
บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
2564 2563 2564 2563

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวยีน
     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 449,766            369,747            365,613            308,921            

เงินลงทนุในตราสารหน้ีระยะสั้น 3 470,000            470,000            90,000              90,000              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 3, 4 187,464            144,561            168,999            129,761            
สินคา้คงเหลือ 174,148            174,224            142,211            141,390            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 134                   2,133                -                    2,003                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,281,512         1,160,665         766,823            672,075            
 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 5 -                    -                    590,000            590,000            
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 160,719            160,719            160,719            160,719            

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 944,666            952,362            807,858            803,820            
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 8,743                4,375                6,414                3,645                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,250              21,805              22,063              18,647              
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 4,175                4,403                3,553                3,759                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,143,553         1,143,664         1,590,607         1,580,590         

รวมสินทรัพย์ 2,425,065         2,304,329         2,357,430         2,252,665         

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน   

ณ วนัที่  31 มนีำคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2564 2563

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมนุเวยีน
เจา้หน้ีการคา้ 3 82,142              58,333              65,769              48,200              
เจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 3 107,060            85,619              93,051              76,433              
เงินปันผลคา้งจ่าย 7 184,000            -                    184,000            -                    
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
        ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19,315              20,392              16,380              16,753              
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 14,810              -                    14,810              -                    
ประมาณการหน้ีสินหมนุเวียนส าหรับ
        ผลประโยชนพ์นกังาน 2,240                2,240                2,065                2,065                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 409,567            166,584            376,075            143,451            

     หนี้สินไม่หมนุเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 23,263              22,185              21,712              20,300              
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับ
        ผลประโยชนพ์นกังาน 75,165              73,678              68,836              67,501              
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,273                2,085                2,091                1,903                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 100,701            97,948              92,639              89,704              

รวมหนีสิ้น 510,268            264,532            468,714            233,155            

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2564 2563

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
     ทนุเรือนหุ้น

      ทนุจดทะเบยีน  
            (หุ้นสามญัจ านวน 400 ล้านหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 400,000            400,000            400,000            400,000            

      ทนุท่ีออกและช าระแล้ว
            (หุ้นสามญัจ านวน 400 ล้านหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 400,000            400,000            400,000            400,000            
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 653,769            653,769            653,769            653,769            

     ก  าไรสะสม
      จัดสรรแล้ว
            ทนุส ารองตามกฎหมาย 40,000              40,000              40,000              40,000              
      ยงัไม่ได้จัดสรร 821,028            946,028            794,947            925,741            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,914,797         2,039,797         1,888,716         2,019,510         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,425,065         2,304,329         2,357,430         2,252,665         

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่  31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 3 461,668          508,427          381,585          436,337          

ตน้ทนุขาย (353,591)         (395,812)         (284,109)         (334,881)         

ก ำไรขั้นต้น 108,077          112,615          97,476            101,456          

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 70                   -                  34                   -                  

รายไดอ่ื้น 7,222              9,507              9,469              10,484            

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 115,369          122,122          106,979          111,940          

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (15,159)           (16,516)           (14,575)           (15,782)           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (27,473)           (28,544)           (25,461)           (26,480)           

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                  (932)                -                  (784)                

     รวมค่ำใช้จ่ำย (42,632)           (45,992)           (40,036)           (43,046)           

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 72,737            76,130            66,943            68,894            

ตน้ทนุทางการเงิน (256)                (245)                (227)                (197)                

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 72,481            75,885            66,716            68,697            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (13,481)           (13,744)           (13,510)           (13,757)           

ก ำไรส ำหรับงวด 59,000            62,141            53,206            54,940            

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 0.15 0.16 0.13 0.14

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่  31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

ก ำไรส ำหรับงวด 59,000            62,141            53,206            54,940            

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -  -  -  -  
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 59,000            62,141 53,206            54,940

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

ทุนท่ีออกและ มลูคา่หุ้น ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 400,000                653,769                40,000                  908,929                2,002,698             

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 7 -                        -                        -                        (72,000)                 (72,000)                 

