
บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558
(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

สนิทรัพย์หมนุเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,322            21,187            21,495            5,752              

เงินลงทุนชัว่คราว 20                   20                   20                   20                   
ลกูหนี้การคา้ 3, 4 148,097          123,537          127,883          106,163          
ลกูหนี้อ่ืน 3 8,095              11,043            10,413            8,200              
สินคา้คงเหลอื 164,763          136,361          121,441          112,245          
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 4,261              3,570              3,523              2,940              
รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 356,558 295,718 284,775 235,320

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 5 -                 -                 590,000          590,000          

   ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 6 1,805,822       1,836,061       1,486,289       1,505,801       
สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน 8,775              7,741              6,239              6,129              
สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตัดบัญชี 7 35,636            31,494            18,471            14,998            
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 196                 245                 196                 245                 
รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,850,429 1,875,541 2,101,195 2,117,173

รวมสนิทรัพย์ 2,206,987 2,171,259 2,385,970 2,352,493

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน   
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
2559 2558 2559 2558

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หนี้สนิหมนุเวียน
     เจ้าหนี้การคา้ 3, 8 109,632          50,239            104,467          65,920            

เจ้าหนี้อ่ืน 3 101,750          98,346            89,402            87,342            
เงินกูยื้มระยะสั้น 3, 9 -                 -                 320,000          300,000          

     เงินกูยื้มระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 9 11,167            26,667            11,167            26,667            
เงินปันผลคา้งจ่าย 3, 13 56,000            -                 56,000            -                 
หนี้สินหมนุเวียนอ่ืน 6,450              6,314              5,973              4,902              
รวมหนี้สนิหมนุเวียน 284,999 181,566 587,009 484,831

     หนี้สนิไมห่มนุเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 10 38,707            37,356            35,198            33,978            
หนี้สินไมห่มนุเวียนอ่ืน 675                 703                 520                 520                 
รวมหนี้สนิไมห่มนุเวียน 39,382 38,059 35,718 34,498

รวมหนี้สนิ 324,381 219,625 622,727 519,329

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
2559 2558 2559 2558

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

สว่นของผู้ถอืหุ้น
     ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน  
- หุ้นสามญั 400,000          400,000          400,000          400,000          

   ทุนที่ออกและช าระแลว้
- หุ้นสามญั 400,000          400,000          400,000          400,000          

ส่วนเกนิมลูคา่หุ้นสามญั 653,769          653,769          653,769          653,769          

     ก าไรสะสม

   จัดสรรแลว้
      ทุนส ารองตามกฎหมาย

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

           บริษัทย่อย 16,088            16,088            -                 -                 

   ยังไมไ่ด้จัดสรร 772,749          841,777          669,474          739,395          

รวมสว่นของผู้ถอืหุ้น 1,882,606       1,951,634 1,763,243 1,833,164

รวมหนี้สนิและสว่นของผู้ถอืหุ้น 2,206,987 2,171,259 2,385,970 2,352,493

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขาย 394,593          477,101          322,666          392,937          

ต้นทุนขาย (362,754)         (425,094)         (296,048)         (357,787)         

ก ำไรขัน้ตน้ 31,839            52,007            26,618            35,150            

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นสุทธิ 127                 890                 135                 807                 

รายไดอ่ื้น 2,113              5,678              6,483              8,726              

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 34,079            58,575            33,236            44,683            

คา่ใชจ่้ายในการขาย (15,923)           (18,831)           (14,442)           (14,816)           

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (35,113)           (34,427)           (32,820)           (32,224)           

     รวมค่ำใช้จ่ำย (51,036)           (53,258)           (47,262)           (47,040)           

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนตน้ทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ (16,957)           5,317              (14,026)           (2,357)             

ต้นทุนทางการเงิน (213)                (865)                (3,368)             (5,371)             

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ (17,170)           4,452              (17,394)           (7,728)             

รายไดภ้าษีเงินได้ 4,142              3,724              3,473              1,510              

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (13,028)           8,176              (13,921)           (6,218)             

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 

    สว่นที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ (13,028)           8,176              (13,921)           (6,218)             

    ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไมม่อี านาจควบคมุ - - - - 
(13,028)           8,176              (13,921)           (6,218)             

ก ำไร (ขำดทุน) ตอ่หุ้นขัน้พ้ืนฐำน (บำท)

สว่นที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 12 (0.03)               0.02                (0.03)               (0.02)               

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559 2558 2559 2558

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (13,028)           8,176              (13,921)           (6,218)             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (13,028)           8,176              (13,921)           (6,218)             

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    สว่นที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ (13,028)           8,176              (13,921)           (6,218)             

    ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไมม่อี านาจควบคมุ - - - - 
(13,028)           8,176              (13,921)           (6,218)             

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7



บรษัิทควอลิตีค้อนสตรคัช่ันโปรดัคส ์จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้น

ส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวันที่ 31 มนีำคม 2559 (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีอ่อกและ มูลค่าหุน้ ทุนส ารอง จัดสรร ผู้ถือหุน้ ทีไ่ม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว สามัญ ตามกฏหมาย เฉพาะบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2558 400,000        653,769         55,238          903,858        2,012,865     - 2,012,865     

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผล 13 - - - (56,000)         (56,000)         - (56,000)         

   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (56,000)         (56,000)         - (56,000)         

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (56,000)         (56,000)         - (56,000)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก าไรหรือขาดทุน - - - 8,176 8,176 - 8,176

   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - - - -

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด - - - 8,176            8,176            - 8,176            

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2558 400,000        653,769         55,238          856,034        1,965,041     - 1,965,041     

