
บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558
(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

สนิทรัพย์หมนุเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22,877            21,207            12,290            5,772              

ลกูหนี้การคา้ 3, 4 121,343          123,537          106,539          106,163          
ลกูหนี้อ่ืน 3 7,243              11,043            15,697            8,200              
สินคา้คงเหลอื 209,600          136,361          162,431          112,245          
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 3,864              3,570              2,932              2,940              
รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 364,927 295,718 299,889 235,320

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 5 -                 -                 590,000          590,000          

   ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 6 1,728,755       1,836,061       1,427,847       1,505,801       
สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน 10,114            7,741              7,763              6,129              
สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตัดบัญชี 7 27,676            31,494            15,803            14,998            
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 197                 245                 197                 245                 
รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,766,742 1,875,541 2,041,610 2,117,173

รวมสนิทรัพย์ 2,131,669 2,171,259 2,341,499 2,352,493

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
3



บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน   
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม
2559 2558 2559 2558

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หนี้สนิหมนุเวียน
     เจ้าหนี้การคา้ 3, 8 95,322            50,239            93,257            65,920            

เจ้าหนี้อ่ืน 3 120,119          98,346            104,215          87,342            
เงินกูยื้มระยะสั้น 9 45,000            -                 381,000          300,000          

     เงินกูยื้มระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 9 -                 26,667            -                 26,667            
หนี้สินหมนุเวียนอ่ืน 4,569              6,314              4,281              4,902              
รวมหนี้สนิหมนุเวียน 265,010 181,566 582,753 484,831

     หนี้สนิไมห่มนุเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 10 41,399            37,356            37,628            33,978            
หนี้สินไมห่มนุเวียนอ่ืน 684                 703                 524                 520                 
รวมหนี้สนิไมห่มนุเวียน 42,083 38,059 38,152 34,498

รวมหนี้สนิ 307,093 219,625 620,905 519,329

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 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 714,719          841,777          626,825          739,395          

รวมสว่นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 1,824,576       1,951,634 1,720,594 1,833,164

ส่วนของส่วนไดเ้สียที่ไมม่อี านาจควบคมุ -                 -                 -                 -                 

รวมสว่นของผู้ถอืหุ้น 1,824,576       1,951,634       1,720,594       1,833,164       

รวมหนี้สนิและสว่นของผู้ถอืหุ้น 2,131,669 2,171,259 2,341,499 2,352,493

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรษัิท ควอลิตี้คอนสตรคัช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขาย 364,378      461,704      290,669      372,956      
ต้นทุนขาย (334,389)    (408,328)    (263,634)    (325,898)    
ก ำไรขั้นตน้ 29,989        53,376        27,035        47,058        

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 632             -             632             -             
รายไดอ่ื้น 3,119          5,205          7,814          7,112          
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 33,740        58,581        35,481        54,170        

คา่ใชจ่้ายในการขาย (13,777)      (15,858)      (10,042)      (10,898)      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (47,329)      (34,800)      (45,245)      (32,722)      
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ -             (236)           -             (236)           

     รวมค่ำใช้จ่ำย (61,106)      (50,894)      (55,287)      (43,856)      
                                  
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนตน้ทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ (27,366)      7,687          (19,806)      10,314        

ต้นทุนทางการเงิน (388)           (534)           (3,536)        (5,544)        
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ (27,754)      7,153          (23,342)      4,770          

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (4,670)        (198)           186             (930)           
ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับงวด (32,424)      6,955          (23,156)      3,840          

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 

    สว่นที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ (32,424)      6,955          (23,156)      3,840          

    ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไมม่อี านาจควบคมุ -             -             -             -             
(32,424)      6,955          (23,156)      3,840          

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท)
สว่นที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 12 (0.08)          0.02            (0.06)          0.01            

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรษัิท ควอลิตี้คอนสตรคัช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็
ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559 2558 2559 2558

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับงวด (32,424)      6,955          (23,156)      3,840          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -             -             -             -             
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (32,424)      6,955          (23,156)      3,840          

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    สว่นที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ (32,424)      6,955          (23,156)      3,840          

    ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไมม่อี านาจควบคมุ -             -             -             -             
(32,424)      6,955          (23,156)      3,840          

