
 

 

 

 

 

บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

รายงานของผู้สอบบญัชีและขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาล 

ส ำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 



 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอผูถื้อหุ้น บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) 
 

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ณ วันที่  30 
มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวดสำม
เดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะ
กิจกำร ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ ของบริษัท ควอลลีเทค 
จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน  รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำล โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำม
บุคลำกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ และวิธีกำรสอบทำนอื่น 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี   ท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำม
เชื่อม่ันว่ำจะพบเรื่องที่มีนัยส ำคัญทั้งหมด ซึ่งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ  ดังน้ันข้ำพเจ้ำจึงไม่อำจแสดงควำมเห็น
ต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำนได้ 

ข้อสรุป 

ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำ ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำน
กำรบัญชี ฉบับที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสำระส ำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 

 
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
 
 
 
(นำงสุวิมล   กฤตยำเกียรณ์) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน  2982 

วันที ่9 สิงหำคม พ.ศ. 2560 



หมายเหตุ 30 มถินุายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มถินุายน 2560 31 ธันวาคม 2559

(ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แตส่อบทานแล้ว) แตส่อบทานแล้ว)

สนิทรัพย์หมนุเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 36,594,336.51 42,989,813.61 30,314,298.96 37,649,151.26

     เงินลงทุนชัว่คราว 5 60,937,606.74 47,241,567.47 21,580,844.51 16,491,828.55

     ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน 6 87,767,677.63 98,465,425.49 84,395,793.51 96,065,687.30

     มลูคา่งานบริการที่ยังไมไ่ดเ้รียกเกบ็เงิน 75,228,037.41 61,744,049.97 74,688,378.86 60,568,183.15

     สินคา้คงเหลอื 7,647,027.58 6,290,963.53 5,689,960.18 4,509,651.52

     รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 268,174,685.87 256,731,820.07 216,669,276.02 215,284,501.78

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน

     เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 0.00 0.00 11,668,185.00 10,249,385.00

     เงินฝากธนาคารติดภาระค้้าประกนั 8 24,210,840.62 30,313,819.01 24,210,840.62 29,882,319.01

     ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 9 199,367,355.10 208,048,315.21 194,905,576.03 204,366,968.78

     สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน 2,015,160.11 2,163,635.37 2,015,160.11 2,163,635.37

     ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลถกูหัก ณ ที่จ่าย 5,085,303.61 6,150,649.97 5,085,303.61 6,150,649.97

     สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 10 672,840.96 523,651.38 672,840.96 523,651.38

     รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 231,351,500.40 247,200,070.94 238,557,906.33 253,336,609.51

รวมสนิทรัพย์ 499,526,186.27 503,931,891.01 455,227,182.35 468,621,111.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

สนิทรัพย์

บริษัท  ควอลลเีทค  จ้ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มถินุายน 2560 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



หมายเหตุ 30 มถินุายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มถินุายน 2560 31 ธันวาคม 2559

(ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แตส่อบทานแล้ว) แตส่อบทานแล้ว)

หนี้สนิหมนุเวียน

     เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 11 36,817,837.35 41,406,613.00 36,434,923.07 45,132,435.08

     ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถงึก้าหนด

            ช้าระภายในหนึ่งปี 12 2,652,732.55 3,111,848.51 2,393,463.21 2,778,443.77

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 691,832.76 984,838.94 0.00 0.00

     รวมหนี้สนิหมนุเวียน 40,162,402.66 45,503,300.45 38,828,386.28 47,910,878.85

หนี้สนิไมห่มนุเวียน

     หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน 12 2,877,003.37 3,623,090.02 2,735,737.77 3,364,314.83

     ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 13 14,788,405.19 10,833,238.01 12,869,033.18 10,791,383.00

     รวมหนี้สนิไมห่มนุเวียน 17,665,408.56 14,456,328.03 15,604,770.95 14,155,697.83

     รวมหนี้สนิ 57,827,811.22 59,959,628.48 54,433,157.23 62,066,576.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

หนี้สนิและสว่นของผู้ถอืหุ้น

บริษัท  ควอลลเีทค  จ้ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วันที่ 30 มถินุายน 2560 

- 2 -



หมายเหตุ 30 มถินุายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มถินุายน 2560 31 ธันวาคม 2559

(ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แตส่อบทานแล้ว) แตส่อบทานแล้ว)

สว่นของผู้ถอืหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น

          ทุนจดทะเบียน 14

หุ้นสามญั 103,468,485 หุ้น 
     มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 103,468,485.00 103,468,485.00

หุ้นสามญั 98,568,485 หุ้น
     มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 98,568,485.00 98,568,485.00

          ทุนที่ออกและช้าระแลว้

หุ้นสามญั 98,568,485 หุ้น หุ้นละ 1 บาท 98,568,485.00 98,568,485.00 98,568,485.00 98,568,485.00

     ส่วนเกนิมลูคา่หุ้นสามญั 75,175,543.40 75,175,543.40 75,175,543.40 75,175,543.40

     ส้ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์     4,065,188.03 4,065,188.03 4,065,188.03 4,065,188.03

     ก้าไรสะสม

          จัดสรรแลว้ - ทุนส้ารองตามกฎหมาย 15 10,346,848.50 10,000,000.00 10,346,848.50 10,000,000.00

          ยังไมไ่ดจั้ดสรร 16 253,378,797.99 256,158,700.10 212,637,960.19 218,745,318.18

     รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 441,534,862.92 443,967,916.53 400,794,025.12 406,554,534.61

     ส่วนได้เสียที่ไมม่อ้ีานาจควบคมุ 163,512.13 4,346.00 0.00 0.00

     รวมสว่นของผู้ถอืหุ้น 441,698,375.05 443,972,262.53 400,794,025.12 406,554,534.61
รวมหนี้สนิและสว่นของผู้ถอืหุ้น 499,526,186.27 503,931,891.01 455,227,182.35 468,621,111.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

- 3 -

บริษัท  ควอลลเีทค  จ้ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วันที่ 30 มถินุายน 2560 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการให้บริการ 101,652,790.35 111,700,851.51 93,056,227.87 110,418,544.66
ต้นทุนการให้บริการ (82,988,818.77) (80,915,586.32) (78,090,079.41) (86,376,650.63)
ก้าไรขัน้ต้น 18,663,971.58 30,785,265.19 14,966,148.46 24,041,894.03
รายไดอ่ื้น 1,088,922.16 772,284.49 1,018,538.69 573,129.90
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (17,476,216.98) (17,810,500.95) (15,737,084.62) (16,943,944.92)
ต้นทุนทางการเงิน (163,354.36) (206,088.87) (150,070.20) (182,833.81)
ก้าไรกอ่นภาษีเงินได้ 2,113,322.40 13,540,959.86 97,532.33 7,488,245.20
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (336,333.96) (1,269,954.80) 121,862.85 139,014.11
ก้าไรส้าหรับงวด 1,776,988.44 12,271,005.06 219,395.18 7,627,259.31
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
       รายการที่จะไมถ่กูจัดประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้
             ในก้าไรหรือขาดทุน
       ก้าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั
             คณิตศาสตร์ประกนัภัยส้าหรับภาระผูกพัน
                   ผลประโยชน์พนักงาน 0.00 (2,587,467.00) 0.00 (2,588,365.00)
ก้าไรเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด 1,776,988.44 9,683,538.06 219,395.18 5,038,894.31