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บรษัิทควอลิตีค้อนสตรคัช่ันโปรดัคส ์จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้น

ส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวันที่ 31 มนีำคม 2559 (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีอ่อกและ มูลค่าหุน้ ทุนส ารอง จัดสรร ผู้ถือหุน้ ทีไ่ม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว สามัญ ตามกฏหมาย เฉพาะใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2559 400,000        653,769         56,088          841,777        1,951,634     - 1,951,634     

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผล 13 - - - (56,000)         (56,000)         - (56,000)         

   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (56,000)         (56,000)         - (56,000)         

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (56,000)         (56,000)         - (56,000)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก าไรหรือขาดทุน - - - (13,028)         (13,028)         - (13,028)         

   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - - - -

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด - - - (13,028)         (13,028)         - (13,028)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2559 400,000        653,769         56,088          772,749        1,882,606     - 1,882,606     

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บรษัิทควอลิตี้คอนสตรคัช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

จัดสรรแล้ว

ทุนที่ออกและ สว่นเกิน ทุนส ารอง ยังไม่ได้ รวมสว่นของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุน้สามัญ ตามกฏหมาย จัดสรร ผู้ถือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2558 400,000           653,769           40,000             609,451           1,703,220        

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทนุที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผล 13 - - - (56,000)           (56,000)           
   รวมเงินทนุที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น - - - (56,000)           (56,000)           

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (56,000)           (56,000)           

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก าไรหรือขาดทุน - - - (6,218)             (6,218)             
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - -
รวมก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด - - - (6,218)             -6,218

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2558 400,000           653,769           40,000             547,233           1,641,002        

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้ 10



บรษัิทควอลิตี้คอนสตรคัช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

จัดสรรแล้ว

ทุนที่ออกและ สว่นเกิน ทุนส ารอง ยังไม่ได้ รวมสว่นของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุน้สามัญ ตามกฏหมาย จัดสรร ผู้ถือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2559 400,000           653,769           40,000             739,395           1,833,164        

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทนุที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผล 13 - - - (56,000)           (56,000)           
   รวมเงินทนุที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น - - - (56,000)           (56,000)           

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (56,000)           (56,000)           

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก าไรหรือขาดทุน - - - (13,921)           (13,921)           
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - -
รวมก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด - - - (13,921)           -13,921

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2559 400,000           653,769           40,000             669,474           1,763,243        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

(พันบาท)
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บรษัิทควอลิตี้คอนสตรคัช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด   

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 2559 (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม
2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (13,028)         8,176            (13,921)         (6,218)           

รำยกำรปรับปรุง
คำ่เสื่อมรำคำ 47,977          47,282          36,896          36,392          
คำ่ตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 378               401               300               325               
ดอกเบี้ยรับ -                (47)                -                (4)                  
ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกดิขึน้จริง 18                 (110)              18                 (110)              
ก าไรจากตราสารอนุพันธท์ี่ยังไม่เกดิขึน้ -                (421)              -                (421)              
โอนกลบัรำยกำรหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (10)                (55)                (10)                (55)                
ขาดทุนจากการลดมูลคา่ของสินคา้ลา้สมัย (กลบัรายการ) (810)              277               (1,049)           1,410            
ขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 17                 85                 17                 83                 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 213               865               3,368            5,371            
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 1,351            690               1,220            614               
ผลประโยชน์ภำษีเงินได้ (4,142)           (3,724)           (3,473)           (1,510)           
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหนี้สินด าเนินงาน 31,964          53,419          23,366          35,877          

สินทรัพยด์ ำเนินงำนเพ่ิมขึน้
ลกูหนี้กำรคำ้ (24,550)         (27,430)         (21,710)         (19,157)         
ลกูหนี้อ่ืน 2,948            (1,364)           (2,213)           1,886            
สินคำ้คงเหลอื (27,592)         11,909          (8,148)           (6,603)           
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (691)              (523)              (583)              (381)              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 49                 (39)                49                 (39)                
สินทรัพยด์ ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ - สุทธิ (49,836)         (17,447)         (32,605)         (24,294)         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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บรษัิทควอลิตี้คอนสตรคัช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด   

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 2559 (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559 2558 2559 2558

หนี้สินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้
เจ้ำหนี้กำรคำ้ 59,375          21,492          38,528          32,820          
เจ้ำหนี้อ่ืน 11,543          887               9,638            (2,509)           
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 135               2,284            1,071            1,886            
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (29)                100               -                42                 
หนี้สินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ - สุทธิ 71,024          24,763          49,237          32,239          

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 53,152          60,735          39,998          43,822          

จ่ำยภำษีเงินได้ -                (296)              -                (296)              

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 53,152          60,439          39,998          43,526          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย -                47                 -                4                   

ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (25,887)         (26,169)         (24,973)         (25,200)         

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,412)           -                (410)              -                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (27,299)         (26,122)         (25,383)         (25,196)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายดอกเบี้ย (218)              (877)              (3,372)           (5,383)           

ช าระคนืเงินกูยื้มจากสถาบันการเงิน (15,500)         (15,500)         (15,500)         (15,500)         

เงินสดรับจากการกูยื้มจากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั -                -                20,000          -                

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (15,718)         (16,377)         1,128            (20,883)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 10,135          17,940          15,743          (2,553)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 21,187          105,040        5,752            58,239          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด 31,322          122,980        21,495          55,686          

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด

เจ้ำหนี้กำรซื้อสินทรัพย์คงคำ้ง 15,984          60,690          15,653          60,675          

เงินปันผลคำ้งจ่ำย 56,000          56,000          56,000          56,000          

(พันบาท)
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