บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

5
4, 6
4, 7
8

9
10
11
12
13

รวมสินทรัพย์

123,004,078
124,931,620
8,155,256
188,050,949
882,535
445,024,438

17,765,690
108,999,541
12,973,065
162,977,815
883,856
303,599,967

57,766,921
111,185,955
7,276,898
149,580,176
758,142
326,568,092

8,701,941
96,745,427
11,535,086
125,327,179
757,357
243,066,990

589,999,980
589,999,980
1,539,831,176 1,694,573,819 1,286,912,650 1,401,172,245
5,583,026
6,964,376
4,280,162
5,342,391
30,988,068
28,337,208
23,938,646
16,808,067
191,835
185,845
191,835
185,845
1,576,594,105 1,730,061,248 1,905,323,273 2,013,508,528
2,021,618,543

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
8

2,033,661,215

2,231,891,365

2,256,575,518

บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

4, 15
4, 16
4, 14

17

85,903,886
92,011,297
-

69,062,925
92,198,713
40,000,000

79,022,583
81,944,390
300,000,000

62,924,108
80,611,623
376,000,000

1,888,715
179,803,898

1,584,480
202,846,118

1,750,260
462,717,233

1,485,098
521,020,829

48,386,929

42,744,874

43,959,389

38,843,543

83,138

176,782

78,138

171,782

48,470,067

42,921,656

44,037,527

39,015,325

228,273,965

245,767,774

506,754,760

560,036,154

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
9

บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
- หุ้นสามัญ
ทุนที่ ออกและชาระแล้ ว
- หุ้นสามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
ยังไม่ ได้ จัดสรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้นบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

18

400,000,000

400,000,000

400,000,000

400,000,000

19

400,000,000
653,768,750

400,000,000
653,768,750

400,000,000
653,768,750

400,000,000
653,768,750

40,000,000
16,088,000
683,487,806
1,793,344,556
22
1,793,344,578

40,000,000
16,088,000
678,036,668
1,787,893,418
23
1,787,893,441

40,000,000
631,367,855
1,725,136,605
1,725,136,605

40,000,000
602,770,614
1,696,539,364
1,696,539,364

2,021,618,543

2,033,661,215

2,231,891,365

2,256,575,518

19
19

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
10

บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้ น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
รายได้อื่น
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย

4, 20, 26 1,705,043,843 1,467,892,349 1,437,808,895 1,190,610,811
(1,516,851,273) (1,402,245,547) (1,249,235,674) (1,123,258,630)
8
188,192,570
65,646,802
188,573,221
67,352,181

4, 21

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย

22
23

กาไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้

921,291
6,171,357
195,285,218

1,310,029
18,282,939
85,239,770

915,460
24,315,982
213,804,663

1,318,196
34,340,502
103,010,879

(109,955,376)
(82,287,701)
(192,243,077)

(97,304,541)
(91,433,236)
(188,737,777)

(104,134,847)
(75,642,303)
(179,777,150)

(87,811,581)
(84,025,821)
(171,837,402)

3,042,141

(103,498,007)

34,027,513

(68,826,523)

ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้

4

(224,657)
2,817,484

(1,085,253)
(104,583,260)

(12,561,928)
21,465,585

(13,607,541)
(82,434,064)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรั บปี

25

2,647,419
5,464,903

(3,157,005)
(107,740,265)

7,130,794
28,596,379

1,810,063
(80,624,001)

5,464,904
(1)
5,464,903

(107,740,264)
(1)
(107,740,265)

28,596,379
0
28,596,379

(80,624,001)
0
(80,624,001)

0.01

(0.27)

0.07

(0.20)

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัน้ พื้นฐาน (บาท)
ส่ วนที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นบริ ษทั ใหญ่

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
11

บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

กาไร (ขาดทุน) สาหรั บปี

5,464,903

-107,740,265

28,596,379

-80,624,001

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่จะไม่ ถกู จัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
17
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

(17,207)

-

3,441

-

(215)

-

(13,766)

-

862

-

25

1,077

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี สุ ทธิจากภาษี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรั บปี
การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

5,451,137

(107,740,265)

28,597,241

(80,624,001)

5,451,138
(1)
5,451,137

(107,740,264)
(1)
-107,740,265

28,597,241
28,597,241

(80,624,001)
-80,624,001

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
12

บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่ นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
เงินปันผล
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
กาไรสะสม
ส่วนได้เสี ย
จัดสรรแล้ว
รวมส่วน
ที่ไม่มีอานาจ
ทุนที่ออก
ส่ วนเกิน
ทุนสารอง
ยังไม่ได้
ของผูถ้ ือหุน้
หมายเหตุ และชาระแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ ตามกฏหมาย
ควบคุม
จัดสรร
บริ ษทั ใหญ่
(บาท)
400,000,000 653,768,750
56,088,000
841,776,932 1,951,633,682
24

28

-

-

-

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

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

-

-

-

(107,740,264)
(107,740,264)

(107,740,264)
(107,740,264)

400,000,000

653,768,750

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
13

56,088,000

678,036,668 1,787,893,418

-

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้
1,951,633,706

(56,000,000)
(56,000,000)
(56,000,000)
(1)
(1)

(107,740,265)
(107,740,265)