การแบ่งปันก้าไร(ขาดทุน) 
       ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,774,096.04 12,162,908.92 219,395.18 7,627,259.31
       ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไมม่อ้ีานาจควบคมุ 2,892.40 108,096.14 0.00 0.00

รวมทั้งสิ้น 1,776,988.44 12,271,005.06 219,395.18 7,627,259.31

การแบ่งปันก้าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
       ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,774,096.04 9,575,442.01 219,395.18 5,038,894.31
       ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไมม่อ้ีานาจควบคมุ 2,892.40 108,096.05 0.00 0.00

1,776,988.44 9,683,538.06 219,395.18 5,038,894.31

ก้าไรต่อหุ้น
       ก้าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 0.02 0.12 0.002 0.08
       จ้านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้้าหนัก 98,568,485        98,568,485 98,568,485         98,568,485

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

บริษัท  ควอลลเีทค  จ้ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส้าหรับงวดสามเดอืน สิ้นสุดวันที่ 30 มถินุายน 2560
(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการให้บริการ 227,545,539.62 224,797,267.16 206,330,535.62 219,299,467.16
ต้นทุนการให้บริการ (173,415,715.89) (161,161,261.38) (162,952,980.98) (166,861,284.18)
ก้าไรขัน้ต้น 54,129,823.73 63,636,005.78 43,377,554.64 52,438,182.98
รายไดอ่ื้น 1,482,228.72 2,217,044.09 1,453,085.97 2,180,736.06
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (37,847,611.26) (35,721,185.07) (33,526,944.88) (32,987,809.53)
ต้นทุนทางการเงิน (331,981.46) (394,388.80) (304,422.45) (346,990.46)
ก้าไรกอ่นภาษีเงินได้ 17,432,459.73 29,737,476.00 10,999,273.28 21,284,119.05
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (2,540,135.46) (2,896,189.29) (943,131.02) (946,870.11)
ก้าไรส้าหรับงวด 14,892,324.27 26,841,286.71 10,056,142.26 20,337,248.94
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
       รายการที่จะไมถ่กูจัดประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้
             ในก้าไรหรือขาดทุน
       ก้าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั
             คณิตศาสตร์ประกนัภัยส้าหรับภาระผูกพัน
                   ผลประโยชน์พนักงาน 13 (2,733,789.00) (122,854.00) (1,031,379.00) 295,598.00
ก้าไรเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด 12,158,535.27 26,718,432.71 9,024,763.26 20,632,846.94

การแบ่งปันก้าไร(ขาดทุน) 
       ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 15,086,178.38 26,606,190.45 10,056,142.26 20,337,248.94
       ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไมม่อ้ีานาจควบคมุ (193,854.11) 235,096.26 0.00 0.00

รวมทั้งสิ้น 14,892,324.27 26,841,286.71 10,056,142.26 20,337,248.94

การแบ่งปันก้าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
       ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12,352,219.14 26,483,294.60 9,024,763.26 20,632,846.94
       ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไมม่อ้ีานาจควบคมุ (193,683.87) 235,138.11 0.00 0.00

12,158,535.27 26,718,432.71 9,024,763.26 20,632,846.94

ก้าไรต่อหุ้น
       ก้าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 0.15 0.27 0.10 0.21
       จ้านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้้าหนัก 98,568,485        98,568,485 98,568,485         98,568,485

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

ส้าหรับงวดหกเดอืน สิ้นสุดวันที่ 30 มถินุายน 2560
(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

บริษัท  ควอลลเีทค  จ้ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี รวมสว่น
ทนุทีอ่อก สว่นเกนิ ส้ารองสว่นทนุ รวมสว่นของ อ้านาจควบคมุ ของผู้ถอืหุน้

และช้าระแลว้ มลูคา่หุน้ จากการจ่ายโดย ผู้ถอืหุน้บริษัทใหญ่
หมายเหตุ ใชหุ้น้เปน็เกณฑ์ จัดสรรแลว้ ยังไมไ่ดจั้ดสรร

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 98,568,485.00 75,175,543.40 4,065,188.03 10,000,000.00 256,158,700.10 443,967,916.53 4,346.00 443,972,262.53

การเปลีย่นแปลงในสว่นของผู้ถอืหุน้ส้าหรับงวด 6 เดอืน :
          ทนุหุน้สามญั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352,850.00 352,850.00
          ส้ารองตามกฎหมาย 15 0.00 0.00 0.00 346,848.50 (346,848.50) 0.00 0.00 0.00
          เงินปนัผลจ่าย 16 0.00 0.00 0.00 0.00 (14,785,272.75) (14,785,272.75) 0.00 (14,785,272.75)
          ก้าไร(ขาดทนุ)ส้าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 15,086,178.38 15,086,178.38 (193,854.11) 14,892,324.27
          ก้าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส้าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,733,959.24) (2,733,959.24) 170.24 (2,733,789.00)
ยอดคงเหลอื ณ วันที ่30 มถินุายน 2560 98,568,485.00 75,175,543.40 4,065,188.03 10,346,848.50 253,378,797.99 441,534,862.92 163,512.13 441,698,375.05

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558 98,568,485.00 75,175,543.40 4,065,188.03 10,000,000.00 259,926,492.94 447,735,709.37 542,795.58 448,278,504.95
การเปลีย่นแปลงในสว่นของผู้ถอืหุน้ส้าหรับงวด 6 เดอืน :
          เงินปนัผลจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (39,427,394.00) (39,427,394.00) 0.00 (39,427,394.00)
          ก้าไรส้าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 26,606,190.45 26,606,190.45 235,096.26 26,841,286.71
          ก้าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส้าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 (122,895.85) (122,895.85) 41.85 (122,854.00)
ยอดคงเหลอื ณ วันที ่30 มถินุายน 2559 98,568,485.00 75,175,543.40 4,065,188.03 10,000,000.00 246,982,393.54 434,791,609.97 777,933.69 435,569,543.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
            (       นายสเุมธ   เตชาชยันรัินดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

สว่นของผู้ถอืหุน้บริษัทใหญ่

ก้าไรสะสม

บริษัท  ควอลลเีทค  จ้ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น  

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม  (บาท)

ส้าหรับงวดหกเดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2560



ทนุทีอ่อก สว่นเกนิ ส้ารองสว่นทนุ สว่นของ

และช้าระแลว้ มลูคา่หุน้ จากการจ่ายโดย ผู้ถอืหุน้รวม

หมายเหตุ ใชหุ้น้เปน็เกณฑ์ จัดสรรแลว้ ยังไมไ่ดจั้ดสรร

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 98,568,485.00 75,175,543.40 4,065,188.03 10,000,000.00 218,745,318.18 406,554,534.61