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรษัิท ควอลิตี้คอนสตรคัช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขาย 1,123,278   1,348,245   900,291      1,102,032   
ต้นทุนขาย (1,048,211) (1,200,028) (833,223)    (983,616)    
ก ำไรขั้นตน้ 75,067        148,217      67,068        118,416      

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 1,021          186             1,029          104             

รายไดอ่ื้น 13,201        17,277        26,607        24,559        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 89,289        165,680      94,704        143,079      

คา่ใชจ่้ายในการขาย (39,520)      (52,955)      (32,278)      (41,918)      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (116,108)    (99,937)      (109,574)    (93,647)      

     รวมค่ำใช้จ่ำย (155,628)    (152,892)    (141,852)    (135,565)    

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนตน้ทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ (66,339)      12,788        (47,148)      7,514          

ต้นทุนทางการเงิน (901)           (2,088)        (10,227)      (16,406)      
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ (67,240)      10,700        (57,375)      (8,892)        

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (3,818)        5,296          805             1,940          
ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับงวด (71,058)      15,996        (56,570)      (6,952)        

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 

    สว่นที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ (71,058)      15,996        (56,570)      (6,952)        

    ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไมม่อี านาจควบคมุ -             -             -             -             
(71,058)      15,996        (56,570)      (6,952)        

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท)
สว่นที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 12 (0.18)          0.04 (0.14)          (0.02)          

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรษัิท ควอลิตี้คอนสตรคัช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559 2558 2559 2558

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับงวด (71,058)      15,996        (56,570)      (6,952)        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -             -             -             -             
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (71,058)      15,996        (56,570)      (6,952)        

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    สว่นที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ (71,058)      15,996        (56,570)      (6,952)        

    ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไมม่อี านาจควบคมุ -             -             -             -             
(71,058)      15,996        (56,570)      (6,952)        

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรษัิท ควอลิตีค้อนสตรคัช่ันโปรดัคส ์จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้น
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยำยน 2559 (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

จัดสรรแลว้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ทุนที่ออก ส่วนเกนิมูลคา่ ทุนส ารอง ยังไม่ได้ ผู้ถอืหุ้น ที่ไม่มีอ านาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามัญ ตามกฏหมาย จัดสรร บริษัทใหญ่ ควบคมุ ของผู้ถอืหุ้น

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

รำยกำรกับผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเขำ้ส่วนของผู้ถอืหุ้น

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

รวมรำยกำรกับผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเขำ้ส่วนของผู้ถอืหุ้น - - - (56,000)      (56,000)       - (56,000)       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก าไรหรือขาดทุน - - - 15,996       15,996 - 15,996
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - - - -
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด - - - 15,996       15,996        - 15,996        

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยำยน 2558 400,000       653,769          55,238        863,854     1,972,861   - 1,972,861   

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรษัิท ควอลิตีค้อนสตรคัช่ันโปรดัคส ์จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้น
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยำยน 2559 (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

จัดสรรแลว้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ทุนที่ออก ส่วนเกนิมูลคา่ ทุนส ารอง ยังไม่ได้ ผู้ถอืหุ้น ที่ไม่มีอ านาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามัญ ตามกฏหมาย จัดสรร บริษัทใหญ่ ควบคมุ ของผู้ถอืหุ้น

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

รำยกำรกับผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเขำ้ส่วนของผู้ถอืหุ้น

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

รวมรำยกำรกับผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเขำ้ส่วนของผู้ถอืหุ้น - - - (56,000)      (56,000)       - (56,000)       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก าไรหรือขาดทุน - - - (71,058)      (71,058)       - (71,058)       
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - - - -
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด - - - (71,058)      (71,058)       - (71,058)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยำยน 2559 400,000       653,769          56,088        714,719     1,824,576   - 1,824,576   

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

จัดสรรแล้ว
ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ทุนส ารอง ยังไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุน้สามัญ ตามกฏหมาย จัดสรร ของผู้ถือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558 400,000           653,769           40,000             609,451           1,703,220        

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเขำ้ส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

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

   รวมเงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (56,000)            (56,000)            

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเขำ้ส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (56,000)            (56,000)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก าไรหรือขาดทุน - - - (6,952)              (6,952)              

   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - -

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด - - - (6,952)              (6,952)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 400,000           653,769           40,000             546,499           1,640,268        

