
บริษัท  ควอลลีเทค  จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2553  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2552  (ตรวจสอบแลว)
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ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  5599
วันท่ี  6  พฤศจิกายน  2553

ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลท่ีไดสอบทานโดยผูสอบ
บัญชีอ่ืนดังกลาวขางตน ตามรายงานลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2552 วาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงิน
ระหวางกาลดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

สํานักงานสอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ

(นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน)

งบการเงิน สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกัน ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและเสนอรายงานไวอยาง
ไมมีเง่ือนไข ตามรายงานลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2553 งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปน
สวนหน่ึงของงบการเงินท่ีผูสอบบัญชีอ่ืนไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว 

งบกําไรขาดทุน สําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 งบแสดง
การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และ งบกระแสเงินสด  สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท 

กําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางพอประมาณวางบการเงิน
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการ
สอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อม่ันนอยกวาการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินท่ีสอบทานได

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา

ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 งบกําไรขาดทุน สําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน 
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวด 9 เดือน 
สิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
สอบทานของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปเก่ียวกับการสอบทาน ซึ่ง

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถือหุนบริษัท  ควอลลีเทค  จํากัด (มหาชน)

3 / 19



หมายเหตุ 30 กันยายน 2553 บาท 31 ธันวาคม 2552
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5       17,879,297.35 11,450,291.89
     เงินลงทุนชั่วคราว 6       64,308,436.26 89,366,678.83
     ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 7       40,494,113.98 49,639,431.04
     มูลคางานบริการท่ียังไมไดเรียกเก็บเงิน 39,500,054.14 23,527,737.80
     สินคาคงเหลือ 4,651,918.89 2,995,855.75
     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 3,292,884.99 2,668,301.40

     รวมสินทรัพยหมุนเวียน 170,126,705.61 179,648,296.71
สินทรัพยไมหมุนเวียน
     เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8       10,061,476.96 0.00
     ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9       53,370,128.55 50,273,885.93
     สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน

เงินจายลวงหนาคาซื้อทรัพยสินถาวร 0.00 1,003,261.60
ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ท่ีจาย 5,998,458.36 7,081,626.36
อ่ืน ๆ - สุทธิ 10       101,252.20 141,055.00
     รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 69,531,316.07 58,499,828.89

รวมสินทรัพย 239,658,021.68 238,148,125.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                (  นายสรรพัชญ    รัตคาม         และ        นายสมชาญ     ลัพธิกุลธรรม  )

สินทรัพย

บริษัท  ควอลลีเทค  จํากัด  (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแลว)

บริษัท  ควอลลีเทค  จํากัด  (มหาชน)
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หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 30 กันยายน 2553 บาท 31 ธันวาคม 2552
หน้ีสินหมุนเวียน
     เจาหน้ีการคา 6,760,926.03 3,890,003.77
     สวนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป               11 2,528,265.75 2,718,724.21
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

คาใชจายคางจาย 16,546,022.73 18,331,400.10
อ่ืน ๆ 1,357,888.68 2,007,631.34
     รวมหน้ีสินหมุนเวียน 27,193,103.19 26,947,759.42

หน้ีสินไมหมุนเวียน
     หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 11      1,368,281.76 3,047,547.57

     รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 1,368,281.76 3,047,547.57
     รวมหน้ีสิน 28,561,384.95 29,995,306.99

สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน
          ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท         100,000,000.00 100,000,000.00
          ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว

หุนสามัญ 90,000,000 หุน หุนละ 1 บาท 90,000,000.00 90,000,000.00
     สวนเกินมูลคาหุน 55,970,571.40 55,970,571.40
     กําไรสะสม
          จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 10,000,000.00 9,103,150.68
          ยังไมไดจัดสรร 12      55,126,065.33 53,079,096.53

     รวมสวนของผูถือหุน 211,096,636.73 208,152,818.61
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 239,658,021.68 238,148,125.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                (  นายสรรพัชญ    รัตคาม         และ        นายสมชาญ     ลัพธิกุลธรรม  )

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแลว)

บริษัท  ควอลลีเทค  จํากัด  (มหาชน)