23

1,787,893,441

-

บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่ นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
เงินปันผล
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
กาไรสะสม
ส่วนได้เสี ย
จัดสรรแล้ว
รวมส่วน
ที่ไม่มีอานาจ
ทุนที่ออก
ส่ วนเกิน
ทุนสารอง
ยังไม่ได้
ของผูถ้ ือหุน้
ควบคุม
และชาระแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ ตามกฏหมาย
จัดสรร
บริ ษทั ใหญ่
(บาท)
400,000,000 653,768,750
56,088,000
678,036,668 1,787,893,418
23

-

-

-

-

-

-

400,000,000

653,768,750

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
14

56,088,000

5,464,904
(13,766)
5,451,138

5,464,904
(13,766)
5,451,138

683,487,806 1,793,344,556

-

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้
1,787,893,441

(1)
(1)

5,464,903
(13,766)
5,451,137

22

1,793,344,578

-

บริษัทควอลิตคี้ อนสตรัคชั่ นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผล
รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
400,000,000
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รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
1,833,163,365

-

-

-

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

-56,000,000
-56,000,000
-56,000,000

-

-

-

(80,624,001)
(80,624,001)

(80,624,001)
(80,624,001)

602,770,614

1,696,539,364

400,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ส่วนเกิน
ทุนสารอง
ยังไม่ได้
มูลค่าหุน้ สามัญ ตามกฏหมาย
จัดสรร
(บาท)
653,768,750
40,000,000
739,394,615

653,768,750

40,000,000

บริษัทควอลิตคี้ อนสตรัคชั่ นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผล
รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

400,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

400,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ส่วนเกิน
ทุนสารอง
ยังไม่ได้
มูลค่าหุน้ สามัญ ตามกฏหมาย
จัดสรร
(บาท)
653,768,750
40,000,000
602,770,614

-

-

-

-

-

-

653,768,750

40,000,000

-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
1,696,539,364

-

28,596,379
862
28,597,241

28,596,379
862
28,597,241

631,367,855

1,725,136,605

บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่ นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยรับ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
ขาดทุนจากการตัดรายการบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการตัดรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายและอื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไรจากการจาหน่ ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
สินทรัพย์ ดาเนินงานลดลง (เพิม่ ขึ้น)
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ - สุ ทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5,464,903

(107,740,265)

28,596,379

(80,624,001)

180,886,899
1,530,686
(197,663)
5,671
(657)
1,636,728
(9,202,113)
883,856
224,657
6,156,876
(2,647,419)
-280,372

187,366,994
1,538,963
(75,898)
6,100
(111,282)
290,117
8,695,636
1,277,597
1,085,253
5,716,085
3,157,005
-

137,537,135
1,211,565
(186,456)
5,671
(657)
721,502
(5,763,672)
757,357
12,561,928
5,526,423
(7,130,794)
-

142,827,996
1,239,376
(51,062)
6,100
(111,282)
255,113
7,335,246
906,397
13,607,541
5,130,228
(1,810,063)
(132,700)

184,462,052

101,206,305

173,836,381

88,578,889

(15,848,597)
4,817,809
(15,871,021)
(5,990)
(26,907,799)

14,648,523
514,839
(35,312,289)
58,900
(20,090,027)

(14,357,045)
4,258,188
(18,489,325)
(5,990)
(28,594,172)

9,529,145
277,577
(20,418,176)
58,900
(10,552,554)
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บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่ นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

หนีส้ ินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ นดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ

16,757,360
4,934,055
(227,793)
(93,644)
21,369,978

18,817,383
852,609
(417,057)
(526,741)
18,726,194

16,014,874
5,450,730
(144,338)
(93,644)
21,227,622

(4,430,161)
2,135,595
(368,604)
(348,069)
(3,011,239)

กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากการดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

178,924,231
(882,535)
178,041,696

99,842,472
(883,857)
98,958,615

166,469,831
(758,142)
165,711,689

75,015,096
(757,357)
74,257,739

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

197,663
(32,899,132)
(149,336)
280,374
(32,570,431)

75,899
(57,555,661)
(1,171,198)
(58,650,960)

186,456
(28,113,682)
(149,336)
(28,076,562)

51,063
(51,075,993)
(861,198)
829,000
(51,057,128)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจาก (จ่ ายเพือ่ ชาระ) เงินกู้ยมื
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระเงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยมื เพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ

(40,000,000)
(40,000,000)

(31,666,600)
45,000,000
13,333,400

(40,000,000)
(43,000,000)
7,000,000
(76,000,000)

(31,666,600)
36,000,000
45,000,000
49,333,400

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ควอลิตีค้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(บาท)

จ่ ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
รวมจ่ายเงินปันผล
จ่ายดอกเบี้ย
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(232,877)
(40,232,877)

(56,000,000)
(56,000,000)
(1,082,915)
(43,749,515)

(12,570,147)
(88,570,147)

(56,000,000)
(56,000,000)
(13,605,203)
(20,271,803)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

105,238,388
17,765,690
123,004,078

(3,441,860)
21,207,550
17,765,690

49,064,980
8,701,941
57,766,921

2,928,808
5,773,133
8,701,941

7,357,303

12,475,449

6,929,303

11,043,943

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ จากการซื้ อสิ นทรัพย์
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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