
บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 249,759            346,449            153,901            125,347            

เงินลงทุนชัว่คราว 4 250,000            -                    -                    -                    

ลูกหน้ีการคา้ 3, 5 184,732            175,744            165,269            159,352            

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3 10,852              9,195                13,898              9,769                

สินคา้คงเหลือ 210,934            173,285            159,064            135,219            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 192                   129                   -                    -                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 906,469 704,802 492,132 429,687

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                    -                    590,000            590,000            
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 1,282,345         1,359,253         1,090,102         1,145,294         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,895                6,351                4,588                4,936                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8 20,481              14,736              19,454              13,917              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,698                1,810                1,449                1,543                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,310,419 1,382,150 1,705,593 1,755,690

รวมสินทรัพย์ 2,216,888 2,086,952 2,197,725 2,185,377

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน   
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

     เจา้หน้ีการคา้ 3, 9 116,162            105,290            95,718              83,923              

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3 107,571            86,480              93,954              76,053              
เงินกูย้ืมระยะสั้น 3 -                    -                    100,000            200,000            

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับ

   ผลประโยชน์พนกังาน 1,870                1,870                1,710                1,710                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 22,885              2,108                22,885              2,108                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 248,488 195,748 314,267 363,794

     หนี้สินไม่หมุนเวียน

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
   ผลประโยชน์พนกังาน 10 53,182              39,284              48,998              36,181              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 887                   516                   739                   358                   

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 54,069 39,800 49,737 36,539

รวมหนีสิ้น 302,557 235,548 364,004 400,333

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
4



บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2562 2561 2562 2561
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน  

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

   ทุนท่ีออกและช าระแล้ว

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

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 653,769            653,769            653,769            653,769            

     ก  าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

      ทุนส ารองตามกฎหมาย 56,088              56,088              40,000              40,000              

   ยังไม่ได้จัดสรร 804,474            741,547            739,952            691,275            

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,914,331 1,851,404 1,833,721 1,785,044

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,216,888 2,086,952 2,197,725 2,185,377

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 3 476,618        445,330        399,507        376,744        
ตน้ทนุขาย (388,733)       (399,214)       (321,146)       (328,910)       

ก าไรขั้นต้น 87,885          46,116          78,361          47,834          

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 457               1,537            403               1,537            

รายไดอ่ื้น 1,283            545               6,348            5,582            

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 89,625          48,198          85,112          54,953          

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (20,987)         (22,708)         (20,561)         (21,984)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 10 (35,711)         (24,290)         (33,194)         (22,527)         

     รวมค่าใช้จ่าย (56,698)         (46,998)         (53,755)         (44,511)         
                                  
ก าไรจากการด าเนินงาน 32,927          1,200            31,357          10,442          

ตน้ทนุทางการเงิน -                -                (890)              (2,617)           

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 32,927          1,200            30,467          7,825            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (6,274)           1,473            (6,449)           1,450            

ก าไรส าหรับงวด 26,653          2,673            24,018          9,275            

ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท) 12 0.07              0.01              0.06              0.02              

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

ก าไรส าหรับงวด 26,653          2,673            24,018          9,275            

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                -                -                -                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 26,653          2,673            24,018          9,275            

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 3 1,032,897     919,974        868,537        775,944        
ตน้ทนุขาย (828,720)       (805,654)       (690,890)       (661,217)       

ก าไรขั้นต้น 204,177        114,320        177,647        114,727        

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 2,033            -                1,979            -                

รายไดอ่ื้น 2,488            1,099            12,670          11,375          

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 208,698        115,419        192,296        126,102        

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (41,063)         (43,583)         (40,489)         (43,542)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 10 (62,517)         (52,233)         (58,202)         (48,968)         
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                (328)              -                (328)              

     รวมค่าใช้จ่าย (103,580)       (96,144)         (98,691)         (92,838)         

ก าไรจากการด าเนินงาน 105,118        19,275          93,605          33,264          

ตน้ทนุทางการเงิน -                -                (2,528)           (5,225)           

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 105,118        19,275          91,077          28,039          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (18,191)         (1,627)           (18,400)         (1,661)           

ก าไรส าหรับงวด 86,927          17,648          72,677          26,378          

ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท) 12 0.22              0.04              0.18              0.07              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
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บริษทัควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

ก าไรส าหรับงวด 86,927          17,648          72,677          26,378          

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                -                -                -                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 86,927          17,648          72,677          26,378          