งบดุล (ตอ)
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หมายเหตุ 2553          บาท          2552
รายไดจากการใหบริการ 71,435,563.43 76,268,332.09
ตนทุนการใหบริการ (45,703,608.87) (44,918,298.28)
กําไรขั้นตน 25,731,954.56 31,350,033.81
รายไดอ่ืน 769,540.92 127,160.68
กําไรกอนคาใชจาย 26,501,495.48 31,477,194.49
คาใชจายในการบริหาร (8,058,432.79) (6,964,406.54)
คาตอบแทนกรรมการ (486,177.80) (129,000.00)
คาตอบแทนผูบริหาร (1,830,143.47) (1,929,913.36)
รวมคาใชจาย (10,374,754.06) (9,023,319.90)
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 16,126,741.42 22,453,874.59
ตนทุนทางการเงิน (74,721.41) (116,145.77)
กําไรกอนภาษีเงินได 16,052,020.01 22,337,728.82
ภาษีเงินได 13 (629,787.13) (1,068,247.17)
กําไรสุทธิ 15,422,232.88 21,269,481.65

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.17 0.24
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 90,000,000          90,000,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                (  นายสรรพัชญ    รัตคาม         และ        นายสมชาญ     ลัพธิกุลธรรม  )

บริษัท  ควอลลีเทค  จํากัด  (มหาชน)

(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  2553 และ 2552
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หมายเหตุ 2553          บาท          2552
รายไดจากการใหบริการ 196,190,806.51 210,921,202.99
ตนทุนการใหบริการ (132,351,380.33) (127,585,271.49)
กําไรขั้นตน 63,839,426.18 83,335,931.50
รายไดอ่ืน 1,267,855.77 1,329,184.28
กําไรกอนคาใชจาย 65,107,281.95 84,665,115.78
คาใชจายในการบริหาร (22,454,172.26) (20,551,447.98)
คาตอบแทนกรรมการ (1,367,954.02) (697,000.00)
คาตอบแทนผูบริหาร (5,640,512.36) (5,519,348.58)
รวมคาใชจาย (29,462,638.64) (26,767,796.56)
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 35,644,643.31 57,897,319.22
ตนทุนทางการเงิน (241,441.21) (534,630.66)
กําไรกอนภาษีเงินได 35,403,202.10 57,362,688.56
ภาษีเงินได 13 (959,383.98) (1,490,856.76)
กําไรสุทธิ 34,443,818.12 55,871,831.80

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.38 0.71
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 90,000,000          78,888,889          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                (  นายสรรพัชญ    รัตคาม         และ        นายสมชาญ     ลัพธิกุลธรรม  )

งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  2553 และ 2552

(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
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(หนวย : บาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน รวม

หมายเหตุ และเรียกชําระแลว มูลคาหุน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 70,000,000.00 0.00 5,602,643.29 54,179,456.20 129,782,099.49 
เพิ่มทุนหุนสามัญ 20,000,000.00 55,970,571.40 0.00 0.00 75,970,571.40 
เงินปนผลจาย 0.00 0.00 0.00 (54,110,000.00) (54,110,000.00)
กําไรสุทธิสําหรับงวด 9 เดือน 0.00 0.00 0.00 55,871,831.80 55,871,831.80 
เงินปนผลจายระหวางกาล 0.00 0.00 0.00 (13,500,000.00) (13,500,000.00)
สํารองตามกฎหมาย 0.00 0.00 2,793,591.59 (2,793,591.59) 0.00 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 90,000,000.00 55,970,571.40 8,396,234.88 39,647,696.41 194,014,502.69 
กําไรสุทธิสําหรับงวด 3 เดือน 0.00 0.00 0.00 14,138,315.92   14,138,315.92 
สํารองตามกฎหมาย 0.00 0.00 706,915.80 (706,915.80) 0.00 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 90,000,000.00 55,970,571.40 9,103,150.68 53,079,096.53 208,152,818.61 
เงินปนผลจาย 12 0.00 0.00 0.00 (22,500,000.00) (22,500,000.00)
กําไรสุทธิสําหรับงวด 9 เดือน 0.00 0.00 0.00 34,443,818.12 34,443,818.12 
เงินปนผลจายระหวางกาล 12 0.00 0.00 0.00 (9,000,000.00) (9,000,000.00)
สํารองตามกฎหมาย 0.00 0.00 896,849.32 (896,849.32) 0.00 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 90,000,000.00 55,970,571.40 10,000,000.00 55,126,065.33 211,096,636.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                (  นายสรรพัชญ    รัตคาม         และ        นายสมชาญ     ลัพธิกุลธรรม  )

กําไรสะสม

บริษัท  ควอลลีเทค  จํากัด  (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน  

สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
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2553          บาท          2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
     กําไรกอนภาษีเงินได 35,403,202.10 57,362,688.56
        รายการปรับปรุง

