
บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วนัที ่30 กันยายน 2560

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 117,322           17,766          90,161             8,702            

ลูกหน้ีการคา้ 3, 4 163,197           109,000        144,874           96,745          

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3 6,550               10,275          5,414               9,840            

สินคา้คงเหลือ 186,405           162,978        142,593           125,327        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 4,373               3,581            3,873               2,453            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 477,847           303,600        386,915           243,067        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                  -                590,000           590,000        

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 1,572,514        1,691,700     1,311,956        1,398,934     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,614             9,838            8,940               7,580            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7 21,144             28,337          14,110             16,808          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 193                  186               193                  186               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,606,465        1,730,061     1,925,199        2,013,508     

รวมสินทรัพย์ 2,084,312        2,033,661     2,312,114        2,256,575     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน   
ณ วนัที ่30 กันยายน 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมุนเวียน

     เจา้หน้ีการคา้ 3, 8 118,220           69,063          97,734             62,924          

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3 116,868           88,819          102,080           77,787          

เงินกูย้ืมระยะสั้น 3, 9 -                  40,000          343,000           376,000        

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน   1,584               1,584            1,485               1,485            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,921               3,380            2,454               2,824            

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 239,593           202,846        546,753           521,020        

     หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

   ผลประโยชน์พนกังาน 10 47,357             42,745          42,984             38,844          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 110                  177               104                  171               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 47,467             42,922          43,088             39,015          

รวมหนีสิ้น 287,060           245,768        589,841           560,035        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที ่30 กันยายน 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

     ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน  
- หุน้สามญั 400,000           400,000        400,000           400,000        

   ทุนท่ีออกและช าระแล้ว

- หุน้สามญั 400,000           400,000        400,000           400,000        

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 653,769           653,769        653,769           653,769        

     ก  าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว
      ทุนส ารองตามกฎหมาย

           บริษทั 40,000             40,000          40,000             40,000          

           บริษทัยอ่ย 16,088             16,088          -                  -                

   ยังไม่ได้จัดสรร 687,395           678,036        628,504           602,771        

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 1,797,252        1,787,893     1,722,273        1,696,540     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                -                  -                

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,797,252        1,787,893     1,722,273        1,696,540     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,084,312        2,033,661     2,312,114        2,256,575     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขาย 3 500,145     364,378     425,305     290,669     
ตน้ทุนขาย (408,590)    (334,389)    (339,155)    (263,634)    
ก าไรขั้นต้น 91,555       29,989       86,150       27,035       

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 540            632            540            632            

รายไดอ่ื้น 878            3,119         4,447         7,815         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 92,973       33,740       91,137       35,482       

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (33,274)      (26,164)      (31,650)      (22,112)      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (20,557)      (34,942)      (19,273)      (33,175)      

     รวมค่าใช้จ่าย (53,831)      (61,106)      (50,923)      (55,287)      

                                  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและ
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้   39,142       (27,366)      40,214       (19,805)      

ตน้ทุนทางการเงิน -             (388)           (3,047)        (3,537)        
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 39,142       (27,754)      37,167       (23,342)      

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (8,727)        (4,670)        (3,983)        186            
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 30,415       (32,424)      33,184       (23,156)      

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 30,415       (32,424)      33,184       (23,156)      

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -             -             -             -             
30,415       (32,424)      33,184       (23,156)      

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท)
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 12 0.08           (0.08)          0.08           (0.06)          

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 30,415       (32,424)      33,184       (23,156)      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -             -             -             -             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 30,415       (32,424)      33,184       (23,156)      

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 30,415       (32,424)      33,184       (23,156)      

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -             -             -             -             
30,415       (32,424)      33,184       (23,156)      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขาย 3 1,323,275  1,123,278  1,120,274  900,291     
ตน้ทุนขาย (1,158,392) (1,048,211) (959,197)    (833,223)    
ก าไรขั้นต้น 164,883     75,067       161,077     67,068       

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 1,037         1,021         1,031         1,029         

รายไดอ่ื้น 5,331         13,201       18,688       26,607       
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 171,251     89,289       180,796     94,704       

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (91,266)      (76,365)      (84,677)      (68,031)      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (63,209)      (79,263)      (58,120)      (73,821)      

     รวมค่าใช้จ่าย (154,475)    (155,628)    (142,797)    (141,852)    

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและ
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้   16,776       (66,339)      37,999       (47,148)      

ตน้ทุนทางการเงิน (224)           (901)           (9,568)        (10,227)      
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 16,552       (67,240)      28,431       (57,375)      

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (7,193)        (3,818)        (2,698)        805            
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 9,359         (71,058)      25,733       (56,570)      

