
บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 273,881            346,449            168,526            125,347            

เงินลงทุนชัว่คราว 4 300,000            -                    -                    -                    

ลูกหน้ีการคา้ 3, 5 203,976            175,744            184,096            159,352            

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3 7,960                9,195                8,062                9,769                

สินคา้คงเหลือ 201,789            173,285            157,097            135,219            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 196                   129                   -                    -                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 987,802 704,802 517,781 429,687

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                    -                    590,000            590,000            
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 1,242,962         1,359,253         1,061,811         1,145,294         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,686                6,351                4,450                4,936                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8 25,201              14,736              24,112              13,917              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 982                   1,810                843                   1,543                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,274,831 1,382,150 1,681,216 1,755,690

รวมสินทรัพย์ 2,262,633 2,086,952 2,198,997 2,185,377

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน   
ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

     เจา้หน้ีการคา้ 3, 9 114,294            105,290            96,828              83,923              

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3 117,924            86,480              101,842            76,053              
เงินกูย้ืมระยะสั้น 3 -                    -                    60,000              200,000            

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับ

   ผลประโยชน์พนกังาน 1,870                1,870                1,710                1,710                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14,218              2,108                14,218              2,108                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 248,306 195,748 274,598 363,794

     หนี้สินไม่หมุนเวียน

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
   ผลประโยชน์พนกังาน 10 54,490              39,284              50,179              36,181              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 826                   516                   677                   358                   

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 55,316 39,800 50,856 36,539

รวมหนีสิ้น 303,622 235,548 325,454 400,333

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2562 2561 2562 2561
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน  

- หุ้นสามญั 400,000            400,000            400,000            400,000            

   ทุนท่ีออกและช าระแล้ว

- หุ้นสามญั 400,000            400,000            400,000            400,000            

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 653,769            653,769            653,769            653,769            

     ก  าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

      ทุนส ารองตามกฎหมาย 56,088              56,088              40,000              40,000              

   ยังไม่ได้จัดสรร 849,154            741,547            779,774            691,275            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,959,011 1,851,404 1,873,543 1,785,044

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,262,633 2,086,952 2,198,997 2,185,377

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 3 531,247        481,819        438,660        399,902        
ตน้ทนุขาย (422,207)       (415,005)       (341,796)       (339,263)       

ก ำไรขั้นต้น 109,040        66,814          96,864          60,639          

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 946               -                723               -                

รายไดอ่ื้น 947               675               6,102            5,942            

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 110,933        67,489          103,689        66,581          

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (15,816)         (18,314)         (15,942)         (18,156)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (40,738)         (54,543)         (37,689)         (52,665)         
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                (272)              -                (272)              

     รวมค่ำใช้จ่ำย (56,554)         (73,129)         (53,631)         (71,093)         
                                  
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน 54,379          (5,640)           50,058          (4,512)           

ตน้ทนุทางการเงิน -                -                (475)              (2,459)           

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้ 54,379          (5,640)           49,583          (6,971)           

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (9,699)           (4,060)           (9,761)           1,482            

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 44,680          (9,700)           39,822          (5,489)           

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน (บำท) 12 0.11              (0.02)             0.10              (0.01)             

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 44,680          (9,700)           39,822          (5,489)           

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                -                -                -                
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 44,680          (9,700)           39,822          (5,489)           

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
7



บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 3 1,564,144     1,401,792     1,307,198     1,175,846     
ตน้ทนุขาย (1,250,927)    (1,220,660)    (1,032,686)    (1,000,481)    

ก ำไรขั้นต้น 313,217        181,132        274,512        175,365        

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 2,979            -                2,701            -                

รายไดอ่ื้น 3,435            1,774            18,771          17,317          

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 319,631        182,906        295,984        192,682        

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (56,879)         (61,897)         (56,431)         (61,698)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (103,254)       (106,776)       (95,891)         (101,634)       
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                (599)              -                (599)              

     รวมค่ำใช้จ่ำย (160,133)       (169,272)       (152,322)       (163,931)       

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 159,498        13,634          143,662        28,751          

ตน้ทนุทางการเงิน -                -                (3,002)           (7,684)           

ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 159,498        13,634          140,660        21,067          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (27,891)         (5,687)           (28,161)         (178)              

ก ำไรส ำหรับงวด 131,607        7,947            112,499        20,889          

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน (บำท) 12 0.33              0.02              0.28              0.05              

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

ก ำไรส ำหรับงวด 131,607        7,947            112,499        20,889          

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                -                -                -                
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 131,607        7,947            112,499        20,889          

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
9



บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ทุนท่ีออกและ มูลคา่หุ้น ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 400,000                  653,769                  56,088                    683,488                  1,793,345               