หน้ีสงสัยจะสูญ 662,587.31 0.00
หน้ีสงสัยจะสูญกลับรายการ 0.00 (485,084.25)
คาเสื่อมราคา 13,932,438.80 14,682,892.18
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 180,814.05 104,475.33
ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ท่ีจาย ตัดจําหนาย 980.40 0.00
คาใชจายดอกเบ้ียจาย 241,441.21 534,630.66

50,421,463.87 72,199,602.48
การเปล่ียนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหน้ีการคา 8,482,729.75 1,815,928.47
มูลคางานบริการท่ียังไมไดเรียกเก็บเงิน (15,972,316.34) 518,780.44
สินคาคงเหลือ (1,656,063.14) 28,054.05
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (624,583.59) 269,910.56
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 39,802.80 369,739.34
การเปล่ียนแปลงในสวนประกอบของหน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหน้ีการคา 2,870,922.26 (2,288,604.27)
คาใชจายคางจาย (1,785,377.37) 4,751,179.66
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (649,742.66) 469,280.89

        เงินสดรับจากการดําเนินงาน 41,126,835.58 78,133,871.62
        เงินสดจายดอกเบ้ียจาย (241,441.21) (581,266.06)
        เงินสดรับ(จาย)ภาษีเงินได 122,803.62 (2,590,366.65)
เงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมดําเนินงาน 41,008,197.99 74,962,238.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                   (  นายสรรพัชญ    รัตคาม         และ        นายสมชาญ     ลัพธิกุลธรรม  )

บริษัท  ควอลลีเทค  จํากัด  (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552
(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
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2553          บาท          2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
        เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง 25,058,242.57 (69,205,185.63)
        เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 3,000.00 149,532.71
        เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร (16,010,233.87) (7,892,125.82)
        เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น (10,061,476.96) 0.00
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,010,468.26) (76,947,778.74)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
        เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวของกันลดลง 0.00 (5,000,000.00)
        เงินกูยืมระยะยาวลดลง 0.00 (4,739,880.86)
        หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินลดลง (2,068,724.27) (2,417,777.51)
        เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 0.00 75,970,571.40
        เงินสดจายเงินปนผล (31,500,000.00) (67,610,000.00)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (33,568,724.27) (3,797,086.97)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 6,429,005.46 (5,782,626.80)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 11,450,291.89 13,513,087.10
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 17,879,297.35 7,730,460.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                   (  นายสรรพัชญ    รัตคาม         และ        นายสมชาญ     ลัพธิกุลธรรม  )

สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552
(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

บริษัท  ควอลลีเทค  จํากัด  (มหาชน)
งบกระแสเงินสด  (ตอ)
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1. ขอมูลทั่วไป
      1.1  บริษัทฯ  ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  เม่ือวันท่ี  11  กุมภาพันธ  2534  ทะเบียนเลขท่ี  0105534013647  และเม่ือวันท่ี  12
             ธันวาคม  2550   บริษัทฯ  ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน  จํากัด   ทะเบียนเลขท่ี  0107550000220   และเปน
             หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2552
      1.2  บริษัทฯ   มีสถานประกอบการสํานักงานใหญ   ต้ังอยูเลขท่ี   21/3    ถนนบานพลง   ตําบลมาบตาพุด   อําเภอเมืองระยอง 
             จังหวัดระยอง และสํานักงานสาขา ต้ังอยูเลขท่ี 1/37 หมูท่ี 1 ตําบลหนองชาก อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 
      1.3  บริษัทฯ  ประกอบธุรกิจใหบริการทางวิศวกรรมดานการทดสอบ  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพื่อความปลอดภัยในการ
             ใชงานเครื่องจักรอุปกรณ    ภาชนะรับแรงดัน    หมอไอนํ้า     ระบบทอรับแรงดันและโครงสรางเหล็กท่ีมีความสําคัญตอ
             กระบวนการผลิต   การจัดเก็บและการขนสงลําเลียงผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมดานพลังงาน    ปโตรเคมีและกอสรางตาม
             มาตรฐานสากลและขอกําหนดของกฎหมาย
2.  เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
            งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34  (ปรับปรุง  2550)  เรื่องงบการเงินระหวางกาล โดยมี
     วัตถุประสงคใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอครั้งลาสุด     เพื่อใหขอมูลน้ันเปนปจจุบัน     ดังน้ันงบการเงิน
     ระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม  เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซ้ําซอนกับขอมูล
     ท่ีไดรายงานไปแลว อยางไรก็ตาม งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด   
     ไดแสดงรายการเชนเดียวกับงบการเงินประจําป    ดังน้ันการใชงบการเงินระหวางกาลน้ีควรใชควบคูไปกับงบการเงินประจําป
     ลาสุด
            งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป   ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี   พ.  ศ.   2547   และแสดง
     รายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยกระทรวงพาณิชย  ลงวันท่ี  30 มกราคม 2552  เรื่องกําหนดรายการยอท่ีตองมี
     ในงบการเงิน   พ. ศ.  2552   และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและ
     นําเสนอรายงานทางการเงิน  ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   พ.ศ.  2535  
            งบการเงินของบริษัทฯ       จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการในงบการเงิน
     ยกเวนรายการท่ีเปดเผยไวในนโยบายการบัญชีท่ีเก่ียวของ