การเปลีย่นแปลงในสว่นของผู้ถอืหุน้ส้าหรับงวด 6 เดอืน :

          ส้ารองตามกฎหมาย 15 0.00 0.00 0.00 346,848.50 (346,848.50) 0.00

          เงินปนัผลจ่าย 16 0.00 0.00 0.00 0.00 (14,785,272.75) (14,785,272.75)

          ก้าไรส้าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 10,056,142.26 10,056,142.26

          ก้าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส้าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,031,379.00) (1,031,379.00)

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่30 มถินุายน 2560 98,568,485.00 75,175,543.40 4,065,188.03 10,346,848.50 212,637,960.19 400,794,025.12

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558 98,568,485.00 75,175,543.40 4,065,188.03 10,000,000.00 235,178,785.21 422,988,001.64

การเปลีย่นแปลงในสว่นของผู้ถอืหุน้ส้าหรับงวด 6 เดอืน :

          เงินปนัผลจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (39,427,394.00) (39,427,394.00)

          ก้าไรส้าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 20,337,248.94 20,337,248.94

          ก้าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส้าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 295,598.00 295,598.00

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่30 มถินุายน 2559 98,568,485.00 75,175,543.40 4,065,188.03 10,000,000.00 216,384,238.15 404,193,454.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสเุมธ   เตชาชยันรัินดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

ก้าไรสะสม

บริษัท  ควอลลเีทค  จ้ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น  

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

ส้าหรับงวดหกเดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2560



2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

     ก้าไรกอ่นภาษีเงินได้ 17,432,459.73 29,737,476.00 10,999,273.28 21,284,119.05
        รายการปรับปรุง

ก้าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงินลงทุนที่ยังไมเ่กดิขึน้ (211,737.06) (72,931.84) (60,013.99) 0.00
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไมเ่กดิขึน้ 35,559.00 65,728.72 35,559.00 20,388.03
หนี้สงสัยจะสูญ 667,978.87 1,622,506.21 667,978.87 1,437,761.34
มลูคา่งานบริการที่ยังไมไ่ดเ้รียกเกบ็เงินเพ่ิมขึน้ (13,483,987.44) (4,044,240.32) (14,120,195.71) (6,278,620.32)
คา่เสื่อมราคา 15,526,564.88 14,356,408.09 15,054,073.93 14,050,371.65
(ก้าไร)ขาดทุนจากการตัดจ้าหน่ายสินทรัพย์ถาวร (43,717.36) 52,822.27 (135,058.80) 65,931.13
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 80,821.83 0.00 80,821.83 0.00
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์กลบัรายการ 0.00 (11,507.46) 0.00 (11,507.46)
คา่ตัดจ้าหน่ายสินทรัพย์ไมม่ตัีวตน 148,475.26 148,887.67 148,475.26 148,887.67
ผลประโยชน์พนักงาน 1,010,029.11 1,159,679.33 851,944.11 1,088,718.33
คา่ใชจ่้ายดอกเบี้ยจ่าย 331,981.46 394,388.80 304,422.45 346,990.46

21,494,428.28 43,409,217.47 13,827,280.23 32,153,039.88
การเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์
       ด้าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน 9,994,209.99 (3,387,875.10) 10,966,355.92 (10,328,636.91)
สินคา้คงเหลอื (1,356,064.05) 4,711,972.66 (1,180,308.66) 4,044,389.20
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (230,011.41) (37,290.08) (230,011.41) (37,290.08)
การเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของหนี้สิน
       ด้าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง)
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน (810,829.07) (32,523,248.66) (5,747,092.73) (25,840,794.39)

        เงินสดรับ(จ่าย)จากการด้าเนินงาน 29,091,733.74 12,172,776.29 17,636,223.35 (9,292.30)
        เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน 0.00 (3,250,000.00) 0.00 (3,250,000.00)
        เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย (120,632.39) (175,122.25) (110,095.38) (156,448.21)
        เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (4,538,971.46) (6,065,989.28) (2,648,960.84) (2,578,883.37)
        เงินสดรับคนืภาษีเงินได้ 2,771,176.18 0.00 2,771,176.18 0.00
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 27,203,306.07 2,681,664.76 17,648,343.31 (5,994,623.88)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

บริษัท  ควอลลเีทค  จ้ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)
ส้าหรับงวดหกเดอืน สิ้นสุดวันที่ 30 มถินุายน 2560

งบการเงินรวม (บาท) 



2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

        เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมขึน้)ลดลง (13,484,302.21) 95,868,772.83 (5,029,001.97) 95,873,772.83

        เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามญัในบริษัทย่อย 0.00 0.00 (1,418,800.00) 0.00

        เงินฝากธนาคารติดภาระค้้าประกนั(เพ่ิมขึน้)ลดลง 6,102,978.39 (7,188,508.90) 5,671,478.39 (6,757,008.90)

        เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 499,244.86 0.00 425,600.00 0.00

        เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (10,632,328.85) (22,757,248.73) (8,386,891.66) (22,751,217.56)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (17,514,407.81) 65,923,015.20 (8,737,615.24) 66,365,546.37

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

        หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงินลดลง (1,651,952.61) (2,323,199.85) (1,460,307.62) (2,139,691.89)

        เงินสดจ่ายปันผล (14,785,272.75) (39,427,394.00) (14,785,272.75) (39,427,394.00)

        เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียที่ไมม่อ้ีานาจควบคมุ 352,850.00 0.00 0.00 0.00

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (16,084,375.36) (41,750,593.85) (16,245,580.37) (41,567,085.89)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (6,395,477.10) 26,854,086.11 (7,334,852.30) 18,803,836.60

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 42,989,813.61 27,623,950.41 37,649,151.26 20,734,312.57

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มถินุายน 36,594,336.51 54,478,036.52 30,314,298.96 39,538,149.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

บริษัท  ควอลลเีทค  จ้ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ตอ่)
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ส้าหรับงวดหกเดอืน สิ้นสุดวันที่ 30 มถินุายน 2560

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



1.  ขอ้มูลทัว่ไป

      1.1  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมือ่วันที่ 11 กมุภาพันธ ์2534 ทะเบียนเลขที่ 0105534013647  และเมือ่วันที่ 12

             ธนัวาคม 2550  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จ ากดั  ทะเบียนเลขที่ 0107550000220 และเป็น

             หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมือ่วันที่ 9 มิถนุายน 2552

      1.2  บริษัทฯ  มีสถานประกอบการส านักงานใหญ่   ต้ังอยู่เลขที่ 21/3   ถนนบ้านพลง   ต าบลมาบตาพุด  อ าเภอเมืองระยอง

             จังหวัดระยอง    และส านักงานสาขา  จ านวน  3  สาขา    ต้ังอยู่เลขที่  1/37   หมูท่ี่  1   ต าบลหนองชาก    อ าเภอบ้านบึง 

