
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรพัย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 21,186,736        105,039,304      5,752,319            58,238,606          

เงินลงทุนชั่วคราว 20,814               20,510               20,814                 20,510                 

ลกูหนีก้ารค้า 4, 6 123,536,781      147,831,294      106,163,289        130,992,851        

ลกูหนีอ่ื้น 4, 7 11,042,601        5,377,939          8,199,620            7,948,200            

สินค้าคงเหลอื 8 136,361,162      154,247,781      112,244,249        115,426,972        

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 3,570,299          5,206,093          2,939,095            4,486,993            

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 295,718,393 417,722,921 235,319,386 317,114,132

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 -                     -                     589,999,980        589,999,980        

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 -                     -                     -                      -                      

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,836,061,025   1,887,822,365   1,505,801,314     1,517,564,091     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 7,740,663          8,493,614          6,129,092            6,580,500            

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 31,494,214        21,135,682        14,998,004          9,463,008            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 244,745             205,745             244,745               205,745               

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 1,875,540,647 1,917,657,406 2,117,173,135 2,123,813,324

รวมสินทรพัย์ 2,171,259,040 2,335,380,327 2,352,492,521 2,440,927,456

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน   
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนีส้ินหมุนเวียน

     เจ้าหนีก้ารค้า 4, 15 50,238,851        67,874,313        65,919,833          71,126,814          

เจ้าหนีอ่ื้น 4, 16 98,345,504        132,076,123      87,341,719          116,555,084        

เงินกู้ยืมระยะสั้น 4, 14 -                     -                     300,000,000        430,000,000        

ส่วนของหนีส้ินระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระ

   ภายในหนึง่ปี 14 26,666,600        62,000,040        26,666,600          62,000,040          

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -                     9,018,352          -                      9,018,352            

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 6,314,677          4,173,752          4,902,809            3,301,274            

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 181,565,632 275,142,580 484,830,961 692,001,564

     หนีส้ินไม่หมุนเวียน

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14 -                     26,666,600        -                      26,666,600          

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 17 37,356,179        19,841,460        33,978,345          18,302,142          

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 703,523             864,897             519,850               736,697               

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 38,059,702 47,372,957 34,498,195 45,705,439

รวมหนีส้ิน 219,625,334 322,515,537 519,329,156 737,707,003

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน  

- หุน้สามัญ 18 400,000,000      400,000,000      400,000,000        400,000,000        

   ทุนที่ออกและช าระแลว้

- หุน้สามัญ 400,000,000      400,000,000      400,000,000        400,000,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 653,768,750      653,768,750      653,768,750        653,768,750        

     ก าไรสะสม

   จัดสรรแลว้

      ทุนส ารองตามกฎหมาย

           บริษัท 19 40,000,000        40,000,000        40,000,000          40,000,000          

           บริษัทย่อย 19 16,088,000        15,238,000        -                      -                      

   ยังไม่ได้จัดสรร 841,776,925      903,858,010      739,394,615        609,451,703        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบรษัิทใหญ่ 1,951,633,675 2,012,864,760 1,833,163,365 1,703,220,453

ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 31                      30                      -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,951,633,706 2,012,864,790 1,833,163,365 1,703,220,453

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,171,259,040 2,335,380,327 2,352,492,521 2,440,927,456

(บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2558 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้จากการขาย 4, 26 1,723,798,917   2,113,788,184   1,404,509,729     1,723,478,085     

ต้นทุนขาย (1,558,294,578)  (1,758,095,252)  (1,260,742,294)   (1,425,173,328)   

ก ำไรขั้นต้น 165,504,339      355,692,932      143,767,435        298,304,757        

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 503,295             -                     420,665               -                      

รายได้เงินปันผล 9 -                     -                     206,500,000        -                      

รายได้อ่ืน 4, 21 24,122,678        11,734,216        33,771,101          20,408,343          

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 190,130,312      367,427,148      384,459,201        318,713,100        