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                (  นายสรรพัชญ    รัตคาม         และ        นายสมชาญ     ลัพธิกุลธรรม  )

บริษัท  ควอลลีเทค  จํากัด  (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแลว)
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3.  การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
            สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   ฉบับท่ี   17/2553   และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เม่ือวันท่ี  26 
     พฤษภาคม 2553 เรื่องมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2552) โดยประกาศใชมาตรฐานการ
     บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  จํานวน 24 ฉบับ  โดยแบงเปน 21 ฉบับ  ซึ่งใชแทนฉบับเดิม โดยมีการจัดเรียงเลข
     ระบุฉบับใหมใหตรงกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ซึ่งบางฉบับไมมีการเปล่ียนแปลงในหลักการสําคัญและบางฉบับ
     มีการเปล่ียนแปลงในหลักการสําคัญบางสวน  และอีก 3 ฉบับเปนการประกาศใชใหม  รายละเอียดดังน้ี
     3.1  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีใชแทนฉบับเดิม

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันท่ีมีผลบังคับใช
            แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) 26 พฤษภาคม 2553
            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552)  การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2554
            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552)  สินคาคงเหลือ 1 มกราคม 2554
            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552)  งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2554
            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 1 มกราคม 2554

    ทางบัญชีและขอผิดพลาด
            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552)  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2554
            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552)  สัญญากอสราง 1 มกราคม 2554
            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552)  สัญญาเชา 1 มกราคม 2554
            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552)  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ 1 มกราคม 2556

   เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการชวยเหลือจากรัฐบาล
            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)  ตนทุนการกูยืม 1 มกราคม 2554
            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)  การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ี 1 มกราคม 2554

   เก่ียวของกัน
            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2554
            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552)  เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2554
            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552)  สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2554
            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)  กําไรตอหุน 1 มกราคม 2554
            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)  งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2554
            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552)  การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2554

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                (  นายสรรพัชญ    รัตคาม         และ        นายสมชาญ     ลัพธิกุลธรรม  )
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันท่ีมีผลบังคับใช

            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552)  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและ 1 มกราคม 2554

   สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น

            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)  สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552)     อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5  สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการ 1 มกราคม 2554

            (ปรับปรุง 2552)    ดําเนินงานท่ียกเลิก

            ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552)  ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) 

     ฉบับท่ี 28  (ปรับปรุง 2552)  ฉบับท่ี 31  (ปรับปรุง 2552)  และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) ไม

     เก่ียวของกับกิจการ  สวนมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ บริษัทฯ จะเริ่มนํามาถือปฏิบัติใน

     วันท่ีมีผลบังคับใชโดยฝายบริหารประเมินแลวเห็นวาจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

     3.2  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศใชใหม

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันท่ีมีผลบังคับใช

            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 ภาษีเงินได 1 มกราคม 2556

            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี 1 มกราคม 2554

   เงินเฟอรุนแรง

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6  การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ 6 ไมเก่ียวของกับกิจการ สวนมาตรฐานการบัญชี

     ฉบับท่ี 12 บริษัทฯ จะเริ่มนํามาถือปฏิบัติในวันท่ีมีผลบังคับใช   โดยฝายบริหารประเมินแลวเห็นวาจะไมมีผลกระทบอยางเปน

     สาระสําคัญตองบการเงิน 

4.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
            งบการเงินระหวางกาลน้ี ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและการประมาณการเชนเดียวกับงบการเงินประจําป   สิ้นสุด

     วันท่ี  31  ธันวาคม  2552  บริษัทฯ มีขอมูลท่ีตองการเปดเผยเพิ่มเติม  ดังน้ี

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ

                (  นายสรรพัชญ    รัตคาม         และ        นายสมชาญ     ลัพธิกุลธรรม  )
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     เงินลงทุน

