัดส่วนรำยได้ จำกกำรขำยของกลุม่ ผู้ออกแบบและกลุม่ ผู้รับเหมำมีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 60
ของรำยได้ จำกกำรขำยในปี 2559 และมีสดั ส่วนรำยได้ จำกกำรขำยของกลุม่ เจ้ ำของโครงกำรหรื อลูกค้ ำทัว่ ไป และกลุม่ ร้ ำนค้ ำหรื อ
ตัวแทนจำหน่ำยสินค้ ำ เท่ำกับร้ อยละ 18 และร้ อยละ 22 ของรำยได้ จำกกำรขำยในปี 2559 ตำมลำดับ
งวดไตรมำส 1 ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรขำย เท่ำกับ 158.31 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 68.03 ของ
รำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำรรวม ซึ่งลดลงจำกงวดเดียวกันของปี 2559 เท่ำกับ 10.77 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 6.37 เนื่องจำก
ในงวดไตรมำส 1 ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมียอดสัง่ ซื ้ออุปกรณ์ดบั เพลิงลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559 โดยสัดส่วน
รำยได้ จำกกำรขำยตำมกลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมำ กลุ่มเจ้ ำของโครงกำรหรื อลูกค้ ำทั่วไป และกลุ่ม ร้ ำนค้ ำหรื อตัวแทน
จำหน่ำยสินค้ ำเท่ำกับร้ อยละ 62 ร้ อยละ 16 และร้ อยละ 22 ของรำยได้ จำกกำรขำยในงวดไตรมำส 1 ปี 2560 ตำมลำดับ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรบริ กำรปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และงวดไตรมำส 1 ปี 2560 เท่ำกับ 240.95 ล้ ำน
บำท 154.76 ล้ ำนบำท 194.15 ล้ ำนบำท และ 74.41 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 29.49 ร้ อยละ 20.40 ร้ อยละ 23.60 และร้ อยละ
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บริ ษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด (มหำชน)
31.97 ของรำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำรรวมในแต่ละปี ตำมลำดับ กำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นและลดลงของรำยได้ จำกกำรบริ กำร
ขึ ้นอยูก่ บั จำนวนโครงกำรและมูลค่ำงำนโครงกำรรับเหมำติดตังระบบที
้
่เกี่ยวข้ องกับกำรดับเพลิงในแต่ละปี เป็ นสำคัญ
ปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรบริ กำรเท่ำกับ 240.95 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 29.49 ของ
รำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำรรวม ประกอบด้ วยรำยได้ จำกงำนโครงกำรติดตังอุ
้ ปกรณ์ ดบั เพลิงและระบบดับเพลิง อำทิ โครงกำร
โรงงำนผลิตเอทำนอล E85 ของบริ ษัท ดับเบิ ้ล เอ (1991) จำกัด (มหำชน) โครงกำรสถำนีไฟฟ้ ำแรงสูงของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทยสำขำนครพนมและไทรน้ อย โครงกำรสถำนีรถไฟฟ้ ำสำยสีมว่ งรวม 8 สถำนี ศูนย์กำรค้ ำเซ็นทรัลสำขำระยองและพัทยำ
โรงพยำบำลพญำไท เป็ นต้ น คิดเป็ นสัดส่วนรำยได้ ประมำณร้ อยละ 93.57 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำร และรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร
อื่นๆ คิดเป็ นสัดส่วนรำยได้ ประมำณร้ อยละ 6.43 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำร
ปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรบริ กำร เท่ำกับ 154.76 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20.40 ของ
รำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำรรวม ซึ่งลดลงจำกปี 2557 เท่ำกับ 86.19 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 35.77 เนื่องจำกมีกำรรับรู้รำยได้
จำกงำนโครงกำรใหญ่ในปี 2557 และส่งมอบงำนไปเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว อำทิ โครงกำรโรงงำนผลิตเอทำนอล E85 ของบริ ษัท ดับเบิ ้ล
เอ (1991) จำกัด (มหำชน) โครงกำรสถำนีไฟฟ้ ำแรงสูงของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยสำขำนครพนมและไทรน้ อย เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรบริ กำรประกอบด้ วย รำยได้ จำกงำนโครงกำร อำทิ โครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยสีเขียว
โครงกำรสถำนีไฟฟ้ ำแรงสูง 5 แห่งของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย หอบังคับกำรบินดอนเมืองเฉลิมพระเกี ยรติ ร.9 ของ
บริ ษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศูนย์ปฏิบตั ิกำรเครื อข่ำยของบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น คิด
เป็ นสัด ส่วนรำยได้ ประมำณร้ อยละ 93.25 ของรำยได้ จำกกำรบริ ก ำร และรำยได้ จำกกำรให้ บ ริ ก ำรอื่นๆ คิดเป็ นสัด ส่วนรำยได้
ประมำณร้ อยละ 6.75 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำร
ปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรบริ กำร เท่ำกับ 194.15 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 23.60 ของรำยได้ จำก
กำรขำยและบริ กำรรวม ซึ่งเพิ่มขึ ้นจำกปี 2558 เท่ำกับ 39.39 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25.45 ประกอบด้ วย รำยได้ จำกงำน
โครงกำร อำทิ โครงกำรโรงไฟฟ้ ำ NPS ในเครื อของบริ ษัท ดับเบิ ้ล เอ (1991) จำกัด (มหำชน) โครงกำรสถำนีไฟฟ้ ำแรงสูง 6 แห่งของ
กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย บริ ษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) สำขำรำชบุรี พัทยำ และสถำนีดำวเทียมนนทบุรี
ศูนย์ปฏิบตั ิกำรเครื อข่ำยและศูนย์คอมพิวเตอร์ ดำต้ ำเซ็นเตอร์ ของบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) โครงกำรรถไฟฟ้ ำ
สำยสีน ้ำเงิน เป็ นต้ น คิดเป็ นสัดส่วนรำยได้ ประมำณร้ อยละ 92.91 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำร และรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรอื่นๆ คิด
เป็ นสัดส่วนรำยได้ ประมำณร้ อยละ 7.09 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำร
งวดไตรมำส 1 ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรบริ กำร เท่ำกับ 74.41 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 31.97
ของรำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำรรวม ซึ่งเพิ่มขึ ้นจำกงวดเดียวกันของปี 2559 เท่ำกับ 41.20 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 124.06
เนื่องจำกบริ ษัทและบริ ษัทย่อยรับงำนโครงกำรเพิ่มขึ ้น โดยส่วนใหญ่เป็ นงำนโครงกำรสถำนีไฟฟ้ ำแรงสูงของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย อำทิ โครงกำรสถำนีไฟฟ้ ำแรงสูงของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย สำขำขอนแก่น นครสวรรค์ พะเยำ สระบุรี และ
ประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นต้ น โดยรำยได้ จำกงำนโครงกำร คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 95.58 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำร และรำยได้
จำกกำรให้ บริ กำรอื่นๆ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 4.42 ของรำยได้ จำกกำรบริ กำร
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยมี ก ำไรขัน้ ต้ น ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ำ กับ 208.62 ล้ ำนบำท 193.49 ล้ ำ นบำท และ
203.87 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ นร้ อยละ 25.54 ร้ อยละ 25.50 และร้ อยละ 24.78 ของรำยได้ จำกกำรขำยและ
บริ กำรแต่ละปี ตำมลำดับ โดยแบ่งเป็ นกำไรขันต้
้ นจำกกำรขำยเท่ำกับ 127.63 ล้ ำนบำท 155.59 ล้ ำนบำท และ 160.00 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ นจำกกำรขำยเท่ำกับร้ อยละ 22.16 ร้ อยละ 25.77 และร้ อยละ 25.46 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ อัตรำกำไรขันต้
้ นจำก
กำรขำยในปี 2558 เพิ่มขึ ้นจำกปี 2557 เนื่องจำกกำรเติบโตของรำยได้ จำกกำรขำยที่เพิ่มขึ ้น และมีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำ
นำเข้ ำใหม่ๆ ที่มีอตั รำกำไรต่อหน่วยเฉลี่ยสูงขึ ้นเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ แต่อตั รำกำไรขันต้
้ นจำกกำรขำยในปี 2559
ลดลงจำกปี 2558 เนื่องจำกมีต้นทุนค่ำวัสดุสิ ้นเปลืองและค่ำจ้ ำงประกอบสินค้ ำเพิ่มขึ ้น ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยมีกำไรขันต้
้ นจำกกำรบริ กำรเท่ำกับ 80.99 ล้ ำนบำท 37.90 ล้ ำนบำท และ 43.87 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ นจำก
กำรบริ กำรเท่ำกับร้ อยละ 33.61 ร้ อยละ 24.49 และร้ อยละ 22.59 ตำมลำดับ โดยอัตรำกำไรขันต้
้ นจำกกำรบริ กำรในปี 2558 ลดลง
จำกปี 2557 เป็ นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้ จำกกำรกำรบริ กำรเนื่องจำกงำนโครงกำรใหญ่ถกู ส่งมอบงำนไปในปี 2557 และมี
กำรเพิ่มจำนวนบุคลำกรฝ่ ำยวิศวกรรมแผนกควบคุมโครงกำรและแผนกบริ กำร และต้ นทุนเกี่ยวกับฝ่ ำยวิศวกรรมมีกำรปรับเพิ่มขึ ้น
อำทิ เงินเดือน เงินโบนัส ค่ำล่วงเวลำ เป็ นต้ น สำหรับอัตรำกำไรขันต้
้ นจำกกำรบริ กำรในปี 2559 ลดลงจำกปี 2558 ถึงแม้ วำ่ บริ ษัท
และบริ ษัทย่อยจะมีรำยได้ จำกกำรบริ กำรเพิ่มขึ ้น เนื่องจำกมีกำรเพิ่มจำนวนบุคลำกรฝ่ ำยวิศวกรรมแผนกออกแบบและแผนกบริ กำร
และมีกำรเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนเกี่ยวกับฝ่ ำยวิศวกรรมและฝ่ ำยบริ กำรอย่ำงมีนยั สำคัญ อำทิ เงินเดือน เงินโบนัส ค่ำล่วงเวลำ สวัสดิกำร
ค่ำน ้ำมันรถ เป็ นต้ น
ส่วนที่ 1 - หน้ ำที่ 9

