
บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    

ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2564

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 270,411      369,747      189,608      308,921      

เงินลงทนุในตราสารหน้ีระยะสั้น 3 500,000      470,000      120,000      90,000        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3, 4 167,742      144,561      150,811      129,761      
สินคา้คงเหลือ 189,494      174,224      153,955      141,390      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 169             2,133          -             2,003          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,127,816   1,160,665   614,374      672,075      

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 5 -             -             590,000      590,000      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 160,719      160,719      160,719      160,719      

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 938,853      952,362      810,873      803,820      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,911        4,375          7,824          3,645          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27,030        21,805        23,825        18,647        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,975          4,403          5,378          3,759          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,143,488   1,143,664   1,598,619   1,580,590   

รวมสินทรัพย์ 2,271,304   2,304,329   2,212,993   2,252,665   

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน   

ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 3 62,682        58,333        50,430        48,200        
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3 104,261      85,619        92,998        76,433        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
        ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21,581        20,392        18,845        16,753        
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 26,232        -             26,232        -             
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับ
        ผลประโยชนพ์นกังาน 2,240          2,240          2,065          2,065          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 216,996      166,584      190,570      143,451      

     หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 28,164        22,185        24,985        20,300        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
        ผลประโยชนพ์นกังาน 76,652        73,678        70,171        67,501        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,424          2,085          2,380          1,903          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 107,240      97,948        97,536        89,704        

รวมหนีสิ้น 324,236      264,532      288,106      233,155      

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
     ทนุเรือนหุน้

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

      ทนุท่ีออกและช 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
            ทนุส ารองตามกฎหมาย 40,000        40,000        40,000        40,000        
      ยังไม่ได้จัดสรร 853,299      946,028      831,118      925,741      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,947,068   2,039,797   1,924,887   2,019,510   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,271,304   2,304,329   2,212,993   2,252,665   

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
5



บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 3 406,877          417,157          339,898          354,075          

ตน้ทนุขาย (325,119)         (340,084)         (264,229)         (278,141)         

ก ำไรขั้นต้น 81,758            77,073            75,669            75,934            

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                  474                 -                  296                 

รายไดอ่ื้น 4,415              9,410              12,170            11,670            

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 86,173            86,957            87,839            87,900            

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (15,442)           (15,515)           (15,297)           (14,796)           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (30,100)           (25,990)           (28,109)           (23,920)           

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ (216)                -                  (140)                -                  

     รวมค่ำใช้จ่ำย (45,758)           (41,505)           (43,546)           (38,716)           

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 40,415            45,452            44,293            49,184            

ตน้ทนุทางการเงิน (285)                (274)                (245)                (226)                

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 40,130            45,178            44,048            48,958            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (7,858)             (9,959)             (7,876)             (9,975)             

ก ำไรส ำหรับงวด 32,272            35,219            36,172            38,983            

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.08 0.09 0.09 0.10

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

ก ำไรส ำหรับงวด 32,272            35,219            36,172            38,983            

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -   -   -   -   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 32,272            35,219 36,172            38,983

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 3 868,545          925,584          721,483          790,412          

ตน้ทนุขาย (678,710)         (735,897)         (548,339)         (613,022)         

ก ำไรขั้นต้น 189,835          189,687          173,144          177,390          

รายไดอ่ื้น 10,986            18,917            20,537            22,154            

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 200,821          208,604          193,681          199,544          

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (29,935)           (32,030)           (28,754)           (30,577)           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (57,589)           (54,535)           (53,586)           (50,400)           

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ (146)                (457)                (106)                (488)                

     รวมค่ำใช้จ่ำย (87,670)           (87,022)           (82,446)           (81,465)           

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 113,151          121,582          111,235          118,079          

ตน้ทนุทางการเงิน (541)                (519)                (472)                (424)                

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 112,610          121,063          110,763          117,655          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (21,339)           (23,703)           (21,386)           (23,732)           

ก ำไรส ำหรับงวด 91,271            97,360            89,377            93,923            

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.23 0.24 0.22 0.23

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

ก ำไรส ำหรับงวด 91,271            97,360            89,377            93,923            

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -   -   -   -   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 91,271 97,360 89,377 93,923