            เงินลงทุนระยะยาวท่ีเปนเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนดแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนาย

            เงินลงทุนระยะยาวท่ีเปนเงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่งบริษัทฯ ถือเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงดวย

     มูลคายุติธรรม

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย

30 กันยายน 2553 บาท 31 ธันวาคม 2552

เงินสด 237,499.20          158,947.00          

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 33,000.00            32,000.00            

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย 17,608,798.15     11,259,344.89     

รวม 17,879,297.35     11,450,291.89     

6.  เงินลงทุนช่ัวคราว ประกอบดวย

30 กันยายน 2553 บาท 31 ธันวาคม 2552

กองทุนเปดเค - ตราสารรัฐระยะสั้น 0.00 25,164,017.19

กองทุนเปดไทยพาณิชยสะสมทรัพยตราสารหน้ี 15,259,884.98 36,116,384.93

กองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย 0.00 28,086,276.71

กองทุนเปดธนชาตบริหารเงิน 7,048,551.28 0.00

กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือน คุมครองเงินตน 3 15,000,000.00 0.00

กองทุนเปดไทยพาณิชยพันธบัตรรัฐบาล 6M77 17,000,000.00 0.00

กองทุนเปดกรุงไทย ฟอเรน ฟกซ อินคัม 11  เดือน 2 5,000,000.00 0.00

กองทุนเปดไทยพาณิชย ฟอรเรน โนท 14M2S 5,000,000.00 0.00

รวม 64,308,436.26 89,366,678.83

            กองทุนเปดดังกลาวลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีความเสี่ยงตํ่า  เน่ืองจากไมมีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ีเอกชน 

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ

                (  นายสรรพัชญ    รัตคาม         และ        นายสมชาญ     ลัพธิกุลธรรม  )
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7.  ลูกหน้ีการคา - สุทธิ  ประกอบดวย

30 กันยายน 2553 บาท 31 ธันวาคม 2552

ลูกหน้ีท่ีเรียกเก็บเงินแลวแยกตามอายุลูกหน้ี

     ลูกหน้ีท่ียังไมถึงกําหนดชําระ 28,381,710.52 29,647,228.70 

     ลูกหน้ีท่ีเกินกําหนดชําระ

     -  นอยกวา 3 เดือน 11,922,572.50 18,640,958.69 

     -  มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 0.00 1,482,766.28 

     -  มากกวา 6 เดือน ถึง 9 เดือน 27,760.00 5,720.00 

     -  มากกวา 9 เดือน ถึง 12 เดือน 291,336.92 25,500.00 

     -  มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป 13,586,331.28 12,890,267.30 

รวม 54,209,711.22 62,692,440.97 

หัก   คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (13,715,597.24) (13,053,009.93)

สุทธิ 40,494,113.98 49,639,431.04 

8.  เงินลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบดวย

30 กันยายน 2553 บาท 31 ธันวาคม 2552

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนด

     -  พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยรุนท่ี 1/3 ป 2553 5,061,476.96 0.00 

ตราสารทุน

     -  กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ 12 5,000,000.00 0.00 

รวม 10,061,476.96 0.00 

            พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยรุนท่ี 1/3 ป 2553 อัตราผลตอบแทนรอยละ 2.75 ตอป ครบกําหนดวันท่ี 14 มกราคม 2556

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ

                (  นายสรรพัชญ    รัตคาม         และ        นายสมชาญ     ลัพธิกุลธรรม  )
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9.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  ประกอบดวย

สวนปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องตกแตงติดต้ัง งานระบบ งานระหวาง
ที่ดิน อาคาร อาคาร และอุปกรณ สํานักงาน สํานักงาน สาธารณูปโภค ยานพาหนะ กอสราง รวม