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ทุนท่ีออกและ มูลคา่หุ้น ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 400,000               653,769               56,088                 683,488               1,793,345            

รายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผล 13 - - - (12,000)                (12,000)                
   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (12,000)                (12,000)                

รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น 400,000               653,769               56,088                 671,488 1,781,345

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน - - - 17,648                 17,648
   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - -
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด - - - 17,648                 17,648                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561 400,000               653,769               56,088                 689,136               1,798,993            

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 




10



บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ทุนท่ีออกและ มูลคา่หุ้น ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 400,000               653,769               56,088                 741,547               1,851,404            

รายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผล 13 - - - (24,000)                (24,000)                
   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (24,000)                (24,000)                

รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น 400,000               653,769               56,088                 717,547               1,827,404            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน - - - 86,927 86,927
   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - -
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด - - - 86,927                 86,927                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562 400,000               653,769               56,088                 804,474               1,914,331            

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ทุนท่ีออกและ มูลคา่หุ้น ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฏหมาย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 400,000               653,769               40,000                 631,368               1,725,137            

รายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผล 13 - - - (12,000)               (12,000)               
   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (12,000)               (12,000)               

รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น 400,000               653,769               40,000                 619,368               1,713,137            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน - - - 26,378                 26,378                 
   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - -
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด - - - 26,378                 26,378

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561 400,000               653,769               40,000                 645,746               1,739,515            

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ทุนท่ีออกและ มูลคา่หุ้น ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฏหมาย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 400,000               653,769               40,000                 691,275               1,785,044            

รายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผล 13 - - - (24,000)               (24,000)               
   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (24,000)               (24,000)               

รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น 400,000               653,769               40,000                 667,275               1,761,044            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

   ก  าไรหรือขาดทุน - - - 72,677                 72,677                 
   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - -
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด - - - 72,677                 72,677                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562 400,000               653,769               40,000                 739,952               1,833,721            

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับงวด 86,927       17,648       72,677       26,378       

รายการปรับปรุง

คา่เส่ือมราคา 85,706       90,000       63,711       68,327       

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 652            686            511            541            

ดอกเบ้ียรับ (227)           (308)           (312)           (114)           

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (626)           (19)             (572)           (19)             

โอนกลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ -             (1)               -             (1)               
ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ (กลบัรายการ) 662            (2,461)        766            (2,312)        

ขาดทุนจากการตดัรายการบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 181            7                181            7                

ตน้ทุนทางการเงิน -             -             2,528         5,225         

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 10 13,898       3,244         12,817       2,916         

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18,191       1,627         18,400       1,661         

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 205,364     110,423     170,707     102,609     

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้) 

ลูกหน้ีการคา้ (8,506)        (59,301)      (5,435)        (50,909)      

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (996)           (4,588)        (3,419)        (9,688)        

สินคา้คงเหลือ (38,311)      21,544       (24,611)      21,942       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 112            (1,679)        94              (1,379)        
สินทรัพย์ด าเนินงานเพิ่มขึน้ - สุทธิ (47,701)      (44,024)      (33,371)      (40,034)      

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
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บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึน้

เจา้หน้ีการคา้ 11,011       20,889       11,880       15,984       
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 19,657       22,736       16,414       15,759       

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 371            268            381            135            

หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ 31,039       43,893       28,675       31,878       

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงาน 188,702     110,292     166,011     94,453       

จ่ายภาษีเงินได้ (3,222)        (467)           (3,160)        (390)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 185,480     109,825     162,851     94,063       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว (250,000)    -             -             -             

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,201)        (13,508)      (7,918)        (11,866)      

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (196)           (550)           (163)           (385)           

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -             5                -             5                

รับดอกเบ้ีย 227            308            312            114            

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (258,170)    (13,745)      (7,769)        (12,132)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกู้ยมื

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -             -             (100,000)    (20,000)      
เงินกู้ยมืลดลง -             -             (100,000)    (20,000)      

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 13 (24,000)      (12,000)      (24,000)      (12,000)      

จ่ายดอกเบ้ีย -             -             (2,528)        (5,225)        

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (24,000)      (12,000)      (126,528)    (37,225)      

(พันบาท)

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
15



บริษทัควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

2562 2561 2562 2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (96,690)       84,080        28,554        44,706        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 346,449      123,004      125,347      57,767        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 249,759      207,084      153,901      102,473      

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 1,836          4,983          1,791          2,935          

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

     หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
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