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้นและกำรจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผล 13 - - - (12,000)                (12,000)                
   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้นและกำรจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (12,000)                (12,000)                

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 400,000               653,769               56,088                 671,488 1,781,345

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน - - - 7,947                   7,947
   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - -
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - 7,947                   7,947                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 400,000               653,769               56,088                 679,435               1,789,292            

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ทุนท่ีออกและ มูลคา่หุ้น ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 400,000                  653,769                  56,088                    741,547                  1,851,404               

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้นและกำรจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผล 13 - - - (24,000)                   (24,000)                   

   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้นและกำรจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (24,000)                   (24,000)                   

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 400,000                  653,769                  56,088                    717,547                  1,827,404               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน - - - 131,607 131,607

   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - -

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - 131,607                  131,607                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 400,000                  653,769                  56,088                    849,154                  1,959,011               

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ทุนท่ีออกและ มูลคา่หุ้น ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฏหมาย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 400,000               653,769               40,000                 631,368               1,725,137            

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้นและกำรจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผล 13 - - - (12,000)               (12,000)               
   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้นและกำรจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (12,000)               (12,000)               

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 400,000               653,769               40,000                 619,368               1,713,137            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน - - - 20,889                 20,889                 
   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - -
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - 20,889                 20,889

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 400,000               653,769               40,000                 640,257               1,734,026            

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

(พันบาท)

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
12



บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ทุนท่ีออกและ มูลคา่หุ้น ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฏหมาย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 400,000                 653,769                 40,000                   691,275                 1,785,044              

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้นและกำรจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผล 13 - - - (24,000)                  (24,000)                  

   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้นและกำรจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (24,000)                  (24,000)                  

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 400,000                 653,769                 40,000                   667,275                 1,761,044              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน - - - 112,499                 112,499                 

   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - -

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - 112,499                 112,499                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 400,000                 653,769                 40,000                   779,774                 1,873,543              

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

(พันบาท)

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
13



บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไรส ำหรับงวด 131,607      7,947          112,499      20,889        

รำยกำรปรับปรุง

คำ่เส่ือมรำคำ 124,957      135,247      91,772        102,623      

คำ่ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 998             1,011          786             800             

ดอกเบ้ียรับ (276)            (173)            (331)            (128)            

ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (764)            1,040          (702)            1,040          

โอนกลบัรำยกำรหน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ -              (1)                -              (1)                
ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ (กลบัรายการ) (751)            4,035          (721)            4,147          

ขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 418             900             418             900             

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 7 6,404          20,967        6,404          20,967        

ตน้ทุนทำงกำรเงิน -              -              3,002          7,684          

คำ่ใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 10 15,206        4,866          13,998        4,374          

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 27,891        5,687          28,161        178             

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 305,690      181,526      255,286      163,473      

สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึน้) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ (27,791)       (51,324)       (24,303)       (45,046)       

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (966)            (2,979)         (445)            (2,933)         

สินคำ้คงเหลือ (27,753)       8,156          (21,157)       (5,138)         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 828             (1,583)         700             (1,309)         
สินทรัพย์ด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ - สุทธิ (55,682)       (47,730)       (45,205)       (54,426)       

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
14



บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนี้สินด ำเนินงำนเพิ่มขึน้

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 9,310          34,106        13,149        23,099        
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 31,780        31,239        26,039        23,176        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 310             288             319             135             

หนีสิ้นด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ 41,400        65,633        39,507        46,410        

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 291,408      199,429      249,588      155,457      

จ่ำยภำษีเงินได้ (26,313)       (704)            (26,246)       (601)            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 265,095      198,725      223,342      154,856      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว (300,000)     -              -              -              

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (13,606)       (18,847)       (13,192)       (14,763)       

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (333)            (860)            (300)            (695)            

เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -              5                 -              5                 

รับดอกเบ้ีย 276             173             331             128             

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (313,663)     (19,529)       (13,161)       (15,325)       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกู้ยมื

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -              -              (140,000)     (50,000)       
เงินกู้ยืมลดลง -              -              (140,000)     (50,000)       

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 13 (24,000)       (12,000)       (24,000)       (12,000)       

จ่ายดอกเบ้ีย -              -              (3,002)         (7,684)         

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (24,000)       (12,000)       (167,002)     (69,684)       

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
15



บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

2562 2561 2562 2561

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (72,568)        167,196       43,179         69,847         

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด -               (511)             -               (511)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 346,449       123,004       125,347       57,767         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 273,881       289,689       168,526       127,103       

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงินสด

เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือสินทรัพย์ 1,836           7,468           1,791           7,166           

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
16