             จังหวัดชลบุรี     ต้ังอยู่เลขที่ 50   ซอยพัฒนาการ 57   แขวงประเวศ   เขตประเวศ    กรุงเทพมหานคร   และต้ังอยู่เลขที่ 

             83/50   หมูท่ี่ 10 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

      1.3  บริษัทฯ  ประกอบธรุกจิให้บริการทางวิศวกรรมด้านการทดสอบ   ตรวจสอบและรับรองคณุภาพเพ่ือความปลอดภัย

             ในการใชง้านเคร่ืองจักรอุปกรณ์    ภาชนะรับแรงดัน   หม้อไอน้ า   ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหลก็ที่มีความ

             ส าคญัต่อกระบวนการผลติ  การจัดเกบ็และการขนส่งล าเลยีงผลติภัณฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลงังาน  ปิโตรเคมีและ

             กอ่สร้างตามมาตรฐานสากลและขอ้ก าหนดของกฎหมาย

2.  เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล

      2.1  งบการเงินตามที่กลา่วขา้งต้นได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญช ี ฉบับที่  34  (ปรับปรุง  2559)   เร่ือง  การรายงาน

             ทางการเงินระหว่างกาล      ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชพีบัญช ี พ.ศ. 2547    และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ

             ก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์       ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ

             หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535

                    งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึน้     โดยมีวัตถปุระสงคใ์ห้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอคร้ัง

             ลา่สุดเพ่ือให้ขอ้มูลนั้นเป็นปัจจุบัน    ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกีย่วกบักจิกรรม    เหตุการณ์

             และสถานการณ์ใหม่ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลที่น าเสนอซ้ าซ้อนกบัขอ้มูลที่ได้รายงานไปแลว้ อย่างไรกต็าม งบแสดงฐานะ

             การเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นและงบกระแสเงินสด ได้แสดงรายการ

             เชน่เดียวกบังบการเงินประจ าปีดังนั้นการใชง้บการเงินระหว่างกาลนี้ควรใชค้วบคูไ่ปกบังบการเงินประจ าปีลา่สุด

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

บริษัท ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถนุายน 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแลว้)

 



      2.2  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในระหว่างงวด 

                    สภาวิชาชพีบัญชไีด้ออกมาตรฐานการบัญช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญช ีและ

             การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน       ซึง่มีผลบังคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบัญชทีี่เร่ิมในหรือหลงัวันที่ 1 

             มกราคม 2560  ตามรายละเอียดขา้งลา่งนี้

เร่ือง

     มาตรฐานการบัญชี

     ฉบับที่   1 (ปรับปรุง 2559) การน าเสนองบการเงิน

     ฉบับที่   2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลอื

     ฉบับที่   7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด

     ฉบับที่   8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชแีละขอ้ผิดพลาด

     ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

     ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญากอ่สร้าง

     ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้

     ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

     ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชา่

     ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รายได้

     ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์พนักงาน

     ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) การบัญชสี าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบั

   ความชว่ยเหลอืจากรัฐบาล

     ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ

     ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการกูยื้ม

     ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั

     ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน

     ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกจิการ

     ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้

     ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่เงินเฟ้อรุนแรง

     ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) ก าไรต่อหุ้น

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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เร่ือง

     มาตรฐานการบัญชี

     ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

     ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การด้อยคา่ของสินทรัพย์

     ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกดิขึน้ และสินทรัพย์ที่อาจเกดิขึน้

     ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

     ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

     ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม

     ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) การบัญชสี าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

     ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชสี าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

     ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     ฉบับที่   2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์

     ฉบับที่   3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธรุกจิ

     ฉบับที่   4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกนัภัย

     ฉบับที่   5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลกิ

     ฉบับที่   6 (ปรับปรุง 2559) การส ารวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่

     ฉบับที่   8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานด าเนินงาน

     ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม

     ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน

     ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน

     ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) การวัดมูลคา่ยุติธรรม

     การตีความมาตรฐานการบัญชี

     ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ความชว่ยเหลอืจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกีย่วขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจง

   กบักจิกรรมด าเนินงาน

     ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชา่ด าเนินงาน-สิง่จูงใจให้แกผู้่เชา่

     ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้ - การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษีของกจิการหรือของผู้ถอืหุ้น

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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เร่ือง

     การตีความมาตรฐานการบัญชี

     ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเชา่ที่ท าขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย

     ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

     ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) รายได้-รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับริการโฆษณา

     ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

     การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     ฉบับที่   1 (ปรับปรุง 2559) การเปลีย่นแปลงในหนี้สินที่เกดิขึน้จากการร้ือถอน การบูรณะ และหนี้สิน

   ที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั

     ฉบับที่   4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญาเชา่หรือไม่

     ฉบับที่   5 (ปรับปรุง 2559) สิทธใินส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

   สภาพแวดลอ้ม

     ฉบับที่   7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) 

   เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่เงินเฟ้อรุนแรง

     ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) รายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยคา่

     ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

     ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธพิิเศษแกล่กูคา้

     ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จ ากดัสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขัน้ต่ า

   และปฏิสัมพันธข์องรายการเหลา่นี้ ส าหรับมาตรฐานการบัญชี

   ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน

     ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาการกอ่สร้างอสังหาริมทรัพย์

     ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใชเ่งินสดให้เจ้าของ

     ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพย์จากลกูคา้

     ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการเปิดหน้าดินในชว่งการผลติส าหรับเหมืองผิวดิน

     ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เงินที่น าส่งรัฐ

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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                    บริษัทฯ    ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถงึแนวปฏิบัติทางบัญชทีี่ออก

            โดยสภาวิชาชพี  ตามที่กลา่วขา้งต้นมาถอืปฏิบัติ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจัด

            ให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

            ถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชกีบัผู้ใชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทาง

            การเงินดังกลา่วมาถอืปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษัท

3.  หลักเกณฑ์การจดัท างบการเงินรวมระหว่างกาล

     3.1  งบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท  ควอลลเีทค  จ ากดั  (มหาชน)    ได้รวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย

            นับต้ังแต่วันที่บริษัทฯ  มีส่วนร่วมในการควบคมุนโยบายการเงินและการด าเนินงานจนถงึวันที่การควบคมุสิน้สุดลง

            ดังต่อไปนี้

จดทะเบียน

ในประเทศ

30 มิถนุายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

         บริษัท ควิแอลที ไทย 99.99 99.99 ให้บริการงานด้านวิศวกรรม 

   อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั งานตรวจสอบ ทดสอบผลติผล

ทางการเกษตร

และประกอบธรุกจิอ่ืนที่เกีย่วขอ้ง 

         Qualitech Myanmar Limited สาธารณรัฐแห่ง 80.00 0.00 ให้บริการงานวิศวกรรม ความ

สหภาพเมียนมา ปลอดภัย และประกอบธรุกจิอ่ืน

ที่เกีย่วขอ้ง 

     3.2  งบการเงินรวมนี้จัดท าขึน้โดยใชน้โยบายการบัญชเีดียวกนั  ส าหรับรายการบัญชเีหมือนกนั  หรือเหตุการณ์ทางบัญชี

