
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทยอ่ย 

รายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ส ำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถ้ือหุ้น บรษิัท ควอลลเีทค จ ำกัด (มหำชน) 
 

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ณ  วันท่ี 30 
มิถุนำยน พ.ศ. 2559 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวดสำม
เดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบ
แสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ ของบริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด 
(มหำชน ) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท  ควอลลีเทค จ ำกัด  (มหำชน) ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง 
งบกำรเงินระหว่ำงกำล  ส่วนข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำล โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำม
บุคลำกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้ำนกำรเงนิและบัญชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ และวิธีกำรสอบทำนอื่น 
กำรสอบทำนนี้มีขอบเขตจ ำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  ท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำม
เชื่อม่ันว่ำจะพบเรื่องท่ีมีนัยส ำคัญท้ังหมด ซึ่งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ  ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงไม่อำจแสดงควำมเห็น
ต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลท่ีสอบทำนได้ 

ข้อสรุป 

ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตุให้เชื่อว่ำ ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำน
กำรบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 

 
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด 
 
 
 
(นำงสุวิมล   กฤตยำเกียรณ)์ 
ผู้สอบบัญชรีับอนญุำตเลขทะเบียน  2982 

 
วันท่ี 9 สิงหำคม 2559  



หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรพัย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 54,478,036.52 27,623,950.41 39,538,149.17 20,734,312.57

     เงินลงทุนช่ัวคราว 5 17,122,899.25 112,918,740.24 1,481,779.42 97,355,552.25

     ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 6 106,843,654.71 105,712,912.37 104,024,782.00 95,154,294.46

     มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน 72,022,696.55 67,978,456.23 71,983,534.73 65,704,914.41

     สินค้าคงเหลือ 7,395,181.51 12,107,154.17 5,565,883.55 9,610,272.75

     รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 257,862,468.54 326,341,213.42 222,594,128.87 288,559,346.44

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

     เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 0.00 0.00 11,269,085.00 11,269,085.00

     เงินฝากธนาคารติดภาระค้้าประกัน 8 37,858,433.39 30,669,924.49 35,832,683.39 29,075,674.49

     ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 9 181,183,213.55 167,257,100.47 178,723,988.38 164,464,507.17

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,314,159.17 2,463,046.84 2,314,159.17 2,463,046.84

     ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย 11,013,767.21 9,381,743.60 10,996,375.21 9,364,361.95

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 10 469,908.46 421,110.92 469,908.46 421,110.92

     รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 232,839,481.78 210,192,926.32 239,606,199.61 217,057,786.37

รวมสินทรพัย์ 490,701,950.32 536,534,139.74 462,200,328.48 505,617,132.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

- 2 -

บริษัท  ควอลลีเทค  จ้ากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

งบการเงินรวม (บาท) 

ลงช่ือ …………………………….………………………………………………………………. กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

  (  นายสรรพัชญ์     รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชัยนิรันดร์  )

สินทรพัย์



หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนีส้ินหมุนเวียน

     เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 11 33,363,854.77 60,294,704.62 38,562,996.42 58,779,224.38
     ส่วนของหนีส้ินระยะยาวที่ถึงก้าหนด
            ช้าระภายในหนึง่ปี 12 3,477,016.32 4,328,424.67 3,098,023.83 3,957,582.33
     เงินกู้ยืมระยะสั้น 0.00 566,465.63 0.00 0.00
     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 827,846.33 2,365,622.71 0.00 0.00

     รวมหนีส้ินหมุนเวียน 37,668,717.42 67,555,217.63 41,661,020.25 62,736,806.71
หนีส้ินไม่หมุนเวียน

     หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน 12 3,862,031.65 5,333,823.15 3,461,549.07 4,741,682.46
     ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 13 13,601,657.59 15,366,594.01 12,884,304.58 15,150,642.00

     รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 17,463,689.24 20,700,417.16 16,345,853.65 19,892,324.46
     รวมหนีส้ิน 55,132,406.66 88,255,634.79 58,006,873.90 82,629,131.17

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุน้
          ทุนจดทะเบียน 14

หุน้สามัญ 98,568,485 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 98,568,485.00 98,568,485.00
หุน้สามัญ 99,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 99,000,000.00 99,000,000.00

          ทุนที่ออกและช้าระแล้ว
หุน้สามัญ 98,568,485 หุน้ หุน้ละ 1 บาท 98,568,485.00 98,568,485.00 98,568,485.00 98,568,485.00

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 75,175,543.40 75,175,543.40 75,175,543.40 75,175,543.40
     ส้ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์     4,065,188.03 4,065,188.03 4,065,188.03 4,065,188.03
     ก้าไรสะสม
          จัดสรรแล้ว - ทุนส้ารองตามกฎหมาย 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
          ยังไม่ได้จัดสรร 15 246,982,393.54 259,926,492.94 216,384,238.15 235,178,785.21

     รวมส่วนของบรษัิทใหญ่ 434,791,609.97 447,735,709.37 404,193,454.58 422,988,001.64
     ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุม 777,933.69 542,795.58 0.00 0.00