ก าไรสะสม

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้ 12



บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

จัดสรรแล้ว

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ทุนส ารอง ยังไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุน้สามัญ ตามกฏหมาย จัดสรร ของผู้ถือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 400,000           653,769           40,000             739,395           1,833,164        

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเขำ้ส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

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

   รวมเงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (56,000)            (56,000)            

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเขำ้ส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (56,000)            (56,000)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

   ก าไรหรือขาดทุน - - - (56,570)            (56,570)            

   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - -

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด - - - (56,570)            (56,570)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 400,000           653,769           40,000             626,825           1,720,594        

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้ 13



บรษัิท ควอลิตี้คอนสตรคัช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

งบกำรเงินรวม

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (71,058)        15,996          (56,570)        (6,952)          

รำยกำรปรับปรุง

คำ่เสื่อมรำคำ 140,507        143,862        107,177        110,774        

คำ่ตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,235            1,098            973               872               

ขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 204               95                 204               92                 

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกดิขึน้จริง 20                 21                 20                 21                 

ก ำไรจำกตรำสำรอนุพันธท์ี่ยังไม่เกดิขึน้ -               (1,025)          -               (1,025)          

ดอกเบี้ยรับ (41)               (188)             (26)               (91)               

ต้นทุนทำงกำรเงิน 901               2,088            10,227          16,406          

โอนกลบัรำยกำรหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (111)             (85)               (111)             (85)               
ขาดทุนจากการลดมูลคา่ของสินคา้ลา้สมัย 2,451            2,646            1,360            3,202            

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 4,043            2,069            3,650            1,843            

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ -               -               (133)             (1)                 

คำ่ใชจ่้ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 3,818            (5,296)          (805)             (1,940)          

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี้สินด ำเนินงำน 81,969          161,281        65,966          123,116        

สินทรัพยด์ ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึน้)

ลกูหนี้กำรคำ้ 2,305            (5,086)          (265)             (887)             

ลกูหนี้อ่ืน 3,800            (1,554)          (7,497)          (4,656)          

สินคำ้คงเหลอื (75,690)        (13,641)        (51,546)        (1,215)          

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (294)             (188)             8                   (209)             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 48                 (43)               48                 (43)               

สินทรัพยด์ ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ - สุทธิ (69,831)        (20,512)        (59,252)        (7,010)          

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรษัิท ควอลิตี้คอนสตรคัช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

หนี้สินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เจ้ำหนี้กำรคำ้ 45,063          30,737          27,317          22,675          

เจ้ำหนี้อ่ืน 33,482          6,047            28,594          4,186            

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (1,745)          668               (621)             1,109            

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (19)               150               4                   94                 

หนี้สินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ - สุทธิ 76,781          37,602          55,294          28,064          

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 88,919          178,371        62,008          144,170        

จ่ำยภำษีเงินได้ -               (9,018)          -               (9,018)          

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 88,919          169,353        62,008          135,152        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 41                 188               26                 91                 

ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (45,209)        (109,954)      (41,941)        (108,027)      

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,608)          (690)             (2,607)          (690)             

ขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ -               -               829               10                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (48,776)        (110,456)      (43,693)        (108,616)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายดอกเบี้ย (806)             (2,103)          (10,130)        (16,422)        

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถอืหุ้นของบริษัท (56,000)        (56,000)        (56,000)        (56,000)        

เงินสดรับจากการกูยื้มจากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั -               -               36,000          65,000          

เงินสดรับจากการกูยื้มจากสถาบันการเงิน 45,000          -               45,000          -               

ช าระคนืเงินกูยื้มจากสถาบันการเงิน (26,667)        (46,500)        (26,667)        (46,500)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (38,473)        (104,603)      (11,797)        (53,922)        

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรษัิท ควอลิตี้คอนสตรคัช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 (ไมไ่ด้ตรวจสอบ)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 1,670            (45,706)        6,518            (27,386)        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด 21,207          105,040        5,772            58,239          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด 22,877          59,334          12,290          30,853          

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รำยกำรไม่เป็นเงินสดที่ส ำคัญ

เจ้ำหนี้กำรซื้อสินทรัพย์คงคำ้ง 12,313          47,124          11,408          46,981          

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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