            ที่คลา้ยคลงึกนั

     3.3  ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ   กบับริษัทย่อย     ยอดก าไรที่คดิระหว่างกนักบัที่ยังไม่ได้เกดิขึน้ของ

            บริษัทฯ กบัสินทรัพย์สุทธขิองบริษัทย่อยได้ตัดออกในงบการเงินรวมแลว้

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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สัดส่วนการลงทุน (%) ประเภทธรุกจิ

 



4.  สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ

            งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จัดท าขึน้โดยใชน้โยบายการบัญชแีละการประมาณการเชน่เดียวกบังบการเงินประจ าปี สิน้สุด

     วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 

5.  เงินลงทุนช่ัวคราว 

30 มิถนุายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถนุายน 2560 31 ธันวาคม 2559

            กองทุนเปิด 59,441,353.77 45,752,533.44 20,084,591.54 15,002,794.52

            เงินฝากธนาคาร - ประจ า 6 เดือน 1,496,252.97 1,489,034.03 1,496,252.97 1,489,034.03

รวม 60,937,606.74 47,241,567.47 21,580,844.51 16,491,828.55

            การเพ่ิมขึน้และลดลงของบัญชเีงินลงทุนชัว่คราว ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถนุายน 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลคา่ตามบัญช ีณ วันที่ 1 มกราคม 2560 47,241,567.47 16,491,828.55 

เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 69,200,000.00 30,000,000.00 

จ าหน่าย / โอนระหว่างงวด (55,715,697.79) (24,970,998.03)

ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมูลคา่ยุติธรรม 211,737.06 60,013.99 

มูลคา่ตามบัญช ีณ วันที่ 30 มิถนุายน 2560 60,937,606.74 21,580,844.51 

            กองทุนเปิดดังกลา่วลงทุนในตราสารที่มีความเสีย่งต่ า

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



6.  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน  

30 มิถนุายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถนุายน 2560 31 ธันวาคม 2559

ลกูหนี้การคา้ 94,769,159.63 106,263,491.98 91,820,883.20 104,193,136.57

ลกูหนี้อ่ืน 10,244,571.80 8,780,008.44 9,820,964.11 8,450,625.66

รวม 105,013,731.43 115,043,500.42 101,641,847.31 112,643,762.23

หัก    คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

           - ลกูหนี้การคา้ (17,246,053.80) (16,578,074.93) (17,246,053.80) (16,578,074.93)

สุทธ ิ 87,767,677.63 98,465,425.49 84,395,793.51 96,065,687.30

ลกูหนี้การคา้ที่เรียกเกบ็เงินแลว้แยกตามอายุที่คา้งช าระได้ดังนี้ 

30 มิถนุายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถนุายน 2560 31 ธันวาคม 2559

ลกูหนี้การคา้ที่ยังไม่ถงึก าหนดช าระ 27,544,199.28 62,711,873.99 25,849,645.87 60,641,518.58 

ลกูหนี้การคา้ที่เกนิก าหนดช าระ

-  น้อยกว่า 3 เดือน 44,793,457.78 25,696,963.97 43,539,734.76 25,696,963.97 

-  มากกว่า 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 5,360,318.64 1,338,749.53 5,360,318.64 1,338,749.53 

-  มากกว่า 6 เดือน ถงึ 9 เดือน 427,600.00 163,624.40 427,600.00 163,624.40 

-  มากกว่า 9 เดือน ถงึ 12 เดือน 200,100.00 936,417.67 200,100.00 936,417.67 

-  มากกว่า 12 เดือน ขึน้ไป 16,443,483.93 15,415,862.42 16,443,483.93 15,415,862.42 

รวม 94,769,159.63 106,263,491.98 91,820,883.20 104,193,136.57 

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



7.  เงินลงทนุในบริษัทย่อย  

ลกัษณะ

ประเภทธุรกจิ ความสัมพันธ์ ทุนช าระแลว้ 30 มิถนุายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถนุายน 2560 31 ธันวาคม 2559

     บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ใหบ้ริการงานวิศวกรรม บริษัทถอืหุน้ร้อยละ 10,250,000 บาท 99.99 99.99 10,249,385.00 10,249,385.00

งานตรวจสอบ ทดสอบผลติผล 99.99 และมีกรรมการ

ทางการเกษตร และประกอบ และผู้บริหารถอืหุน้

ธุรกจิอ่ืนที่เกีย่วขอ้ง ร่วมกนั

     Qualitech Myanmar Limited ใหบ้ริการงานวิศวกรรม บริษัทถอืหุน้ร้อยละ 50,000 USD 80.00 0.00 1,418,800.00 0.00

ความปลอดภัยและประกอบ 80.00 และมีกรรมการ

ธุรกจิอ่ืนที่เกีย่วขอ้ง ร่วมกนั

รวม 11,668,185.00 10,249,385.00

      7.1  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560   บริษัทฯ  ได้ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ  Qualitech Myanmar Limited  จ านวน  40,000 USD  (หุ้นสามัญ  400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 USD) คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุน

             ร้อยละ 80 ของทุนที่ออกและช าระแล้ว

      7.2  งบการเงินส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นที่น ามาจัดท างบการเงินรวม ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

8.  เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกัน

             ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินฝากกับธนาคารแห่งหนึ่ง จ านวน 24.21 ล้านบาท และ 30.31 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ จ านวน 24.21 ล้านบาท และ 29.88 ล้านบาท  

     ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดับ  ติดค้ าประกันหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ าประกัน (หมายเหตุ   23)

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชัยนิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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ชือ่บริษัท

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) ราคาทุน



9.  ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 

      9.1  การเพ่ิมขึน้และลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถนุายน 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคา่สุทธติามบัญช ีณ วันที่ 1 มกราคม 2560 208,048,315.21 204,366,968.78 

ซือ้เพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 7,301,132.27 5,883,222.38 

จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลคา่สุทธติามบัญช ีณ วันที่จ าหน่าย (455,527.50) (290,541.20)

คา่เสือ่มราคาส าหรับงวด (15,526,564.88) (15,054,073.93)

มูลคา่สุทธติามบัญช ีณ วันที่ 30 มิถนุายน 2560 199,367,355.10 194,905,576.03 

      9.2  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ชา่ง ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2560

(หน่วย : บาท)

สินทรัพยท์ีไ่ด้มาช่วง ราคาทุน ค่าเสือ่มราคาสะสม ราคาทุนสุทธิ

ตัดคา่เสือ่มราคา โดยวิธเีส้นตรง

    -  กอ่นวันที่ 23 ตุลาคม 2542 1,108,861.17 (1,108,822.17) 39.00

    -  ปี 2547 ถงึปีปัจจุบัน 77,032,985.26 (43,733,697.37) 33,299,287.89

ตัดคา่เสือ่มราคา โดยวิธยีอดลดลงทวีคณู

    -  วันที่ 23 ตุลาคม 2542 ถงึปี 2546 2,576,569.75 (2,576,516.75) 53.00

    -  ปี 2549 ถงึปีปัจจุบัน 93,733,912.24 (74,387,936.77) 19,345,975.47

รวม 174,452,328.42 (121,806,973.06) 52,645,355.36

     คา่เสือ่มราคา ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถนุายน 2560 และ 2559  จ านวนเงิน 9.58 ลา้นบาท และ  9.41 