บริ ษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด (มหำชน)
งวดไตรมำส 1 ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกำไรขันต้
้ น เท่ำกับ 56.79 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ นร้ อยละ 24.40
ของรำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำร ซึ่งเพิ่มขึ ้นจำกงวดเดียวกันของปี 2559 เท่ำกับ 8.75 ล้ ำนบำท โดยแบ่งเป็ นกำไรขันต้
้ นจำกกำร
ขำยเท่ำกับ 39.58 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ นจำกกำรขำยเท่ำกับร้ อยละ 25.00 ซึ่งลดลงจำกงวดเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมี
อัตรำกำไรเท่ำกับร้ อยละ 25.62 เนื่องจำกรำยได้ จำกกำรขำยปรับตัวลดลง ประกอบกับกำรมีต้นทุนค่ำวัสดุสิ ้นเปลืองและค่ำจ้ ำง
ประกอบสินค้ ำเพิ่มขึ ้น ในขณะที่มีกำไรขันต้
้ นจำกกำรบริ กำรเท่ำกับ 17.21 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ นจำกกำรบริ กำรเท่ำกับ
ร้ อยละ 23.13 ซึ่งเพิ่มขึ ้นจำกงวดเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีอตั รำกำไรเท่ำกับร้ อยละ 14.19 เนื่องจำกกำรเติบโตของรำยได้ จำกกำร
บริ กำรที่เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 124.06 เนื่องจำกบริ ษัทและบริ ษัทย่อยรับงำนโครงกำรเพิ่มขึ ้น ถึงแม้ ว่ำจะมีต้นทุนเพิ่มขึ ้นจำกกำรเพิ่ ม
จำนวนบุคลำกรฝ่ ำยวิศวกรรมแผนกออกแบบและแผนกบริ กำรก็ตำม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และงวดไตรมำส 1 ปี 2560 เท่ำกับ 54.79
ล้ ำนบำท 56.59 ล้ ำนบำท 58.64 ล้ ำนบำท และ 14.81 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.71 ร้ อยละ 7.46 ร้ อยละ 7.13 และร้ อยละ
6.36 ของรำยได้ ในกำรขำยและบริ กำรรวมแต่ละปี ตำมลำดับ ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ำยที่สำคัญ ได้ แก่ เงินเดือนและสวัสดิกำร
พนักงำนฝ่ ำยขำย ค่ำคอมมิชชั่นฝ่ ำยงำนอุปกรณ์ และฝ่ ำยขำยงำนระบบ ค่ำขนส่งออกและค่ำน ้ำมัน ค่ำเช่ำคลังสินค้ ำ ค่ำใช้ จ่ำย
เดินทำงและกำรศึกษำดูงำน เป็ นต้ น ซึง่ ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ำยมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกปี สอดคล้ องกับกำรเติบโตของรำยได้ จำกกำร
ขำย กอปรกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกำรรับพนักงำนฝ่ ำยขำยเพิ่มขึ ้นทุกปี เช่นกัน เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต ส่งผลให้
บริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำยเงินเดือนพนักงำนและค่ำใช้ จ่ำยเกี่ ยวกับบุคลำกรฝ่ ำยขำยเพิ่มขึน้ งวดไตรมำส 1 ปี 2560 มีต้นทุนในกำรจัด
จำหน่ ำยเท่ ำกับ 14.81 ล้ ำนบำท เพิ่ ม ขึน้ จำกงวดเดี ย วกัน ของปี 2559 ซึ่ง มี ต้ น ทุน ในกำรจัด จ ำหน่ ำยเท่ ำกับ 13.68 ล้ ำนบำท
เนื่องจำกบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกำรรับพนักงำนฝ่ ำยขำยเพิ่มขึ ้น เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และงวดไตรมำส 1 ปี 2560 เท่ำกับ 35.23 ล้ ำน
บำท 33.68 ล้ ำนบำท 42.36 ล้ ำนบำท และ 11.80 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.31 ร้ อยละ 4.44 ร้ อยละ 5.15 และร้ อยละ 5.07
ของรำยได้ ในกำรขำยและบริ กำรรวมแต่ละปี ตำมลำดับ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรหลักประกอบด้ วย เงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน
ค่ำบริ หำรของสำนักงำน ค่ำสำธำรณูปโภคสำนักงำน ค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สนิ ค่ำเช่ำสำนักงำน ค่ำสอบบัญชี เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ค่ำใช้ จ่ำย
ในกำรบริ หำรของปี 2558 ลดลงจำกปี 2557 เนื่องจำกมีรำยกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญและขำดทุนจำกสินค้ ำล้ ำสมัยตำมนโยบำย
บัญชีที่เกี่ยวข้ องในปี 2557 แต่ในปี 2558 ค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ และมีรำยกำรโอนกลับรำยกำรค่ำเผื่อสินค้ ำ
ล้ ำสมัยเคลื่อนไหวช้ ำจำนวน 1.03 ล้ ำนบำท ในขณะที่ค่ำใช้ จ่ำยเงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำนปรับตัวเพิ่มขึ ้นจำกกำรปรับขึ ้น
เงินเดือนของพนักงำนบริ ษัทตำมจำนวนงำนที่เพิ่มขึ ้น และบริ ษัทมีกำรแบ่งตำแหน่งงำนออกเป็ นแต่ละแผนกให้ มีควำมชัดเจนมำก
ขึ ้น และบริ ษัทมีกำรรับพนักงำนเพิ่มขึ ้นในบำงแผนก ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรของปี 2559 เพิ่มขึ ้นจำกปี 2558 เนื่องจำกมีกำรเพิ่มขึ ้น
ของค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร เช่น เงินเดือนส่วนงำนบริ หำร เงินโบนัส ค่ำล่วงเวลำ เป็ นต้ น รวมทังมี
้ ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับกำรเตรี ยม
ตัวนำบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ อำทิ ค่ำที่ปรึ กษำประชำสัมพันธ์ ค่ำเบี ้ยประชุมกรรมกำร ค่ำที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
ค่ำที่ปรึ กษำกฎหมำย เป็ นต้ น งวดไตรมำส 1 ปี 2560 มีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรเท่ำกับ 11.80 ล้ ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี
2559 จำนวน 2.63 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 18.23 โดยสำเหตุหลักมำจำกลดลงของรำยกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ กำรลดลง
ของกำรตังค่
้ ำเผื่อสินค้ ำล้ ำสมัยตำมนโยบำยบัญชีที่เกี่ยวข้ อง ในขณะที่คำ่ ใช้ จ่ำยสำธำรณูปโภคเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และงวดไตรมำส 1 ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษั ทย่อยมีต้นทุนทำงกำรเงิ น เท่ำกับ 3.63 ล้ ำนบำท
4.84 ล้ ำนบำท 1.25 ล้ ำนบำท และ 0.43 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.44 ร้ อยละ 0.64 ร้ อยละ 0.15 และร้ อยละ 0.19
ของรำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำรรวมแต่ละปี ตำมลำดับ ในปี 2557 บริ ษั ทและบริ ษัทย่อยมีกำรกู้ยืมเงิ นระยะสันจำกบุ
้
คคลที่
เกี่ยวข้ องกันเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร โดยมีกำรกู้ยืมเพิ่มขึ ้นในปี 2558 ดังนันจึ
้ งมีต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ ้นในปี 2558
ทังนี
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ทยอยชำระคืนเงินกู้ดงั กล่ำวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วในปี 2559 ก่อนกำรแปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัด
ดังนัน้ ในปี 2559 จึงมีค่ำใช้ จ่ำยต้ นทุนทำงกำรเงินลดลงเหลือจำนวน 1.25 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ช่วงปลำยปี 2559 บริ ษัทมีกำรกู้ยืมเงิน
ระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำร โดย ณ สิ ้นปี 2559 บริ ษัทยังคงมีภำระหนี ้เงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินจำนวน 53.61 ล้ ำนบำท งวดไตรมำส 1 ปี 2560 มีต้นทุนทำงกำรเงินเท่ำกับ 0.43 ล้ ำน
บำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี 2559 ซึง่ มีต้นทุนทำงกำรเงินเท่ำกับ 0.74 ล้ ำนบำท เนื่องจำกในงวดไตรมำส 1 ปี 2559 บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยยังมีดอกเบีย้ จ่ำยเงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน โดยบริ ษัทชำระเงินกู้ยืมดังกล่ำวเรี ยบร้ อยแล้ วในปี 2559
ดังนันในงวดไตรมำส
้
1 ปี 2560 จึงมีเพียงดอกเบี ้ยจ่ำยจำกวงเงินสินเชื่อสถำบันกำรเงิน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และงวดไตรมำส 1 ปี 2560 เท่ำกับ 92.99 ล้ ำนบำท 80.79
ล้ ำนบำท 87.20 ล้ ำนบำท และ 27.23 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุท ธิ ร้อยละ 11.37 ร้ อยละ 10.61 ร้ อยละ 10.51 และร้ อยละ
11.51 ของรำยได้ รวมแต่ละปี ตำมลำดับ โดยในปี 2558 กำไรสุทธิของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยลดลงจำกปี 2557 เท่ำกับ 12.20 ล้ ำน
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บำท ซึ่งสำเหตุหลักเกิดจำกกำรลดลงของรำยได้ จำกงำนโครงกำรตำมที่ได้ กล่ำวไว้ ข้ำงต้ น ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกำไร
สุทธิ เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 จำนวน 6.41 ล้ ำนบำท มีสำเหตุมำจำกรำยได้ เพิ่มขึ ้นทังรำยได้
้
จำกกำรขำยและรำยได้ จำกงำน
โครงกำร และมีต้นทุนทำงกำรเงินลดลง ถึงแม้ ว่ำจะมีต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยและค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรเพิ่มขึ ้นในปี 2559 ก็ตำม
งวดไตรมำส 1 ปี 2560 มีกำไรสุทธิ เท่ำกับ 27.23 ล้ ำนบำท เพิ่ม ขึ ้นจำกงวดเดียวกันของปี 2559 จำนวน 10.31 ล้ ำนบำท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 60.93 ซึ่งสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกงำนโครงกำร และกำรลดลงของค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรและ
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ฐำนะทำงกำรเงิน
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ รวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 2558 2559 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 เท่ำกับ
575.55 ล้ ำนบำท 546.16 ล้ ำนบำท 480.73 ล้ ำนบำท และ 533.11 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ประกอบด้ วยสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ำกับ
551.31 ล้ ำนบำท 521.85 ล้ ำนบำท 449.64 ล้ ำนบำท และ 500.47 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ำกับ 24.24
ล้ ำนบำท 24.31 ล้ ำนบำท 31.09 ล้ ำนบำท และ 32.64 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ณ สิ ้นปี 2559 มีกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สำคัญเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้ ำ อำทิ เงินสดและเงินฝำกธนำคำรลดลงเนื่องจำกมีกำรหมุนเวียนในกิจกำรและมีกำรจ่ำยปั นผล ลูกหนี ้
กำรค้ ำลดลงเนื่องจำกมีกำรบริ หำรกำรจัดเก็บหนี ้ที่ดีขึ ้น สินค้ ำคงเหลือลดลงเนื่องจำกปรับนโยบำยกำรบริ หำรสินค้ ำคงเหลือให้ มี
ประสิทธิภำพมำกขึ ้น อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับกับบุคลำกรที่เพิ่มขึ ้น เป็ นต้ น
หนี ้สินรวม
หนี ส้ ิน รวมของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ย ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 2558 2559 และ ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม 2560 เท่ำ กับ
