
บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมนุเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 248,677,031       346,449,195       165,277,279       125,346,800       

เงินลงทุนชัว่คราว 5 400,000,000       -                     -                     -                     
ลูกหน้ีการคา้ 4, 6 195,519,865       175,744,182       179,026,878       159,351,888       
ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 4, 7 6,892,009           9,194,926           5,398,464           9,769,948           
สินคา้คงเหลือ 8 163,558,711       173,284,547       126,131,683       135,218,835       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 216,056              128,569              -                     -                     
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,014,863,672 704,801,419 475,834,304 429,687,471
 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                     -                     589,999,980       589,999,980       
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 -                     -                     -                     -                     

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,215,177,846    1,359,253,400    1,041,317,282    1,145,294,222    
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 12 4,954,076           6,351,272           3,937,063           4,935,808           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 20,026,764         14,736,206         18,829,111         13,917,147         
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 5,053,215           1,809,745           4,319,536           1,543,345           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,245,211,901 1,382,150,623 1,658,402,972 1,755,690,502

รวมสินทรัพย์ 2,260,075,573 2,086,952,042 2,134,237,276 2,185,377,973

(บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน   

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนี้สินหมนุเวียน
     เจา้หน้ีการคา้ 4, 15 82,091,447         105,289,820       70,771,215         83,923,305         

เจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 4, 16 92,650,520         86,480,073         77,692,793         76,052,720         
เงินกูย้ืมระยะสั้น 4, 14 -                     -                     -                     200,000,000       
ประมาณการหน้ีสินหมนุเวียนส าหรับ
   ผลประโยชน์พนกังาน 1,951,938           1,869,762           1,802,823           1,710,383           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,359,632         2,107,879           17,359,632         2,107,879           
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 194,053,537 195,747,534 167,626,463 363,794,287

     หนี้สินไม่หมนุเวียน
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับ
   ผลประโยชน์พนกังาน 17 61,969,976         39,284,011         56,997,639         36,181,315         
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,353,818           516,022              1,205,793           357,997              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 63,323,794 39,800,033 58,203,432 36,539,312

รวมหนีสิ้น 257,377,331 235,547,567 225,829,895 400,333,599

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
     ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน  
- หุ้นสามญั 18 400,000,000       400,000,000       400,000,000       400,000,000       

   ทุนท่ีออกและช าระแล้ว
- หุ้นสามญั 400,000,000       400,000,000       400,000,000       400,000,000       

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 19 653,768,750       653,768,750       653,768,750       653,768,750       
     ก  าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว
      ทุนส ารองตามกฎหมาย 19 56,088,000         56,088,000         40,000,000         40,000,000         
   ยังไม่ได้จัดสรร 892,841,492       741,547,725       814,638,631       691,275,624       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,002,698,242 1,851,404,475 1,908,407,381 1,785,044,374

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,260,075,573 2,086,952,042 2,134,237,276 2,185,377,973

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(บาท)

งบกำรเงินรวม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 4, 20, 26 2,066,301,452    1,922,542,945    1,724,923,790    1,620,406,381    
ตน้ทุนขาย 8 (1,674,535,124)  (1,642,819,762)  (1,381,449,770)  (1,360,552,161)  
ก ำไรขั้นต้น 391,766,328 279,723,183 343,474,020 259,854,220

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 3,098,975           -                     2,803,403           -                     
รายไดอ่ื้น 4, 21 12,098,330         2,485,454           25,222,012         23,293,514         
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 406,963,633 282,208,637 371,499,435 283,147,734

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 22 (73,490,563)       (86,215,533)       (71,001,713)       (86,327,313)       
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 23 (116,341,850)     (122,610,815)     (108,225,239)     (116,030,365)     
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                     (195,964)            -                     (195,964)            

     รวมค่ำใช้จ่ำย -189,832,413 -209,022,312 -179,226,952 -202,553,642

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 217,131,220 73,186,325 192,272,483 80,594,092

ตน้ทุนทางการเงิน 4 -                     -                     -3,074,370 -9,851,651
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 217,131,220 73,186,325 189,198,113 70,742,441

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (37,438,037)       (15,915,730)       (37,740,442)       (10,073,087)       
ก ำไรส ำหรับปี 179,693,183 57,270,595 151,457,671 60,669,354

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 27 0.45 0.14 0.38 0.15 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก ำไรส ำหรับปี 179,693,183 57,270,595 151,457,671 60,669,354

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ใน
   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
   ผลประโยชน์พนกังาน 17 (5,499,272)         15,986,627         (5,118,331)         14,048,019         
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหม่
   ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 25 1,099,856           (3,197,325)         1,023,667           (2,809,604)         
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - 
   สุทธิจำกภำษี (4,399,416)         12,789,302         (4,094,664)         11,238,415         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 175,293,767       70,059,897         147,363,007       71,907,769         

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

 ส่วนเกิน  จดัสรรแลว้  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  รวมส่วนของ
 ทุนท่ีออกและ  มูลค่าหุน้  ทุนส ารอง  ผูถื้อหุน้

หมายเหตุ  ช าระแลว้  สามญั  ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 400,000,000 653,768,750 56,088,000 683,487,828 1,793,344,578
รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผล 28 - - - (12,000,000)               -12,000,000
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (12,000,000)               (12,000,000)               
รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (12,000,000)               (12,000,000)               
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
   ก  าไรหรือขาดทุน - - - 57,270,595                 57,270,595                 
   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - 12,789,302                 12,789,302                 
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - 70,059,897                 70,059,897                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 400,000,000               653,768,750               56,088,000                 741,547,725               1,851,404,475            

ก าไรสะสม

(บาท)

งบกำรเงนิรวม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

 ส่วนเกิน  จดัสรรแลว้  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  รวมส่วนของ
 ทุนท่ีออกและ  มูลค่าหุน้  ทุนส ารอง  ผูถื้อหุน้

หมายเหตุ  ช าระแลว้  สามญั  ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 400,000,000 653,768,750 56,088,000 741,547,725 1,851,404,475
รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผล 28 - - - (24,000,000)               (24,000,000)               
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (24,000,000)               (24,000,000)               
รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (24,000,000)               (24,000,000)               
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
   ก  าไรหรือขาดทุน - - - 179,693,183               179,693,183               
   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - (4,399,416)                 (4,399,416)                 
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - 175,293,767               175,293,767               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 400,000,000               653,768,750               56,088,000                 892,841,492               2,002,698,242            

ก าไรสะสม

(บาท)

งบกำรเงนิรวม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

 ส่วนเกิน  จดัสรรแลว้  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
 ทุนท่ีออก  มูลค่าหุน้  ทุนส ารอง  รวมส่วนของ

หมายเหตุ  และช าระแลว้  สามญั  ตามกฎหมาย  ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 400,000,000             653,768,750             40,000,000               631,367,855             1,725,136,605
รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผล 28 - - - (12,000,000)              -12,000,000
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (12,000,000)              -12,000,000
รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (12,000,000)              -12,000,000
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
   ก  าไรหรือขาดทุน - - - 60,669,354               60,669,354               
   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - 11,238,415               11,238,415               
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี - - - 71,907,769               71,907,769               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 400,000,000             653,768,750             40,000,000               691,275,624             1,785,044,374          

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

 ส่วนเกิน  จดัสรรแลว้  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
 ทุนท่ีออก  มูลค่าหุน้  ทุนส ารอง  รวมส่วนของ

หมายเหตุ  และช าระแลว้  สามญั  ตามกฎหมาย  ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 400,000,000             653,768,750             40,000,000               691,275,624             1,785,044,374          
รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผล 28 - - - (24,000,000)              (24,000,000)              
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (24,000,000)              (24,000,000)              
รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (24,000,000)              (24,000,000)              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
   ก  าไรหรือขาดทุน - - - 151,457,671             151,457,671             
   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - (4,094,664)                (4,094,664)                
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี - - - 147,363,007             147,363,007             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 400,000,000             653,768,750             40,000,000               814,638,631             1,908,407,381          

(บาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไรส ำหรับปี 179,693,183     57,270,595       151,457,671     60,669,354       

รายการปรับปรุง

ค่ำเส่ือมรำคำ 164,494,890     180,742,610     120,068,294     137,198,830     
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,332,616         1,336,703         1,047,811         1,054,919         
ดอกเบ้ียรับ (3,127,525)        (1,020,693)        (640,714)           (378,460)           
ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (408,981)           337,675            (408,981)           337,675            

โอนกลบัรำยกำรหน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ -                    (2,068)               -                    (2,061)               
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) (1,460,274)        2,436,679         (1,484,778)        2,943,217         
ขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
    และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,663,735         1,107,242         1,517,277         1,094,935         
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -                    -22,961 -                    2,704                
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 6,403,500 20,967,000       6,403,500         20,967,000       
ขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรภำษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่ำย -                    882,535            -                    758,142            

ตน้ทุนทำงกำรเงิน -                    -                    3,074,370         9,851,651         

ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 17,823,249       7,452,596         16,297,053       6,774,318         

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 37,438,037       15,915,730       37,740,442       10,073,087       

กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

    ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน 403,852,430     287,403,643     335,071,945     251,345,311     

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิม่ขึ้น)

ลูกหน้ีกำรคำ้ (19,333,767)      (51,276,124)      (19,233,074)      (48,629,502)      

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 101,502            1,161,746         2,219,069         (340,635)           

สินคำ้คงเหลือ 11,186,110       12,329,723       10,571,930       11,418,124       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,243,470)        (1,617,910)        (2,776,191)        (1,351,510)        

สินทรัพย์ด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ - สุทธิ (11,289,625)      (39,402,565)      (9,218,266)        (38,903,523)      

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึ้น (ลดลง)

เจำ้หน้ีกำรคำ้ (23,230,745)      19,508,598       (13,184,462)      5,023,388         

เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 320,430            1,434,871         (1,385,801)        744,054            

ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (554,380)           (587,840)           (506,620)           (544,250)           

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 837,796            432,884            847,796            279,859            

หนีสิ้นด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (22,626,899)      20,788,513       (14,229,087)      5,503,051         

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 369,935,906     268,789,591     311,624,592     217,944,839     
จ่ำยภำษีเงินได้ (26,464,473)      (881,883)           (26,376,986)      (753,314)           
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 343,471,433     267,907,708     285,247,606     217,191,525     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว (400,000,000)    -                    -                    -                    

รับดอกเบ้ีย 3,127,525         1,020,693         640,714            378,460            
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (19,948,548)      (31,413,502)      (18,493,397)      (26,437,395)      
เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -                    35,170              -                    9,506                
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (422,574)           (2,104,952)        (390,074)           (1,710,566)        
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (417,243,597)    (32,462,591)      (18,242,757)      (27,759,995)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเพือ่ช าระเงินกู้ยมื
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    (200,000,000)    (100,000,000)    
เงนิกู้ ยืมลดลง -                    -                    (200,000,000)    (100,000,000)    

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

จ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผล 28 (24,000,000)     (12,000,000)     (24,000,000)     (12,000,000)     
รวมจ่ำยเงินปันผล (24,000,000)     (12,000,000)     (24,000,000)     (12,000,000)     
จ่ายดอกเบ้ีย -                   -                   (3,074,370)       (9,851,651)       
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (24,000,000)     (12,000,000)     (227,074,370)   (121,851,651)   

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (97,772,164)     223,445,117    39,930,479      67,579,879      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้ปี 346,449,195    123,004,078    125,346,800    57,766,921      
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินปี 248,677,031    346,449,195    165,277,279    125,346,800    

ข้อมลูงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือสินทรัพย์ 16 6,245,954        396,500           3,324,180        298,869           

(บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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