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 9,359         (71,058)      25,733       (56,570)      

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -             -             -             -             
9,359         (71,058)      25,733       (56,570)      

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท)
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 12 0.02           (0.18)          0.06           (0.14)          

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 9,359         (71,058)      25,733       (56,570)      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -             -             -             -             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 9,359         (71,058)      25,733       (56,570)      

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 9,359         (71,058)      25,733       (56,570)      

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -             -             -             -             
9,359         (71,058)      25,733       (56,570)      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ทนุท่ีออก มูลค่าหุ้น ทนุส ารอง จดัสรร ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฏหมาย บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 400,000       653,769       56,088         841,777       1,951,634    - 1,951,634    

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

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

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (56,000)       (56,000)       - (56,000)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทนุ - - - (71,058)       (71,058)       - (71,058)       
   ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - - -
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด - - - (71,058)       (71,058)       - (71,058)       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 400,000       653,769       56,088         714,719       1,824,576    - 1,824,576    

งบการเงนิรวม
ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ทนุท่ีออก มูลค่าหุ้น ทนุส ารอง จดัสรร ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 400,000       653,769       56,088         678,036       1,787,893    - 1,787,893    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทนุ - - - 9,359           9,359           - 9,359           
   ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - - -
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด - - - 9,359           9,359           - 9,359           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 400,000       653,769       56,088         687,395       1,797,252    - 1,797,252    

งบการเงนิรวม
ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ได้
ทนุท่ีออกและ มูลค่าหุน้ ทนุส ารอง จดัสรร รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 400,000          653,769          40,000            739,395          1,833,164       

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

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

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (56,000)           (56,000)           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทนุ - - - (56,570)           (56,570)           
   ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - - -
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด - - - (56,570)           (56,570)           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 400,000          653,769          40,000            626,825          1,720,594       

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ได้
ทนุท่ีออกและ มูลค่าหุน้ ทนุส ารอง จดัสรร รวมส่วนของ
ช าระแลว้ สามญั ตามกฏหมาย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 400,000          653,769          40,000            602,771          1,696,540       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทนุ - - - 25,733            25,733            
   ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - - -
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด - - - 25,733            25,733            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 400,000          653,769          40,000            628,504          1,722,273       

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 9,359         (71,058)      25,733       (56,570)      

รายการปรับปรุง

คา่เส่ือมราคา 134,935     140,507     102,686     107,177     

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,542         1,235         1,208         973            

ดอกเบ้ียรับ (36)             (41)             (25)             (26)             

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึน (159)           20              (159)           20              

โอนกลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ -             (111)           -             (111)           

ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ (กลบัรายการ) (11,867)      2,451         (8,448)        1,360         

ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (280)           -             -             (133)           

ขาดทุนจากการตดัรายการบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,407         204            515            204            

ตน้ทุนทางการเงิน 224            901            9,568         10,227       

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 4,612         4,043         4,140         3,650         

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 7,193         3,818         2,698         (805)           

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 146,930     81,969       137,916     65,966       

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้) 

ลูกหน้ีการคา้ (54,067)      2,305         (47,999)      (265)           

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3,725         3,800         4,426         (7,497)        

สินคา้คงเหลือ (11,560)      (75,690)      (8,818)        (51,546)      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั (792)           (294)           (1,420)        8                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (7)               48              (7)               48              

สินทรัพย์ด าเนินงานเพิ่มขึน้ - สุทธิ (62,701)      (69,831)      (53,818)      (59,252)      

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ 49,186       45,063       34,839       27,317       

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 32,659       33,482       27,641       28,594       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (459)           (1,745)        (370)           (621)           

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (67)             (19)             (67)             4                

หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ - สุทธิ 81,319       76,781       62,043       55,294       

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 165,548     88,919       146,141     62,008       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 36              41              25              26              

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 280            -             -             829            

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (24,013)      (45,209)      (20,068)      (41,941)      

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,062)        (3,608)        (2,062)        (2,607)        

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (25,759)      (48,776)      (22,105)      (43,693)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (233)           (806)           (9,577)        (10,130)      

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (40,000)      (26,667)      (40,000)      (26,667)      

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั -             (56,000)      -             (56,000)      

เงินสดรับจากการกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -             -             7,000         36,000       

เงินสดรับจากการกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน -             45,000       -             45,000       

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (40,233)      (38,473)      (42,577)      (11,797)      

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
15



บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2560 2559

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ - สุทธิ 99,556       1,670         81,459       6,518         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 17,766       21,207       8,702         5,772         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 117,322     22,877       90,161       12,290       

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 7,874         12,313       7,704         11,408       

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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