             ลา้นบาท  ตามล าดับ

      9.3  ณ  วันที่  30 มิถนุายน 2560 และวันที่  31 ธนัวาคม 2559  ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง ราคาทุนจ านวนเงิน  36.42 ลา้นบาท 

             ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ   ได้จดจ านองไว้เป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกนิบัญช ี 30 ลา้นบาท  และ

             วงเงินหนังสือค้ าประกนั 30 ลา้นบาท

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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10. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถนุายน 2560 31 ธันวาคม 2559

ลกูหนี้เงินประกนัตามสัญญา 4,295,404.49 4,146,214.91

อ่ืนๆ 82,569.17 1,747.34

รวม 4,377,973.66 4,147,962.25

หัก    คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (3,622,564.07) (3,622,564.07)

หัก    คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ (82,568.63) (1,746.80)
สุทธิ 672,840.96 523,651.38

11. เจา้หนี้การค้าและเจา้หนี้อ่ืน  

30 มิถนุายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถนุายน 2560 31 ธันวาคม 2559

เจ้าหนี้การคา้ 16,363,657.22    9,464,576.13      18,838,695.86    16,394,804.92    

เจ้าหนี้อ่ืน 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 15,170,569.64    22,828,581.51    12,834,092.45    20,495,278.59    

เจ้าหนี้คา่ซือ้ทรัพย์สิน 186,705.04 3,964,651.62      186,705.04 3,137,124.32      

อ่ืน ๆ 5,096,905.45      5,148,803.74      4,575,429.72      5,105,227.25      
รวม 36,817,837.35    41,406,613.00    36,434,923.07    45,132,435.08    

12. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  

      12.1 หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดังนี้

30 มิถนุายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถนุายน 2560 31 ธันวาคม 2559

เจ้าหนี้ตามสัญญา 5,529,735.92 6,734,938.53 5,129,200.98 6,142,758.60

หัก  ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถงึ

        ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (2,652,732.55) (3,111,848.51) (2,393,463.21) (2,778,443.77)
          สุทธ ิ 2,877,003.37 3,623,090.02 2,735,737.77 3,364,314.83

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



      12.2 การเพ่ิมขึน้และลดลงของหนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน  ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถนุายน 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคา่ตามบัญช ีณ วันที่ 1 มกราคม 2560 6,734,938.53 6,142,758.60

เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 446,750.00 446,750.00

จ่ายช าระคนืระหว่างงวด (1,651,952.61) (1,460,307.62)

มูลคา่ตามบัญช ีณ วันที่ 30 มิถนุายน 2560 5,529,735.92 5,129,200.98

      12.3 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรราคาทุนที่อยู่ในระหว่างการจ่ายช าระตามสัญญาเชา่ดังกลา่วขา้งต้น ดังนี้

30 มิถนุายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถนุายน 2560 31 ธันวาคม 2559

ยานพาหนะ 15,632,000.00 20,366,000.00 13,655,000.00 18,389,000.00 

      12.4 จ านวนเงินขัน้ต่ าที่ต้องจ่ายส าหรับสัญญาเชา่การเงิน มีดังนี้ 

30 มิถนุายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถนุายน 2560 31 ธันวาคม 2559

ภายใน 1 ปี 2,828,268.00 3,225,251.00 2,558,044.00 2,874,543.00 

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 2,716,519.00 3,522,383.00 2,574,538.00 3,258,704.00 

เกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 263,044.00 350,854.00 263,044.00 350,854.00 

          รวม 5,807,831.00 7,098,488.00 5,395,626.00 6,484,101.00 

หัก    ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของ

         สัญญาเชา่การเงิน (278,095.08) (363,549.47) (266,425.02) (341,342.40)

มูลคา่ปัจจุบันของเจ้าหนี้ตาม

         สัญญาเชา่การเงิน 5,529,735.92 6,734,938.53 5,129,200.98 6,142,758.60 

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



13. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเพ่ิมขึน้และลดลงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน   ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถนุายน  2560 

      สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคา่ตามบัญช ีณ วันที่ 1 มกราคม 2560 10,833,238.01 10,791,383.00 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน และต้นทุนดอกเบี้ย 1,221,378.18 1,046,271.18 

ขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 2,733,789.00 1,031,379.00 

มูลคา่ตามบัญช ีณ วันที่ 30 มิถนุายน 2560 14,788,405.19 12,869,033.18 

14. ทุนเรือนหุ้น

               ตามรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  เมือ่วันที่  5 เมษายน 2560   มีมติเห็นชอบ ดังนี้

1)  ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธซิือ้หุ้นสามัญของบริษัท      ให้แกผู้่บริหารและ /หรือพนักงานบริษัทและ

     บริษัทย่อย (ESOP-W2) จ านวน 4.90 ลา้นหน่วย โดยไม่คดิราคาขาย อัตราในการใชส้ิทธ ิ1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 

     1 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 7.30 บาท  ใชส้ิทธภิายใน 3 ปี  นับจากวันที่ออกและเสนอขาย  (ปีที่  1  ใชส้ิทธไิด้ไม่เกนิ

     ร้อยละ 20 ต่อปี  ปีที่ 2 ใชส้ิทธไิด้ไม่เกนิร้อยละ 70 ต่อปี  ส่วนปีที่ 3 ใชส้ิทธใินส่วนที่เหลอื)  ก าหนดให้ใชส้ิทธิ

     ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคมและกนัยายน โดยใชส้ิทธคิร้ังแรกในวันที่ 15 กนัยายน 2561 และใชส้ิทธคิร้ังสุดท้าย

     วันที่  14  มิถนุายน  2563  และเมือ่วันที่  15  มิถนุายน  2560  บริษัทฯ  ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธซิือ้หุ้นสามัญ

     ดังกลา่วแลว้

2)  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการใชส้ิทธจิากการออกใบส าคญัแสดงสิทธซิือ้หุ้นสามัญ  (ESOP-W2)

     จากทุนจดทะเบียนเดิม  98.57  ลา้นบาท   เป็น  103.47  ลา้นบาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  จ านวน  4.90

     ลา้นหุ้น   มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  1  บาท   โดยบริษัทฯ  จดทะเบียนการเพ่ิมทุนดังกลา่วกบักระทรวงพาณิชย์แลว้ 

     เมือ่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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15. ส ารองตามกฎหมาย

               ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตัดจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปีไว้เป็นส ารองตามกฎหมาย

     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี หลงัหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองตามกฎหมายนี้จะมียอดไม่

     น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายนี้ไม่อาจน าไปจ่ายเงินปันผลได้

