บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม

สินทรัพย์

หมายเหตุ

2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

2562
(บาท)

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

6
6
5, 26
5, 7
8

369,747,453
470,000,000
128,798,433
15,762,607
174,224,024
2,132,519
1,160,665,036

248,677,031
400,000,000
195,519,865
6,892,009
163,558,711
216,056
1,014,863,672

308,921,433
90,000,000
116,841,085
12,919,893
141,390,294
2,002,192
672,074,897

165,277,279
179,026,878
5,398,464
126,131,683
475,834,304

9
10
11
12
14
15

160,718,757
952,362,457
4,374,892
21,804,511
4,403,587
1,143,664,204

1,215,177,846
4,954,076
20,026,764
5,053,215
1,245,211,901

590,000,000
160,718,757
803,820,185
3,645,586
18,647,025
3,759,001
1,580,590,554

590,000,000
1,041,317,282
3,937,063
18,829,111
4,319,536
1,658,402,992

2,304,329,240

2,260,075,573

2,252,665,451

2,134,237,296

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562

2563

2562

(บาท)
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

5, 16
5, 17

58,332,736
85,619,046

82,091,447
92,650,520

48,200,414
76,433,042

70,771,215
77,692,793

13, 26

20,392,100
-

17,359,632

16,752,828
-

17,359,632

2,240,419
166,584,301

1,951,938
194,053,537

2,065,285
143,451,569

1,802,823
167,626,463

13, 26

22,184,858

18

73,677,851
2,084,937
97,947,646

61,969,976
1,353,818
63,323,794

67,501,144
1,902,946
89,704,099

56,997,639
1,205,793
58,203,432

264,531,947

257,377,331

233,155,668

225,829,895

รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-

20,300,009

-

บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562

2563

2562

(บาท)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจานวน 400 ล้านหุ้น
มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
(หุ้นสามัญจานวน 400 ล้านหุ้น
มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้ จัดสรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

19

19

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

400,000,000

400,000,000

400,000,000

400,000,000

400,000,000
653,768,750

400,000,000
653,768,750

400,000,000
653,768,750

400,000,000
653,768,750

40,000,000
946,028,543
2,039,797,293

40,000,000
908,929,492
2,002,698,242

40,000,000
925,741,033
2,019,509,783

40,000,000
814,638,651
1,908,407,401

2,304,329,240

2,260,075,573

2,252,665,451

2,134,237,296

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

2562
(บาท)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้ น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
รายได้อื่น
รายได้เงินปั นผล
กำไรก่ อนค่ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
รวมค่ ำใช้ จ่ำย

5, 20
8

5

21
22

กำไรจำกกำรดำเนินงำน

1,718,359,686
(1,388,076,103)
330,283,583

2,066,301,452
(1,674,535,124)
391,766,328

1,447,299,816
(1,134,503,629)
312,796,187

1,724,923,790
(1,381,449,770)
343,474,020

32,897,859
363,181,442

3,098,975
12,098,330
406,963,633

33,664,136
80,240,000
426,700,323

2,803,403
25,222,012
371,499,435

(63,170,169)
(158,494,224)
(1,129,606)
(222,793,999)

(73,490,563)
(116,341,850)
(189,832,413)

(61,109,909)
(148,849,487)
(1,000,809)
(210,960,205)

(71,001,713)
(108,225,239)
(179,226,952)

140,387,443

217,131,220

215,740,118

192,272,483

ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่ อนภำษีเงินได้

5

(1,110,258)
139,277,185

217,131,220

(936,005)
214,804,113

(3,074,370)
189,198,113

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

24

(25,269,770)
114,007,415

(37,438,037)
179,693,183

(27,142,356)
187,661,757

(37,740,442)
151,457,671

0.29

0.45

0.47

0.38

กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

2562
(บาท)

กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สุ ทธิจำกภำษี

114,007,415

179,693,183

187,661,757

151,457,671

18

(6,135,455)

(5,499,272)

(5,699,219)

(5,118,331)

15, 24

1,227,091

1,099,856

1,139,844

1,023,667

(4,908,364)

(4,399,416)

(4,559,375)

(4,094,664)

109,099,051

175,293,767

183,102,382

147,363,007

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผล
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

25

ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
สามัญ

งบกำรเงินรวม
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)
40,000,000
757,635,725

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

400,000,000

653,768,750

-

-

-

(24,000,000)
(24,000,000)
(24,000,000)

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

-

-

-

179,693,183
(4,399,416)
175,293,767

179,693,183
(4,399,416)
175,293,767

40,000,000

908,929,492

2,002,698,242

400,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
12

653,768,750

1,851,404,475

บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผล
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

25

ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
สามัญ

งบกำรเงินรวม
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)
40,000,000
908,929,492

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

400,000,000

653,768,750

-

-

-

(72,000,000)
(72,000,000)
(72,000,000)

(72,000,000)
(72,000,000)
(72,000,000)

-

-

-

114,007,415
(4,908,364)
109,099,051

114,007,415
(4,908,364)
109,099,051

40,000,000

946,028,543

2,039,797,293

400,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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653,768,750

2,002,698,242

บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผล
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
400,000,000