ค่าใช้จ่ายในการขาย 22 (56,263,801)       (78,820,512)       (45,136,241)        (63,684,512)        

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23 (131,645,655)     (129,390,744)     (123,683,234)      (120,849,361)      

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ -                     (394,966)            -                      (396,274)             

     รวมค่ำใช้จ่ำย (187,909,456)     (208,606,222)     (168,819,475)      (184,930,147)      

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 2,220,856          158,820,926      215,639,726        133,782,953        

ต้นทุนทางการเงิน 4 (2,460,132)         (5,034,843)         (21,600,903)        (22,521,145)        
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ (239,276)            153,786,083      194,038,823        111,261,808        

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 25 7,460,267          (25,511,744)       2,808,675            (23,515,303)        

ก ำไรส ำหรบัปี 7,220,991          128,274,339      196,847,498        87,746,505          

การแบ่งปันก าไร

    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบรษัิทใหญ่ 7,220,990          128,274,338      196,847,498        87,746,505          

    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 1                        1                        -                      -                      
7,220,991          128,274,339      196,847,498        87,746,505          

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบรษัิทใหญ่ 27 0.02 0.32 0.49 0.22 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2558 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ก ำไรส ำหรบัปี 7,220,991 128,274,339 196,847,498 87,746,505

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน

รำยกำรที่จะไม่จัดประเภทรำยกำรใหม่

   เข้ำไปไว้ในก ำไรหรอืขำดทุน

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

   คณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ

   ผลประโยชน์ของพนักงาน 17 (15,351,038)       -                     (13,631,608)        -                      

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ

   ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 25 2,898,263          -                     2,726,322            -                      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี -

   สุทธิจำกภำษี (12,452,775)       -                     (10,905,286)        -                      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปี (5,231,784)         128,274,339      185,942,212        87,746,505          

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบรษัิทใหญ่ (5,231,785)         128,274,338      185,942,212        87,746,505          

    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 1                        1 -                      -                      
(5,231,784)         128,274,339      185,942,212        87,746,505          

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

 จัดสรรแล้ว  รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
 ทุนทีอ่อก  ส่วนเกิน  ทุนส ารอง  ยังไม่ได้  ผู้ถือหุน้ ทีไ่ม่มีอ านาจ  รวมส่วน

หมายเหตุ  และช าระแล้ว  มูลค่าหุน้สามัญ  ตามกฏหมาย  จัดสรร  เฉพาะบริษัท ควบคุม  ของผู้ถือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2557 400,000,000 653,768,750 53,200,000 877,621,672 1,984,590,422 29 1,984,590,451
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   เงินปันผล 28 -                     -                     -                    (100,000,000)     (100,000,000)     -                  (100,000,000)    
   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                     -                     -                    (100,000,000)     (100,000,000)     -                  (100,000,000)    
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     -                    (100,000,000)     (100,000,000)     -                  (100,000,000)    
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
   ก าไรหรือขาดทุน -                     -                     -                    128,274,338      128,274,338      1                      128,274,339      
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                     -                    -                     -                     -                     
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                     -                     -                    128,274,338      128,274,338      1                      128,274,339      

ส ารองตามกฎหมาย -                     -                     2,038,000         (2,038,000)         -                     -                  -                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 400,000,000      653,768,750      55,238,000       903,858,010      2,012,864,760   30                    2,012,864,790   

ก าไรสะสม

(บาท)

งบกำรเงินรวม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

 จัดสรรแล้ว  รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
 ทุนทีอ่อก  ส่วนเกิน  ทุนส ารอง  ยังไม่ได้  ผู้ถือหุน้ ทีไ่ม่มีอ านาจ  รวมส่วน