16. เงินปันผลจา่ย

               ตามรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 เมือ่วันที่ 5 เมษายน 2560 มีมติจ่ายเงินปันผลจากก าไรปี 2559 

     ให้แกผู้่ถอืหุ้น  ในอัตราหุ้นละ  0.25  บาท   รวมจ านวนเงิน  24.64  ลา้นบาท  ซึง่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้  

     อัตราหุ้นละ 0.10 บาท  รวมจ านวน เงิน 9.86 ลา้นบาท คงเหลอืที่ต้องจ่ายในคร้ังนี้ อัตราหุ้นละ 0.15 บาท จ านวน 98.57 

     ลา้นหุ้น รวมจ านวนเงิน 14.78 ลา้นบาท โดยบริษัทฯจ่ายเงินปันผลดังกลา่วแลว้ในระหว่างงวด

     

17.  ภาษีเงินได้

      17.1 การค านวณภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

   บริษัทใหญ่

              ส าหรับไตรมาส 2  ปี 2560   บริษัทฯ ค านวณภาษีเงินได้  ในอัตราร้อยละ 20 จากก าไร(ขาดทุน)กอ่นหักภาษีเงินได้

       ส าหรับงวด   บวกกลบัด้วยส ารองคา่ใชจ่้ายและรายการอ่ืน ๆ    ที่ไม่อนุญาตให้ถอืเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได้ 

       (ถา้มี)  ยกเว้นก าไรในส่วนที่ได้รับยกเว้นจากการได้รับส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 21) 

   บริษัทย่อย

              ส าหรับไตรมาส  2   ปี  2560  บริษัทย่อยค านวณภาษีเงินได้    ในอัตราร้อยละ  20  จากก าไร(ขาดทุน)กอ่นหักภาษี

       เงินได้ส าหรับงวด   บวกกลบัด้วยส ารองคา่ใชจ่้ายและรายการอ่ืน ๆ   ที่ไม่อนุญาตให้ถอืเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษี

       เงินได้ (ถา้มี) 

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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      17.2  ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถนุายน 2560 และ 2559 มีดังนี้ 

2560 2559 2560 2559

       ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบัุน

 ส าหรับปีปัจจุบัน 336,333.96 1,269,954.80 (121,862.85) (139,014.11)
       ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 การเปลีย่นแปลงของผลต่างชัว่คราว 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมภาษีเงินได้ 336,333.96 1,269,954.80 (121,862.85) (139,014.11)

2560 2559 2560 2559

       ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบัุน

 ส าหรับปีปัจจุบัน 2,540,135.46 2,896,189.26 943,131.02 946,870.11
       ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 การเปลีย่นแปลงของผลต่างชัว่คราว 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมภาษีเงินได้ 2,540,135.46 2,896,189.26 943,131.02 946,870.11

        ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2560 คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ จ านวน 17.25 ลา้นบาท เป็นคา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลกูหนี้

        การคา้ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่มีผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

18. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับงบกระแสเงินสด  

      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถนุายน 2560 30 มิถนุายน 2559 30 มิถนุายน 2560 30 มิถนุายน 2559

เงินสด 844,462.92 696,113.27 735,715.50 552,386.52
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 280,044.91 53,638.62 53,090.50 53,638.62
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 35,469,828.68 53,728,284.63 29,525,492.96 38,932,124.03

รวม 36,594,336.51 54,478,036.52 30,314,298.96 39,538,149.17

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

ส าหรับงวดหกดือน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ส าหรับงวดสามเดือน
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19. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกัน

            ส่วนหนึ่งในสินทรัพย์  หนี้สิน รายได้และคา่ใชจ่้ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกดิขึน้จากรายการทางบัญชกีบับุคคล

      และกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั รายการที่เกีย่วขอ้งกนัดังกลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกนั  

      มีรายละเอียดดังนี้

      19.1  ขอ้มูลทั่วไป

ช่ือ ลักษณะความสัมพันธ์ รายการค้า นโยบายการก าหนดราคา

      บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกัน

            นายสุเมธ   เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและผู้ถือหุน้บริษัท การค้ าประกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียมบริการ

            นางสาวญาณกร   รัตคาม บุตรของกรรมการและ ค่าเช่าสถานที่ ราคาตามทีต่กลงกัน

ผู้ถือหุน้บริษัท ปฏิบัติงาน

      บริษัทย่อย

            บริษัท คิวแอลที อินเตอร์ บริษัทถือหุน้ร้อยละ 99.99 รายได้ - ค่าจ้างงาน ใกล้เคียงกับราคาตลาด

เนชั่นแนล จ ากัด และกรรมการและผู้บริหาร รายได้ - ค่าเช่า ราคาตามทีต่กลงกัน 

ถือหุน้ร่วมกัน รายได้ - ค่าบริหาร ราคาตามทีต่กลงกัน

   จัดการ

ค่าจ้างงาน ราคาตามทีต่กลงกัน

ค่าวัสดุ ราคาตามทีต่กลงกัน

      19.2  ยอดคงเหลอืของสินทรัพย์และหนี้สินกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั มีดังนี้

30 มิถนุายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถนุายน 2560 31 ธันวาคม 2559

              บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

     ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน 0.00 0.00 50,738.00 54,688.00

     มูลคา่งานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเกบ็เงิน 0.00 0.00 18,691.59 37,383.18

     เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 0.00 0.00 3,655,699.62 7,632,550.54

              นางสาวญาณกร   รัตคาม

     เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 0.00 44,000.00 0.00 0.00

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



      19.3  รายการรายได้และคา่ใชจ่้ายกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถนุายน 

                2560 และ 2559 มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท)

2560 2559 2560 2559

              บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

     รายได้อ่ืน - คา่เชา่ 0.00 0.00 41,181.30 43,738.32

     รายได้อ่ืน - คา่บริหารจัดการ 0.00 0.00 56,074.77 112,149.54

     ต้นทุนการให้บริการ - คา่จ้างงาน 0.00 0.00 2,701,834.10 7,184,179.24

     ต้นทุนการให้บริการ - คา่วัสดุ 0.00 0.00 255,120.00 834,036.00

              นางสาวญาณกร   รัตคาม

     ต้นทุนการให้บริการ - คา่เชา่สถานที่

  ปฏิบัติงาน 69,473.67 0.00 0.00 0.00

งบการเงินรวม (บาท)

2560 2559 2560 2559

              บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

     รายได้อ่ืน - คา่เชา่ 0.00 0.00 82,362.60 87,476.64

     รายได้อ่ืน - คา่บริหารจัดการ 0.00 0.00 112,149.54 224,299.08

     ต้นทุนการให้บริการ - คา่จ้างงาน 0.00 0.00 5,250,671.11 16,993,984.24

     ต้นทุนการให้บริการ - คา่วัสดุ 0.00 0.00 832,224.00 1,310,850.00

              นางสาวญาณกร   รัตคาม

     ต้นทุนการให้บริการ - คา่เชา่สถานที่

  ปฏิบัติงาน 141,263.13 0.00 0.00 0.00

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

ส าหรับงวดหกเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ส าหรับงวดสามเดือน