310.09 ล้ ำนบำท 213.01 ล้ ำนบำท 165.10 ล้ ำนบำท และ 253.25 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 53.88 ร้ อยละ 39.00 ร้ อยละ 34.35
และร้ อยละ 47.51 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ ประกอบด้ วย หนี ้สินหมุนเวียนเท่ำกับ 306.11 ล้ ำนบำท 209.21 ล้ ำนบำท 160.02
ล้ ำนบำท และ 247.76 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และหนี ้สินไม่หมุนเวียนมีเพียงรำยกำรหนี ้สินผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน
เท่ำกับ 3.98 ล้ ำนบำท 3.80 ล้ ำนบำท 5.08 ล้ ำนบำท และ 5.49 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ณ สิ ้นปี 2559 มีกำรเปลีย่ นแปลงหนี ้สินสำคัญ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้ ำ อำทิ เงินกู้ระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินเพิ่มขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
ลดลงสอดคล้ องกับทิศทำงกำรลดลงของสินค้ ำคงเหลืออันเนื่องมำจำกนโยบำยกำรบริ หำรสินค้ ำคงเหลือตำมที่กล่ำวไว้ ก่อนหน้ ำนี ้
เงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องถูกชำระคืนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วในปี 2559 เป็ นต้ น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 2558 2559 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 265.46 ล้ ำนบำท
333.15 ล้ ำนบำท 315.63 ล้ ำนบำท และ 279.86 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 46.12 ร้ อยละ 61.00 ร้ อยละ 65.65 และร้ อยละ
52.49 ของสินทรัพย์รวมแต่ละปี ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2559 วันที่ 28 กรกฎำคม 2559 มีมติอนุมตั ิกำร
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 20.00 ล้ ำนบำทเป็ น 225.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 2,050,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท จัดสรรเพื่อจำหน่ำยให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนจำนวน 2,002,500 หุ้น และจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน
47,500 หุ้น เพื่อนำไปแลกหุ้นกับหุ้นสำมัญของบริ ษัท ไฟร์ อินสเป็ คเตอร์ จำกัด (บริ ษัทย่อย) จำนวน 19,998 หุ้น เพื่อเป็ นกำรจัด
โครงสร้ ำงกลุม่ บริ ษัท นอกจำกนี ้ ที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ต่อหุ้นจำกเดิมหุ้นละ 100.00 บำท เป็ นหุ้นละ
0.50 บำท และมีมติอนุมัติ กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 225.00 ล้ ำนบำท เป็ น 300.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ เพิ่มทุน
จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering: IPO)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 2558 2559 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกำไรสะสมจัดสรรสำรอง
ตำมกฎหมำยแล้ วเท่ำกับ 5.87 ล้ ำนบำท 5.87 ล้ ำนบำท 9.37 ล้ ำนบำท และ 9.37 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และมีกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้
จัดสรร เท่ำกับ 222.81 ล้ ำนบำท 283.11 ล้ ำนบำท 81.16 ล้ ำนบำท และ 45.39 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ สำเหตุที่กำไรสะสมลดลง ณ
สิ ้นปี 2559 เนื่องจำกบริ ษัทมีกำรจ่ำยปั นผลในระหว่ำงปี 2559 รวมจำนวน 283.02 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2560 เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2559 เพิ่มเติมอีกจำนวน 63.00 ล้ ำนบำท บริ ษัทจ่ำยเงินปั น
ผลดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2560 โดยใช้ กระแสเงินสดในกิจกำรและเงินกู้ตำมตัว๋ สัญญำใช้ เงิน
จำกสถำบัน กำรเงิ น ซึ่ ง มี บัญ ชี เงิ น ฝำกประจ ำของนำยทัก ษิ ณ ตัน ติ ไพจิ ต ร จ ำน ำเป็ นหลัก ทรั พ ย์ ค ำ้ ประกัน และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภคม 2560 มีมติอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรวมจำนวน
18.90 ล้ ำนบำท ซึ่งบริ ษัทจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2560 ดังนันจะส่
้ งผลให้ กำไรสะสมส่วน
ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรและเงินสดของบริ ษัทลดลงจำนวน 18.90 ล้ ำนบำท จำกกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำว
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อัตรำส่ วนโครงสร้ ำงทำงกำรเงิน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 2558 และ 2559 ลดลงอย่ำงต่อเนื่องนับจำกปี 2557 ถึงปี
2559 โดยเฉพำะกำรลดลงของรำยกำรเงินกู้ระยะสันจำกบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน ในขณะที่มีสว่ นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น ณ สิ ้นปี 2558 จำก
ผลกำรดำเนินงำนที่มีกำไรสุทธิ และปรับลดลงเล็กน้ อย ณ สิ ้นปี 2559 เนื่องจำกบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเพื่อจัดโครงสร้ ำงทุนในกำรเตรี ยมตัวนำบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยมีหนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้นจำกภำระหนี ้วงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินและเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ ในขณะที่มีสว่ นของผู้ถือหุ้นลดลงจำกกำร
จ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี อตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 1.17 เท่ำ 0.64 เท่ำ 0.52
เท่ำ และ 0.90 เท่ำ ตำมลำดับ อัตรำส่วนดังกล่ำวมีค่ำลดลงอย่ำงต่อเนื่องนับจำกปี 2557 ถึงปี 2559 และสิ ้นไตรมำส 1 ปี 2560
อัตรำส่วนดังกล่ำวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยแต่ยงั ไม่เกิน 1 เท่ำ ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงควำมแข็งแกร่ งของโครงสร้ ำงทำงกำรเงินของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย
สภำพคล่ องทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 2558 2559 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน เท่ำกับ
551.31 ล้ ำนบำท 521.85 ล้ ำนบำท 449.64 ล้ ำนบำท และ 500.47 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ในขณะที่มีหนี ้สินหมุนเวียนเท่ำกับ 306.11
ล้ ำนบำท 209.21 ล้ ำนบำท 160.02 ล้ ำนบำท และ 247.76 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ จะพบว่ำบริ ษัทมีอตั รำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 1.80
เท่ำ 2.49 เท่ำ 2.81 เท่ำ และ 2.02 เท่ำ ตำมลำดับ และหำกพิจำรณำอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ วจะเท่ำกับ 1.02 เท่ำ 1.45 เท่ำ
1.62 เท่ำ และ 1.18 เท่ำ ตำมลำดับ แสดงให้ เห็นว่ำบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสภำพคล่องอยู่ในระดับที่ดีและมีแนวโน้ มดีขึน้ อย่ำง
ต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์ : นำยทักษิ ณ ตันติไพจิตร โทรศัพท์ : (66) 02-641-4707-12
email address : www.firetrade.co.th

ส่วนที่ 1 - หน้ ำที่ 12

บริษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์
พันบาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"
หมายเหตุ
"สอบทานแล้ว"
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี,การค้าและลูกหนี,อื.น
- บริ ษทั ที.เกี.ยวข้องกัน
- บริ ษทั อื.น
มูลค่างานที.ทาํ เสร็จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั,นแก่กิจการที.เกี.ยวข้องกัน
และดอกเบี,ยค้างรับ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื.น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที.มีภาระคํ,าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ที.ดินที.ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื.น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"
"สอบทานแล้ว"

12,746

11,478

11,765

7,260

3
4
7

69
222,762
57,998

338
196,121
51,309

5,421
185,176
49,758

17,218
169,394
25,674

3

206,696
200
500,471

189,713
682
449,641

33,885
194,052
188
480,245

24,883
176,932
330
421,691

6
5

6,993
11,954
4,182
3,907
3,806
1,795
32,637

4,520
12,462
4,291
3,907
4,101
1,808
31,089

6,773
4,849
11,846
4,044
3,907
3,626
1,795
36,840

4,300
4,849
12,343
4,149
3,907
3,723
1,803
35,074

533,108

480,730

517,085

456,765

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็ นส่ วนหนึ.งของงบการเงินนี,
__________________________________กรรมการ 2
____________________________________ กรรมการ

บริษัท ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
หนีส0 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
พันบาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"
หมายเหตุ
"สอบทานแล้ว"
หนี0สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั,น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี,การค้าและเจ้าหนี,อื.น
- บริ ษทั ที.เกี.ยวข้องกัน
- บริ ษทั อื.น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี,สินหมุนเวียนอื.น
รวมหนี0สินหมุนเวียน
หนี0สินไม่ หมุนเวียน
หนี,สินผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
รวมหนี0สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี0สิน

3
7
3

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"
"สอบทานแล้ว"

101,689

53,614

101,689

53,614

155
123,342
10,497
12,080
247,763

81
94,495
7,155
4,678
160,023

2,502
113,448
6,191
9,653
233,483

3,607
86,457
3,598
4,375
151,651

5,490
5,490
253,253

5,078
5,078
165,101

5,266
5,266
238,749

4,877
4,877
156,528

300,000
225,000

300,000
225,000

300,000
225,000

300,000
225,000

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที.ออกและชําระแล้ว
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื.นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้างธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

9,372
45,384

9,372
81,158

9,372
43,865

9,372
65,766

99
279,855

99
315,629

99
278,336

99
300,237

รวมหนี0สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

533,108

480,730

517,085

456,765

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็ นส่ วนหนึ.งของงบการเงินนี,
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