หมายเหตุ  และช าระแล้ว  มูลค่าหุน้สามัญ  ตามกฏหมาย  จัดสรร  เฉพาะบริษัท ควบคุม  ของผู้ถือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2558 400,000,000 653,768,750 55,238,000 903,858,010 2,012,864,760 30 2,012,864,790
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   เงินปันผล 28 -                     -                     -                    (55,999,300)       (55,999,300)       -                  (55,999,300)      
   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                     -                     -                    (55,999,300)       (55,999,300)       -                  (55,999,300)      
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     -                    (55,999,300)       (55,999,300)       -                  (55,999,300)      
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
   ก าไรหรือขาดทุน -                     -                     -                    7,220,990          7,220,990          1                      7,220,991          
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                     -                    (12,452,775)       (12,452,775)       -                  (12,452,775)      
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                     -                     -                    (5,231,785)         (5,231,785)         1                      (5,231,784)         

ส ารองตามกฎหมาย 850,000            (850,000)            -                     -                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 400,000,000      653,768,750      56,088,000       841,776,925      1,951,633,675   31                    1,951,633,706   

ก าไรสะสม

(บาท)

งบกำรเงินรวม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บรษัิทควอลิตี้คอนสตรคัช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

 จัดสรรแลว้
 ทนุทีอ่อก  ส่วนเกนิ  ทนุส ารอง  ยังไม่ได้  รวมส่วนของ

หมายเหตุ  และช าระแลว้  มูลค่าหุน้สามัญ  ตามกฏหมาย  จัดสรร  ผู้ถอืหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2557 400,000,000      653,768,750      40,000,000       621,705,198      1,715,473,948
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทนุทีไ่ด้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น
   เงินปนัผล 28 - - - (100,000,000)     -100,000,000
   รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น - - - (100,000,000)     -100,000,000
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (100,000,000)     -100,000,000
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
   ก าไรหรือขาดทนุ - - - 87,746,505        87,746,505        
   ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - - -
รวมก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี - - - 87,746,505        87,746,505        

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 400,000,000      653,768,750      40,000,000       609,451,703      1,703,220,453   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก าไรสะสม

(บาท)
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บรษัิทควอลิตี้คอนสตรคัช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

 จัดสรรแลว้
 ทนุทีอ่อก  ส่วนเกนิ  ทนุส ารอง  ยังไม่ได้  รวมส่วนของ

หมายเหตุ  และช าระแลว้  มูลค่าหุน้สามัญ  ตามกฏหมาย  จัดสรร  ผู้ถอืหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2558 400,000,000 653,768,750 40,000,000 609,451,703 1,703,220,453
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทนุทีไ่ด้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น
   เงินปนัผล 28 - - - (55,999,300)       -55,999,300
   รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น - - - (55,999,300)       -55,999,300
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (55,999,300)       -55,999,300
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
   ก าไรหรือขาดทนุ - - - 196,847,498      196,847,498      
   ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - (10,905,286)       (10,905,286)      
รวมก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี - - - 185,942,212      185,942,212      

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 400,000,000      653,768,750      40,000,000       739,394,615      1,833,163,365   

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก าไรสะสม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด  
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

งบกำรเงินรวม
2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก ำไรส ำหรับปี 7,220,991         128,274,339 196,847,498     87,746,505

รำยกำรปรบัปรงุ

ค่ำเสื่อมรำคำ 192,637,358     188,793,345     148,341,723     144,886,287     
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,442,952         1,951,582         1,141,408         1,600,449         
ขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 112,659            11,467,199       110,678            8,898,399         
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ -                   (1,668,240)       (977)                 (1,042,054)       
ผลก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
   ต่ำงประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น 422                   (356,597)          422                   (400,977)          
ขำดทุน (ก ำไร) จำกตรำสำรอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น (1,175,480)       1,175,480         (1,175,480)       1,175,480         
ดอกเบี้ยรับ (248,616)          (745,552)          (128,538)          (419,166)          
รำยได้เงินปันผล -                   -                   (206,500,000)   -                   

ต้นทุนทำงกำรเงิน 2,460,132         5,034,843         21,600,903       22,521,145       

โอนกลบัรำยกำรหนีส้งสัยจะสูญและหนีสู้ญ (162,000)          (286,269)          (162,000)          (286,269)          
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าลา้สมัย (กลบัรายการ) 3,147,073         1,681,595         3,763,236         (425,002)          

ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน์พนักงำน 2,758,212         2,671,797         2,457,708         2,386,713         

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (ผลประโยชน์ภำษีเงินได)้ (7,460,267)       25,511,744       (2,808,675)       23,515,303       

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

    ในสินทรพัย์และหนีส้ินด ำเนินงำน 200,733,436     363,505,266 163,487,906     290,156,813

สินทรพัย์ด ำเนินงำนลดลง 

ลกูหนีก้ำรค้ำ 24,456,512       51,421,721       24,991,562       38,367,588       

ลกูหนีอ่ื้น (5,664,663)       (2,336,016)       (251,420)          (1,666,062)       

สินค้ำคงเหลอื 14,739,546       (19,758,864)     (580,514)          (10,665,945)     

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,635,794         (456,237)          1,547,899         (519,629)          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (39,000)            (19,895)            (39,000)            (19,895)            

สินทรพัย์ด ำเนินงำนลดลง - สุทธิ 35,128,189       28,850,709       25,668,527       25,496,057       

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)
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บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด  
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558 2557 2558 2557

หนีส้ินด ำเนินงำนลดลง
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ (17,635,462)     (45,452,304)     (5,206,981)       (9,001,138)       
เจ้ำหนีอ่ื้น (26,149,235)     (2,066,802)       (21,094,917)     (4,867,102)       
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 1,550,516         (2,307,016)       1,056,276         (2,906,307)       
ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน (493,837)          (652,784)          (376,783)          (614,005)          
หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 328,340            (477,870)          292,082            (477,870)          
หนีส้ินด ำเนินงำนลดลง - สุทธิ (42,399,678)     -50,956,776 (25,330,323)     -17,866,422

เงินสดรบัจำกกำรด ำเนินงำน 193,461,947     341,399,199 163,826,110     297,786,448
จ่ำยภำษีเงินได้ (9,018,352)       (35,447,825)     (9,018,352)       (35,447,825)     
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 184,443,595     305,951,374 154,807,758     262,338,623

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 248,616            745,552            128,538            419,166            

รับเงินปันผล -                   -                   206,500,000     -                   
ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (147,380,236)   (139,020,594)   (143,627,169)   (133,711,065)   
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (690,000)          (811,612)          (690,000)          (811,612)          
เงินสดรับจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ -                   1,668,243         9,900                1,042,056         
เงินลงทุนชั่วครำว (304)                 (396)                 (304)                 (396)                 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (147,821,924)   (137,418,807)   62,320,965       (133,061,851)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืม
จ่ายดอกเบี้ย (2,474,899)       (5,089,880)       (21,615,670)     (22,576,181)     
ช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (62,000,040)     (41,333,360)     (62,000,040)     (41,333,360)     
ช าระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                   -                   (205,000,000)   -                   
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                   -                   75,000,000       50,000,000       
จ่ายช าระหนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน -                   (26,186)            -                   -                   
เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ (64,474,939)     (46,449,426)     (213,615,710)   (13,909,541)     

(บาท)
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บรษัิท ควอลิตี้คอนสตรคัช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

2558 2557 2558 2557

จ่ำยเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถอืหุน้ของบริษัท (55,999,300)     (100,000,000)   (55,999,300)     (100,000,000)   
รวมจ่ำยเงินปันผล (55,999,300)     (100,000,000)   (55,999,300)     (100,000,000)   
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (120,474,239)   (146,449,426)   (269,615,010)   (113,909,541)   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (83,852,568)     22,083,141 (52,486,287)     15,367,231

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี 105,039,304     82,956,163       58,238,606       42,871,375       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี 21,186,736       105,039,304 5,752,319         58,238,606

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้ำหนีก้ำรซื้อสินทรัพย์คงค้ำง 24,117,127       30,508,685       23,225,518       30,154,141       

(บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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