20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

            คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะที่ส าคญั ส าหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืน สิ้นสุดวันที่ 30 มถินุายน 2560 และ 2559 ดงันี้

งบการเงินรวม (บาท)

2560 2559 2560 2559

คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงาน 54,623,416.54 52,595,568.21 49,284,844.70 51,484,958.85

คา่เสื่อมราคา 7,727,636.28 7,360,381.27 7,503,031.53 7,191,118.55

วัสดใุชไ้ป 7,649,682.20 7,140,819.32 6,291,409.40 7,356,297.85

คา่จ้างผู้รับเหมา 10,494,935.85 12,202,097.07 13,171,019.95 19,201,544.31

คา่ใชจ่้ายในการเดนิทางและที่พัก 3,328,132.16 4,348,835.72 2,650,610.62 3,913,208.37

คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัส านักงาน 2,589,070.02 1,988,079.93 2,431,010.90 1,932,103.08

คา่ธรรมเนียมและคา่ที่ปรึกษา 682,658.17 987,388.77 636,874.58 846,877.43

คา่ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 1,323,306.31 883,845.84 1,311,212.64 874,226.49

คา่ตอบแทนกรรมการ 367,700.00 674,100.00 367,700.00 674,100.00

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 6,609,204.17 6,661,816.48 5,933,727.22 6,227,873.05

งบการเงินรวม (บาท)

2560 2559 2560 2559

คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงาน 116,430,894.01 107,679,414.41 105,327,591.66 104,216,689.08

คา่เสื่อมราคา 15,526,564.88 14,382,897.58 15,054,073.93 14,050,371.65

วัสดใุชไ้ป 17,461,784.58 14,107,953.74 14,166,726.05 14,060,032.10

คา่จ้างผู้รับเหมา 20,893,252.05 22,838,103.26 26,046,026.76 33,097,937.50

คา่ใชจ่้ายในการเดนิทางและที่พัก 6,616,490.30 7,829,498.90 5,262,300.90 7,031,132.13

คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัส านักงาน 5,544,653.73 4,074,575.30 4,932,676.27 3,949,715.59

คา่ธรรมเนียมและคา่ที่ปรึกษา 2,214,011.91 2,012,726.21 2,032,558.15 1,768,622.17

คา่ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 2,282,303.70 1,579,646.11 2,252,296.59 1,563,117.91

คา่ตอบแทนกรรมการ 1,186,700.00 1,432,100.00 1,186,700.00 1,432,100.00

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 13,087,073.42 14,344,297.34 11,655,451.77 12,470,353.91

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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ส าหรับงวดสามเดือน

ส าหรับงวดหกเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



21. สทิธิและประโยชน์ตามบัตรสง่เสริมการลงทุน

            ผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับงวดหกเดอืน สิ้นสุดวันที่ 30 มถินุายน 2560 และ 2559  แยกตามสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริม

     การลงทุน มดีงันี้ 

ส่วนทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทุน ส่วนทีไ่ม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวม

2560 2559 2560 2559 2560 2559

          รายได้จากการให้บริการ 128,545,328.78 156,437,164.33 99,000,210.84 68,360,102.83 227,545,539.62 224,797,267.16

          ต้นทุนการให้บริการ (100,484,015.62) (114,951,316.13) (72,931,700.27) (46,209,945.25) (173,415,715.89) (161,161,261.38)

ก าไรขัน้ต้น 28,061,313.16 41,485,848.20 26,068,510.57 22,150,157.58 54,129,823.73 63,636,005.78

          รายได้อ่ืน 0.00 0.00 1,482,228.72 2,217,044.09 1,482,228.72 2,217,044.09

          ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (21,249,377.66) (25,021,253.53) (16,598,233.60) (10,699,931.54) (37,847,611.26) (35,721,185.07)

          ต้นทุนทางการเงิน (192,942.95) (263,192.26) (139,038.51) (131,196.54) (331,981.46) (394,388.80)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 6,618,992.55 16,201,402.41 10,813,467.18 13,536,073.59 17,432,459.73 29,737,476.00

          ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 0.00 0.00 (2,540,135.46) (2,896,189.29) (2,540,135.46) (2,896,189.29)

ก าไรส าหรับงวด 6,618,992.55 16,201,402.41 8,273,331.72 10,639,884.30 14,892,324.27 26,841,286.71

22. สว่นงานด าเนินงาน

              รายไดแ้ยกตามลกัษณะการให้บริการ ส าหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืน สิ้นสุดวันที่ 30 มถินุายน 2560 และ 2559 มดีงันี้ 

2560 2559 2560 2559

การทดสอบโดยไมท่ าลาย 36.09 40.00 80.39 81.85

การตรวจสอบและรับรองคณุภาพ 65.56 71.70 147.15 142.94

ลงชือ่ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

งบการเงินรวม (ล้านบาท)

ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดหกเดือน

งบการเงินรวม (บาท)
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23. ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

      23.1  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อ/สัญญาจ้างกับผู้ขายหลายราย ดังนี้

30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559

                สกุลเงินบาท 18,666,688.25 12,194,314.42 18,988,882.06 15,227,706.46

                สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 15,782.00 0.00 15,782.00 0.00

                สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ 4,200.00 0.00 4,200.00 0.00

      23.2  บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชา่อาคารส านักงาน  ณ วันที่  30 มิถุนายน 2560 และวันที่  31 ธันวาคม 2559 

               จ านวนเงิน 0.35 ล้านบาท และ 0.48 ล้านบาท ตามล าดับ

      23.3  บริษัทฯ   และบริษัทย่อยมีหนีส้ินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารในประเทศแห่งหนึง่     ออกหนังสือ

               ค้ าประกันผลงานให้แก่ลูกค้าบางรายของบริษัท    และค้ าประกันการใชไ้ฟฟ้ากับหน่วยงานราชการ   ณ  วันที่  30 

               มิถุนายน 2560  และวันที่ 31 ธันวาคม 2559  จ านวนเงิน  17.57  ล้านบาท และ  27.66 ล้านบาท  ในงบการเงินรวม

               และจ านวนเงิน  17.57 ล้านบาท และ  27.25 ล้านบาท  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดับ หนีส้ินที่อาจเกิดขึ้น

               ดังกล่าวค้ าประกันโดยเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 8)

24. เหตกุารณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

               ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบ ดังนี้

               1)  จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลก าไรส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุน้ในอัตราหุน้ละ 0.05 บาท

                    รวมจ านวนเงิน 4.93 ล้านบาท ก าหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 6 กันยายน 2560 

               2)  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ Qualitech Myanmar Limited จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000 USD เป็น 200,000 USD

                    โดยการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุน จ านวน 1,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 100 USD

25. การอนุมัตงิบการเงินระหว่างกาล

              งบการเงินระหว่างกาลนีไ้ด้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ลงชื่อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ


