
บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ    
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 601,016          248,677          257,804          165,277          

เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น 5 150,000          400,000          -                  -                  
ลูกหน้ีการคา้ 4, 6 210,954          195,520          193,850          179,027          
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 8,818              6,892              6,067              5,398              
สินคา้คงเหลือ 176,666          163,559          133,459          126,132          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 235                 216                 -                  -                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,147,689 1,014,864 591,180 475,834

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                  -                  590,000          590,000          

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 1,234,336       1,215,178       1,060,704       1,041,317       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,625              4,954              3,680              3,937              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9 21,848            20,027            20,637            18,829            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,837              5,053              4,127              4,320              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,265,646 1,245,212 1,679,148 1,658,403

รวมสินทรัพย์ 2,413,335 2,260,076 2,270,328 2,134,237

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ   
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมุนเวียน

     เจา้หน้ีการคา้ 4, 10 114,411          82,091            98,973            70,770            
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 93,815            92,651            81,443            77,693            
เงินปันผลคา้งจ่าย 4, 14 72,000            -                  72,000            -                  
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
        ช าระภายในหน่ึงปี 20,897            -                  16,743            -                  
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับ
        ผลประโยชน์พนกังาน 1,952              1,952              1,803              1,803              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 32,636            17,360            32,636            17,360            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 335,711 194,054 303,598 167,626

     หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 21,043            -                  16,894            -                  
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
        ผลประโยชน์พนกังาน 11 62,257            61,970            57,151            56,998            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,485              1,354              1,337              1,205              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 84,785 63,324 75,382 58,203

รวมหนีสิ้น 420,496 257,378 378,980 225,829

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
     ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน  
      (หุ้นสามัญจ านวน 400 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 400,000          400,000          400,000          400,000          

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว
      (หุ้นสามัญจ านวน 400 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 400,000          400,000          400,000          400,000          
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 653,769          653,769          653,769          653,769          

     ก  าไรสะสม
จัดสรรแล้ว
      ทุนส ารองตามกฎหมาย 56,088            56,088            40,000            40,000            
ยงัไม่ได้จัดสรร 882,982          892,841          797,579          814,639          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,992,839 2,002,698 1,891,348 1,908,408

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,413,335 2,260,076 2,270,328 2,134,237

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 4 508,427         556,278         436,337         469,030         

ตน้ทุนขาย (395,812)        (439,988)        (334,881)        (369,744)        

ก ำไรขั้นต้น 112,615         116,290         101,456         99,286           

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                1,576             -                1,576             

รายไดอ่ื้น 9,507             1,205             10,484           6,322             

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 122,122         119,071         111,940         107,184         

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (16,516)          (20,075)          (15,782)          (19,928)          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (28,544)          (26,804)          (26,480)          (25,008)          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ (932)               -                (784)               -                

     รวมค่ำใช้จ่ำย (45,992)          (46,879)          (43,046)          (44,936)          

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 76,130           72,192           68,894           62,248           

ตน้ทุนทางการเงิน (245)               -                (197)               (1,638)            

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 75,885           72,192           68,697           60,610           

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (13,744)          (11,918)          (13,757)          (11,950)          

ก ำไรส ำหรับงวด 62,141           60,274           54,940           48,660           

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 13 0.16 0.15 0.14 0.12

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

ก ำไรส ำหรับงวด 62,141           60,274           54,940           48,660           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 62,141 60,274 54,940 48,660

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ทุนท่ีออกและ มูลค่าหุ้น ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ผูถื้อหุ้น

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 14 - - - (24,000)                 (24,000)                 

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (24,000)                 (24,000)                 

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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน - - - 60,274 60,274

   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - -

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - 60,274                   60,274                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 400,000                 653,769                 56,088                   777,821                 1,887,678              

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ทุนท่ีออกและ มูลค่าหุ้น ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 400,000                 653,769                 56,088                   892,841                 2,002,698              

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 14 - - - (72,000)                 (72,000)                 

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (72,000)                 (72,000)                 

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 400,000                 653,769                 56,088                   820,841                 1,930,698              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน - - - 62,141 62,141

   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - -

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - 62,141                   62,141                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 400,000                 653,769                 56,088                   882,982                 1,992,839              

งบกำรเงินรวม
ก าไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 




9



บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ผูถื้อหุ้น

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 14 - - - (24,000)               (24,000)               

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (24,000)               (24,000)               

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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน - - - 48,660                48,660                

   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - -

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - 48,660                48,660                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 400,000              653,769              40,000                715,935              1,809,704           

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

ก าไรสะสม

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 400,000              653,769              40,000                814,639              1,908,408           

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 14 - - - (72,000)               (72,000)               

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (72,000)               (72,000)               

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 400,000              653,769              40,000                742,639              1,836,408           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน - - - 54,940                54,940                

   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - -

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - 54,940                54,940                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 400,000              653,769              40,000                797,579              1,891,348           

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไรส ำหรับงวด 62,141        60,274        54,940        48,660        
รายการปรับปรุง
ค่ำเส่ือมรำคำ 38,827        44,756        26,905        33,842        
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 329             321             257             251             
ดอกเบ้ียรับ (3,210)         (267)            (180)            (30)              
ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 716             (468)            568             (468)            
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) (1,214)         1,621          (1,193)         1,649          
ขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -              136             -              136             
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 245             -              197             1,638          
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 1,349          1,309          1,215          1,180          
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 13,744        11,918        13,757        11,950        
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

   ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 112,927      119,600      96,466        98,808        

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ (15,434)       (38,418)       (14,823)       (34,244)       
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (760)            (1,278)         (669)            (4,157)         
สินคำ้คงเหลือ (11,893)       (15,387)       (6,134)         (14,932)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 216             65               193             56               
สินทรัพย์ด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ - สุทธิ (27,871)       (55,018)       (21,433)       (53,277)       

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 31,604        16,068        27,635        31,155        
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8,187          11,746        7,781          6,735          
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (1,062)         -              (1,062)         -              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 131             316             132             316             
หนีสิ้นด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ 38,860        28,130        34,486        38,206        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงาน 123,916      92,712        109,519      83,737        

จ่ำยภำษีเงินได้ (308)            (247)            (289)            (227)            
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 123,608      92,465        109,230      83,510        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จ่ำย) เพ่ือลงทุนในเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีระยะสั้น 250,000      (150,000)     -              -              
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (18,823)       (5,196)         (13,456)       (4,932)         
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -              (161)            -              (128)            
รับดอกเบ้ีย 2,044          267             180             30               
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 233,221      (155,090)     (13,276)       (5,030)         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกู้ยมื
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -              -              -              (40,000)       
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (4,306)         -              (3,277)         -              
เงินกู้ยืมลดลง (4,306)         -              (3,277)         (40,000)       

จ่ายดอกเบ้ีย (184)            -              (150)            (1,638)         
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (4,490)         -              (3,427)         (41,638)       

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด

   เพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 352,339       (62,625)        92,527         36,842         

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 248,677       346,449       165,277       125,347       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 601,016       283,824       257,804       162,189       

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รำยกำรที่ไม่ใช่เงนิสด

เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือสินทรัพย์ 3,468           57                2,523           57                

เงินปันผลคำ้งจ่ำย 14 72,000         24,000         72,000         24,000         

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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