     สินทรัพยราคาทุน :
           ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 7,219,000.00 9,290,260.87 2,308,080.35 78,545,142.24 6,425,860.24 3,050,624.15 1,291,122.36 37,845,768.44 163,201.05 146,139,059.70
           ซื้อเพิ่ม 0.00 0.00 0.00 14,430,620.08 1,156,968.72 208,141.67 0.00 152,550.00 1,264,215.00 17,212,495.47
           จําหนาย 0.00 0.00 0.00 (530,802.62) (811,283.36) (6,425.14) 0.00 (1,299.06) 0.00 (1,349,810.18)
           โอน 0.00 0.00 0.00 163,201.05 0.00 0.00 0.00 0.00 (163,201.05) 0.00
           ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 7,219,000.00 9,290,260.87 2,308,080.35 92,608,160.75 6,771,545.60 3,252,340.68 1,291,122.36 37,997,019.38 1,264,215.00 162,001,744.99
     คาเสื่อมราคาสะสม :
           ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 0.00 3,515,655.02 521,636.54 54,799,527.82 4,056,326.01 2,373,761.65 1,291,118.36 29,307,148.37 0.00 95,865,173.77
           คาเสื่อมราคาสําหรับงวด 9 เดือน 0.00 312,555.95 84,454.94 9,494,486.27 981,374.79 186,043.95 0.00 2,873,522.90 0.00 13,932,438.80
           คาเสื่อมราคาสวนท่ีตัดจําหนาย 0.00 0.00 0.00 (358,917.39) (802,512.73) (3,267.95) 0.00 (1,298.06) 0.00 (1,165,996.13)
           ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 0.00 3,828,210.97 606,091.48 63,935,096.70 4,235,188.07 2,556,537.65 1,291,118.36 32,179,373.21 0.00 108,631,616.44
     มูลคาสินทรัพยสุทธิ - ตามบัญชี
           ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 7,219,000.00 5,774,605.85 1,786,443.81 23,745,614.42 2,369,534.23 676,862.50 4.00 8,538,620.07 163,201.05 50,273,885.93
           ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 7,219,000.00 5,462,049.90 1,701,988.87 28,673,064.05 2,536,357.53 695,803.03 4.00 5,817,646.17 1,264,215.00 53,370,128.55

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 อุปกรณราคาทุน จํานวนเงิน 53.40 ลานบาท  และ  36.36 ลานบาท  ตามลําดับ  คิดคาเสื่อมราคาเต็มมูลคาแลว แตยังคงใชงานอยู
     

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                     (  นายสรรพัชญ    รัตคาม         และ        นายสมชาญ     ลัพธิกุลธรรม  )
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ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553  และวันท่ี  31 ธันวาคม 2552  ท่ีดิน  อาคารและสวนปรับปรุงอาคารราคาทุน  จํานวนเงิน 
     18.82 ลานบาท ไดจดจํานองไวเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงิน 4.50 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ MRR
     ตอป   และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนาจากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน  (หมายเหตุ 18)

เครื่องมือและอุปกรณชาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553
(หนวย : บาท)

คาเสื่อมราคา
สินทรัพยท่ีไดมาชวง ราคาทุน สะสม ราคาทุนสุทธิ

ตัดคาเสื่อมราคา โดยวิธีเสนตรง
    -  กอนวันท่ี 23 ตุลาคม 2542 3,141,464.03 (3,141,362.03) 102.00
    -  ป 2547 ถึงปปจจุบัน 33,356,828.19 (25,505,240.61) 7,851,587.58
ตัดคาเสื่อมราคา โดยวิธียอดลดลงทวีคูณ
    -  วันท่ี 23 ตุลาคม 2542 ถึงป 2546 5,797,715.07 (5,797,641.07) 74.00
    -  ป 2549 ถึงปปจจุบัน 50,312,153.46 (29,490,852.99) 20,821,300.47

รวม 92,608,160.75 (63,935,096.70) 28,673,064.05
     คาเสื่อมราคา  สําหรับงวด 9 เดือน  สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552 จํานวนเงิน 9.49 ลานบาท และ 9.43

     ลานบาท ตามลําดับ 
10. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ  ประกอบดวย

30 กันยายน 2553  บาท  31 ธันวาคม 2552
ลูกหน้ีเงินประกันตามสัญญา 3,723,816.27 3,763,619.07
หัก    คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (3,622,564.07) (3,622,564.07)

สุทธิ 101,252.20 141,055.00
11. หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ  ประกอบดวย
      1)   หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินไมรวมดอกเบ้ียจายในอนาคต มีดังน้ี

30 กันยายน 2553  บาท  31 ธันวาคม 2552
เจาหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ 3,896,547.51 5,766,271.78
หัก    สวนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (2,528,265.75) (2,718,724.21)

สุทธิ 1,368,281.76 3,047,547.57
ณ วันที่  30 กันยายน 2553  และวันที่ 31 ธันวาคม 2552  ยานพาหนะราคาทุน  จํานวนเงิน 14.68 ลานบาท  และ 

      16.23 ลานบาท ตามลําดับ อยูในระหวางการจายชําระตามสัญญาเชาการเงิน 

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                (  นายสรรพัชญ    รัตคาม         และ        นายสมชาญ     ลัพธิกุลธรรม  )
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11. หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ  (ตอ)  ประกอบดวย
      2)   จํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายสําหรับสัญญาเชาการเงิน มีดังน้ี 

30 กันยายน 2553  บาท  31 ธันวาคม 2552
ภายใน 1 ป 2,710,967.49 3,054,554.98
เกิน 1 ป แตไมเกิน 3 ป 1,388,058.39 3,085,439.02
เกิน 3 ป แตไมเกิน 5 ป 43,295.80 69,713.00

รวม 4,142,321.68 6,209,707.00
หัก    ดอกเบ้ียจายในอนาคตของสัญญาเชาการเงิน (245,774.17) (443,435.22)

มูลคาปจจุบันของเจาหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน 3,896,547.51 5,766,271.78
12.  การจัดสรรกําไรสะสม
              ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2553  เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2553  มีมติจายเงินปนผลจากกําไรป 2552
     ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาท  จํานวน 90 ลานหุน  เปนจํานวนเงิน 22.50 ลานบาท  โดยบริษัทฯ  ไดจายเงินปนผล
      ดังกลาวแลวในระหวางงวด
              ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี  3/2553 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2553 มีมติจายเงินปนผลระหวางกาล  
      ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.10 บาท จํานวน 90 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 9.00 ลานบาท โดยในบริษัทฯ ไดจายเงินปนผล
      ระหวางกาลดังกลาวแลวในระหวางงวด
13. การคํานวณภาษีเงินได
              ภาษีเงินไดนิติบุคคล คํานวณขึ้นในอัตรารอยละ  20  จากกําไร(ขาดทุน)กอนหักภาษีสําหรับงวด  บวกกลับดวยสํารอง
      คาใชจายและรายการอ่ืน  ๆ  ท่ีไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี   ยกเวนกําไรในสวนที่ไดรับยกเวนจากการ
      สงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 17) 
14. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
      14.1  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

30 กันยายน 2553 บาท 30 กันยายน 2552
เงินสด 237,499.20          141,038.00          
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 33,000.00            32,000.00            
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย 17,608,798.15     7,557,422.30       

รวม 17,879,297.35     7,730,460.30       
      14.2  ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการไมกระทบเงินสด
        สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาซื้อยานพาหนะจํานวน 1.13 ลานบาท
โดยไดจายชําระเงินเริ่มแรกจํานวน 0.28 ลานบาท สวนท่ีเหลือแสดงไวเปนหน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อ

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                (  นายสรรพัชญ    รัตคาม         และ        นายสมชาญ     ลัพธิกุลธรรม  )
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15. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
            สวนหน่ึงในสินทรัพย หน้ีสิน รายไดและคาใชจายของบริษัทฯ เกิดขึ้นจากรายการทางบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน
      รายการท่ีเก่ียวของกันดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงระหวางกัน มีรายละเอียดดังน้ี 
      15.1  ขอมูลท่ัวไป

ช่ือ ลักษณะความสัมพันธ รายการคา นโยบายการกําหนดราคา
      บุคคลที่เก่ียวของกัน
            นายสรรพัชญ  รัตคาม กรรมการและผูถือหุนบริษัท การค้ําประกัน ไมคิดคาธรรมเนียมบริการ

            นางมณฑา ไชยะบาล ญาติสนิทบุคคลที่เปนกรรมการ คาเชาสํานักงาน ตามราคาที่ตกลงในสัญญา เดือนละ
และผูถือหุนบริษัท 8,500 บาท เริ่ม มิถุนายน 2551

      บริษัทที่เก่ียวของกัน
            บริษัท ดูเวลล อินเตอรเทรด จํากัด ผูถือหุนเปนญาติสนิทกรรมการ ซ้ืออุปกรณชาง ใกลเคียงกับราคาตลาด

และผูถือหุนบริษัท และซ้ือสินคา
      15.2  ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน มีดังน้ี
               เจาหน้ีการคา  

30 กันยายน 2553  บาท  31 ธันวาคม 2552
      บริษัท ดูเวลล อินเตอรเทรด จํากัด 668,750.00 220,420.00

      15.3  รายการรายไดและคาใชจายกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน  มีดังน้ี
สําหรับงวด 3 เดือน สําหรับงวด 9 เดือน

2553         บาท         2552 2553         บาท         2552
ตนทุนการใหบริการ - คาซื้อสินคา
     บริษัท ดูเวลล อินเตอรเทรด จํากัด 984,151.00 644,500.00 2,314,101.00 1,105,000.00
คาใชจายในการบริหาร - คาเชาสํานักงาน
     นางมณฑา  ไชยะบาล 25,500.00 25,500.00 76,500.00 76,500.00

      15.4  รายการซื้ออุปกรณกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน  มีดังน้ี
สําหรับงวด 3 เดือน สําหรับงวด 9 เดือน

2553         บาท         2552 2553         บาท         2552
อุปกรณชาง
     บริษัท ดูเวลล อินเตอรเทรด จํากัด 41,000.00 0.00 1,722,090.00 373,500.00

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                (  นายสรรพัชญ    รัตคาม         และ        นายสมชาญ     ลัพธิกุลธรรม  )
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16. คาใชจายตามลักษณะของคาใชจายที่สําคัญ ประกอบดวย

2553         บาท         2552 2553         บาท         2552
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 28,191,486.95 28,757,068.66 85,849,227.71 83,675,826.93
คาเสื่อมราคา 4,992,938.54 4,981,818.61 13,932,713.15 14,690,232.30
วัสดุใชไป 4,698,300.53 6,664,977.82 14,197,818.30 19,101,892.65
คาจางผูรับเหมา 5,400,261.60 3,631,363.02 14,392,003.93 10,098,755.66
คาใชจายในการเดินทางและท่ีพัก 3,138,018.18 2,102,357.26 7,343,044.06 5,496,526.30
คาใชจายเก่ียวกับสํานักงาน 1,312,833.58 1,305,315.78 3,492,236.33 3,689,007.87
คาธรรมเนียมและคาท่ีปรึกษา 534,897.12 485,772.02 1,328,413.86 1,409,285.44
คาซอมแซมและบํารุงรักษา 1,035,259.68 764,540.91 3,176,426.38 1,604,022.35
คาตอบแทนกรรมการ 486,177.80 129,000.00 1,367,954.02 697,000.00
คาตอบแทนผูบริหาร 3,461,817.78 3,629,302.39 10,625,323.51 10,208,342.75

17. สิทธิและประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน
      ผลการดําเนินงานของบริษัท แยกตามสิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน มีดังน้ี 

สําหรับงวด 9 เดือน (หนวย : บาท) 

สวนท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน สวนท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุน รวม

2553 2552 2553 2552 2553 2552

          รายไดจากการใหบริการ 170,639,258.54 181,402,357.62 25,551,547.97 29,518,845.37 196,190,806.51 210,921,202.99

          ตนทุนการใหบริการ (114,925,966.66) (108,771,215.50) (17,425,413.67) (18,814,055.99) (132,351,380.33) (127,585,271.49)

กําไรขั้นตน 55,713,291.88 72,631,142.12 8,126,134.30 10,704,789.38 63,839,426.18 83,335,931.50

          รายไดอื่น 0.00 0.00 1,267,855.77 1,329,184.28 1,267,855.77 1,329,184.28

          คาใชจายในการบริหาร (24,834,634.47) (22,548,526.54) (4,628,004.17) (4,219,270.02) (29,462,638.64) (26,767,796.56)

          ตนทุนทางการเงิน (208,647.97) (457,975.22) (32,793.24) (76,655.44) (241,441.21) (534,630.66)

          ภาษีเงินได 0.00 0.00 (959,383.98) (1,490,856.76) (959,383.98) (1,490,856.76)

กําไรสุทธิ 30,670,009.44 49,624,640.36 3,773,808.68 6,247,191.44 34,443,818.12 55,871,831.80

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                   (  นายสรรพัชญ    รัตคาม         และ        นายสมชาญ     ลัพธิกุลธรรม  )

สําหรับงวด 3 เดือน สําหรับงวด 9 เดือน
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18. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
      18.1  บริษัทฯ   มีภาระผูกพันตามสัญญาจางกอสรางอาคารสํานักงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553  จํานวนเงิน 15.00  ลานบาท
      18.2  บริษัทฯ  มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนาจากการใหธนาคารในประเทศแหงหน่ึง  ออกหนังสือค้ําประกันผลงานใหแกลูกคา
                บางรายของบริษัท และค้ําประกันการใชไฟฟากับหนวยงานราชการ  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553  และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552  
                รวมจํานวนเงิน  4.30  ลานบาท และ 3.71  ลานบาท ตามลําดับ 
19. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล
                งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ  เม่ือวันท่ี  6 พฤศจิกายน 2553

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                   (  นายสรรพัชญ    รัตคาม         และ        นายสมชาญ     ลัพธิกุลธรรม  )
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