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ทนุท่ีออกและ มูลค่าหุน้ ทนุส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ผูถื้อหุน้

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทนุ -                      -                      -                      97,360                97,360                
   ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                      -                      -                      -                      -                      
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                      -                      -                      97,360                97,360                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2563 400,000              653,769              56,088                918,201              2,028,058           

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
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บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ทนุท่ีออกและ มูลค่าหุน้ ทนุส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ผูถื้อหุน้

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทนุ -                      -                      -                      91,271                91,271                
   ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                      -                      -                      -                      -                      
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                      -                      -                      91,271                91,271                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2564 400,000              653,769              40,000                853,299              1,947,068           

งบกำรเงนิรวม
ก าไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ทุนท่ีออกและ มูลคา่หุน้ ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ผูถื้อหุน้

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    93,923              93,923              
   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                    -                    -                    -                    -                    
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                    -                    93,923              93,923              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 400,000            653,769            40,000              836,562            1,930,331         

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

ก าไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ทุนท่ีออกและ มูลคา่หุน้ ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ผูถื้อหุน้

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

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

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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    89,377              89,377              

   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                    -                    -                    -                    -                    

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                    -                    89,377              89,377              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 400,000            653,769            40,000              831,118            1,924,887         

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด   

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิรวม

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก ำไรส ำหรับงวด 91,271      97,360      89,377      93,923      
รายการปรับปรุง
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 21,339      23,703      21,386      23,732      
ค่ำเส่ือมรำคำ 74,646      77,185      51,460      53,217      
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 666           669           520           526           
กลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ (227)         (1,721)      (154)         (1,662)      
ค่ำใชจ่้ำยประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน
   ส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน 2,974        2,698        2,670        2,429        
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 76             (178)         86             (120)         
เงินปันผลรับ -           -           (4,720)      -           
ดอกเบ้ียรับ (2,583)      (4,897)      (684)         (587)         
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 541           519           472           424           
ขำดทนุจำกกำรตดัรำยกำรบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 212           -           212           -           
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (992)         -           (992)         -           
กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนนิงาน 187,923    195,338    159,633    171,882    

สินทรัพย์ด าเนนิงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (26,013)    34,874      (21,906)    32,606      
สินคำ้คงเหลือ (15,043)    (43,210)    (12,411)    (31,311)    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 422           (111)         375           (69)           
สินทรัพย์ด ำเนนิงำนลดลง (เพิ่มขึน้)  - สุทธิ (40,634)    (8,447)      (33,942)    1,226        

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด   

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นด าเนนิงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14,585      30,922      10,629      22,788      
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน
   ส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน -           (1,062)      -           (1,062)      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 339           326           477           327           
หนีสิ้นด ำเนนิงำนเพิ่มขึน้ - สุทธิ 14,924      30,186      11,106      22,053      

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการด าเนนิงาน 162,213    217,077    136,797    195,161    

จ่ำยภำษีเงินได้ (362)         (18,186)    (323)         (18,152)    
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 161,851    198,891    136,474    177,009    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือตรำสำรหน้ีระยะสั้น (30,000)    (100,000)  (30,000)    (80,000)    
เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3,900        -           3,900        -           
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (35,468)    (34,438)    (35,547)    (26,836)    
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,212)      (547)         (4,708)      (547)         
รับเงินปันผล 5 -           -           4,720        -           
รับดอกเบ้ีย 4,515        4,072        640           480           
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (64,265)    (130,913)  (60,995)    (106,903)  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกู้ยมื
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (12,382)    (5,977)      (10,321)    (3,831)      
เงนิกู้ ยืมลดลง (12,382)    (5,977)      (10,321)    (3,831)      

จ่ำยเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 7 (184,000)  (72,000)    (184,000)  (72,000)    
จ่ายดอกเบ้ีย (540)         (466)         (471)         (381)         
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (196,922)  (78,443)    (194,792)  (76,212)    

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด   

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม
2564 2563 2564 2563

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลง - สุทธิ (99,336)      (10,465)      (119,313)    (6,106)          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 369,747      248,677     308,921      165,277       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 270,411      238,212     189,608      159,171       

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด  ณ วนัส้ินงวด

เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือสินทรัพย์ 13,045        3,694         12,774        3,413           

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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