25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กาไรสะสม
ส่วนเกิน
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
มูลค่าหุ ้น
ทุนสารอง
สามัญ
ตามกฎหมาย
(บาท)
653,768,750
40,000,000
691,275,644

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
1,785,044,394

-

-

-

(24,000,000)
(24,000,000)
(24,000,000)

-24,000,000
-24,000,000
-24,000,000

-

-

-

151,457,671
(4,094,664)
147,363,007

151,457,671
(4,094,664)
147,363,007

40,000,000

814,638,651

1,908,407,401

400,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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653,768,750

บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผล
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
400,000,000

25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กาไรสะสม
ส่วนเกิน
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
มูลค่าหุ ้น
ทุนสารอง
สามัญ
ตามกฎหมาย
(บาท)
653,768,750
40,000,000
814,638,651

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
1,908,407,401

-

-

-

(72,000,000)
(72,000,000)
(72,000,000)

(72,000,000)
(72,000,000)
(72,000,000)

-

-

-

187,661,757
(4,559,375)
183,102,382

187,661,757
(4,559,375)
183,102,382

40,000,000

925,741,033

2,019,509,783

400,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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653,768,750

บริษัทควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรสำหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า
ค่ำใช้จ่ำยประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุน (กำไร) จำกอัตรำแลกเปลี่ ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ขำดทุนจำกกำรตัดรำยกำรบัญชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
(กลับรำยกำร) ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนและ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ขำดทุนจำกกำรตัดรำยกำรภำษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ำยและอื่นๆ
กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนก่ อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดำเนินงำน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิม่ ขึ้น)
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
สิ นทรัพย์ดำเนินงำนลดลง (เพิม่ ขึน้ ) - สุ ทธิ

114,007,415

179,693,183

187,661,757

151,457,671

25,269,770
155,096,589
1,367,920
(2,585,164)
8,290,907
55,323
(7,944,304)
1,110,258

37,438,037
164,494,890
1,332,616
(1,460,274)
17,823,249
(408,981)
(3,127,525)
-

27,142,356
106,634,521
1,080,213
(2,492,867)
7,380,294
29,057
(80,240,000)
(1,171,700)
936,005

37,740,442
120,068,294
1,047,811
(1,484,778)
16,297,053
(408,981)
(640,714)
3,074,370

8,157,354
47,198,508

1,663,735
-

6,539,133
46,135,004

1,517,277
-

-8,376,825
399,848

6,403,500
-

(5,827,725)
271,281

6,403,500
-

342,047,599

403,852,430

294,077,329

335,071,945

66,721,432
481,296
(3,263,364)
649,628
64,588,992

(19,333,767)
101,502
11,186,110
(3,243,470)
(11,289,625)

62,185,793
(658,304)
(7,948,959)
560,535
54,139,065

(19,233,074)
2,219,069
10,571,930
(2,776,191)
(9,218,266)
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บริษัทควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(บาท)

หนีส้ ิ นดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่ น
ประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ นดำเนินงำนลดลง - สุ ทธิ

(23,814,034)
(11,055,516)
(2,430,006)
731,119
(36,568,437)

(23,230,745)
320,430
(554,380)
837,796
(22,626,899)

(22,599,858)
(8,176,840)
(2,313,546)
697,153
(32,393,091)

(13,184,462)
(1,385,801)
(506,620)
847,796
(14,229,087)

กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกำรดำเนินงำน
จ่ำยภำษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

370,068,154
(45,225,088)
324,843,066

369,935,906
(26,464,473)
343,471,433

315,823,303
(45,182,250)
270,641,053

311,624,592
(26,376,986)
285,247,606

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
เงินสดรับจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รับเงินปั นผล
รับดอกเบี้ย
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(70,000,000)
2,130,000
(41,664,818)
(788,736)
5,321,128
(105,002,426)

(400,000,000)
(19,948,548)
(422,574)
3,127,525
(417,243,597)

(90,000,000)
9,761,500
(32,930,408)
(788,736)
80,240,000
1,037,294
(32,680,350)

(18,493,397)
(390,074)
640,714
(18,242,757)

(21,426,192)
(21,426,192)

(200,000,000)
(200,000,000)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ ายเพือ่ ชาระเงินกู้ยมื
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมลดลง - สุ ทธิ

(25,713,360)
(25,713,360)
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-

บริษัท ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่ นโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
2563
2562

หมายเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(บาท)

จ่ ำยเงินปันผล
จ่ายเงินปั นผลให้ผูถ้ ือหุน้
รวมจ่ ำยเงินปันผล
จ่ายดอกเบี้ย
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
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เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด ณ วันสิ้นปี
เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อสิ นทรัพย์

(72,000,000)
(72,000,000)
(1,056,858)
(98,770,218)

(24,000,000)
(24,000,000)
(24,000,000)

(72,000,000) (24,000,000)
(72,000,000) (24,000,000)
(890,357) (3,074,370)
(94,316,549) (227,074,370)

121,070,422
248,677,031
369,747,453

(97,772,164)
346,449,195
248,677,031

143,644,154
165,277,279
308,921,433

39,930,479
125,346,800
165,277,279

6,716,597

6,245,954

6,695,622

3,324,180
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