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        (72,000)                 (72,000)                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน -                        -                        -                        62,141                  62,141                  

   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                        -                        -                        -                        -                        

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2563 400,000                653,769                40,000                  899,070                1,992,839             

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

ทุนท่ีออกและ มลูคา่หุ้น ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 400,000                653,769                40,000                  946,028                2,039,797             

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 7 -                        -                        -                        (184,000)               (184,000)               

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        (184,000)               (184,000)               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน -                        -                        -                        59,000                  59,000                  

   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                        -                        -                        -                        -                        

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                        -                        -                        59,000                  59,000                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564 400,000                653,769                40,000                  821,028                1,914,797             

งบกำรเงินรวม
ก าไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ทุนท่ีออกและ มูลคา่หุ้น ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ผูถื้อหุ้น

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 7 -                     -                     -                     (72,000)              (72,000)              

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     -                     (72,000)              (72,000)              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน -                     -                     -                     54,940               54,940               

   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                     -                     -                     -                     -                     

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

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

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

ก าไรสะสม

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ทุนท่ีออกและ มูลคา่หุ้น ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 400,000             653,769             40,000               925,741             2,019,510          

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 7 -                     -                     -                     (184,000)            (184,000)            

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     -                     (184,000)            (184,000)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน -                     -                     -                     53,206               53,206               

   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                     -                     -                     -                     -                     

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                     -                     -                     53,206               53,206               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 400,000             653,769             40,000               794,947             1,888,716          

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไรส ำหรับงวด 59,000      62,141      53,206      54,940      
รายการปรับปรุง
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 13,481      13,744      13,510      13,757      
คำ่เส่ือมรำคำ 37,259      38,827      25,362      26,905      
คำ่ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 328           329           255           257           
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรปรับมูลคำ่สินคำ้ (7)              (1,214)      -            (1,193)      
คำ่ใชจ่้ำยประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 1,487        1,349        1,335        1,215        
(ก ำไร) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (40)            716           (24)            568           
ดอกเบ้ียรับ (1,361)      (3,210)      (340)         (180)         
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 256           245           227           197           
ขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
     และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 26             -            26             -            
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (992)         -            (992)         -            
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 109,437    112,927    92,565      96,466      

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิม่ขึ้น) 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (43,229)    (16,194)    (40,265)    (15,492)    
สินคำ้คงเหลือ 83             (11,893)    (821)         (6,134)      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 228           216           206           193           
สินทรัพย์ด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ - สุทธิ (42,918)    (27,871)    (40,880)    (21,433)    

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึ้น (ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 45,823      39,791      34,740      35,416      
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน -            (1,062)      -            (1,062)      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 188           131           188           132           
หนีสิ้นด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ - สุทธิ 46,011      38,860      34,928      34,486      

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงาน 112,530    123,916    86,613      109,519    
จ่ำยภำษีเงินได้ (117)         (308)         (113)         (289)         
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 112,413    123,608    86,500      109,230    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีระยะสั้น -            250,000    -            -            
เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3,900        -            3,900        -            
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (25,895)    (18,823)    (25,731)    (13,456)    
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,706)      -            (3,034)      -            
รับดอกเบ้ีย 786           2,044        467           180           
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (25,915)    233,221    (24,398)    (13,276)    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเพือ่ช าระเงินกู้ยืม
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (6,223)      (4,306)      (5,185)      (3,277)      
เงนิกู้ ยืมลดลง (6,223)      (4,306)      (5,185)      (3,277)      
จ่ายดอกเบ้ีย (256)         (184)         (225)         (150)         
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (6,479)      (4,490)      (5,410)      (3,427)      

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ - สุทธิ 80,019         352,339       56,692         92,527         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 369,747       248,677       308,921       165,277       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 449,766       601,016       365,613       257,804       

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงินสด

เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือสินทรัพย์ 4,184           3,468           4,165           2,523           

เงินปันผลคำ้งจ่ำย 7 184,000       72,000         184,000       72,000         

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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