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 435,569,543.66 448,278,504.95 404,193,454.58 422,988,001.64
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 490,701,950.32 536,534,139.74 462,200,328.48 505,617,132.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้ 

  (  นายสรรพัชญ์     รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชัยนิรันดร์  )

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ลงช่ือ …………………………….………………………………………………………………. กรรมการ

บริษัท  ควอลลีเทค  จ้ากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559



หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้จากการให้บริการ 111,700,851.51 126,477,462.32 110,418,544.66 123,876,875.70
ต้นทุนการให้บริการ (80,915,586.32) (83,046,311.05) (86,376,650.63) (82,709,206.35)
ก าไรขัน้ต้น 30,785,265.19 43,431,151.27 24,041,894.03 41,167,669.35
รายได้อ่ืน 772,284.49 1,249,141.56 573,129.90 1,552,307.99
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (17,810,500.95) (17,842,134.53) (16,943,944.92) (15,199,612.42)
ต้นทุนทางการเงิน (206,088.87) (149,702.76) (182,833.81) (77,454.09)
ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 13,540,959.86 26,688,455.54 7,488,245.20 27,442,910.83
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16 (1,269,954.80) (783,608.15) 139,014.11 (512,364.89)
ก าไรส าหรับงวด 12,271,005.06 25,904,847.39 7,627,259.31 26,930,545.94
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
       รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้
             ในก าไรหรือขาดทุน
       ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
             คณิตศาสตร์ประกนัภัยส าหรับภาระผูกพัน
                   ผลประโยชน์พนักงาน (2,587,467.00) 0.00 (2,588,365.00) 0.00
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 9,683,538.06 25,904,847.39 5,038,894.31 26,930,545.94

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) 
       ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 12,162,908.92 24,893,214.74 7,627,259.31 26,930,545.94
       ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 108,096.14 1,011,632.65 0.00 0.00

12,271,005.06 25,904,847.39 7,627,259.31 26,930,545.94

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
       ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 9,575,442.01 24,893,214.74 5,038,894.31 26,930,545.94
       ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 108,096.05 1,011,632.65 0.00 0.00

9,683,538.06 25,904,847.39 5,038,894.31 26,930,545.94

ก าไรต่อหุ้น
       ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 0.12 0.25 0.08 0.27
       จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 98,568,485        98,507,790 98,568,485        98,507,790

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………….………………………………………………………………. กรรมการ
  (  นายสรรพัชญ์     รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชัยนิรันดร์  )

บริษัท  ควอลลีเทค  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้จากการให้บริการ 224,797,267.16 257,426,481.02 219,299,467.16 251,489,283.05
ต้นทุนการให้บริการ (161,161,261.38) (164,121,631.98) (166,861,284.18) (164,597,812.55)
ก าไรขัน้ต้น 63,636,005.78 93,304,849.04 52,438,182.98 86,891,470.50
รายได้อ่ืน 2,217,044.09 5,373,169.47 2,180,736.06 6,102,220.85
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (35,721,185.07) (35,030,218.53) (32,987,809.53) (31,081,765.59)
ต้นทุนทางการเงิน (394,388.80) (274,520.64) (346,990.46) (157,037.96)
ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 29,737,476.00 63,373,279.34 21,284,119.05 61,754,887.80
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16 (2,896,189.29) (2,448,129.12) (946,870.11) (1,711,818.49)
ก าไรส าหรับงวด 26,841,286.71 60,925,150.22 20,337,248.94 60,043,069.31
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
       รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้
             ในก าไรหรือขาดทุน
       ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
             คณิตศาสตร์ประกนัภัยส าหรับภาระผูกพัน
                   ผลประโยชน์พนักงาน 13 (122,854.00) 0.00 295,598.00 0.00
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 26,718,432.71 60,925,150.22 20,632,846.94 60,043,069.31

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) 
       ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 26,606,190.45 60,236,185.22 20,337,248.94 60,043,069.31
       ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 235,096.26 688,965.00 0.00 0.00

26,841,286.71 60,925,150.22 20,337,248.94 60,043,069.31

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
       ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 26,483,294.60 60,236,185.22 20,632,846.94 60,043,069.31
       ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 235,138.11 688,965.00 0.00 0.00

26,718,432.71 60,925,150.22 20,632,846.94 60,043,069.31

ก าไรต่อหุ้น
       ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 0.27 0.61 0.21 0.61
       จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 98,568,485        98,343,861 98,568,485        98,343,861

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

  (  นายสรรพัชญ์     รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชัยนิรันดร์  )
ลงช่ือ …………………………….………………………………………………………………. กรรมการ

บริษัท  ควอลลีเทค  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวมส่วน

ทุนท่ีออก ส่วนเกนิ ส ำรองส่วนทุน รวมส่วนของ อ ำนำจควบคมุ ของผู้ถือหุน้

และช ำระแล้ว มูลคำ่หุน้ จำกกำรจ่ำยโดย ผู้ถือหุน้บริษัทใหญ่

หมายเหตุ ใช้หุน้เป็นเกณฑ์ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้ส ำหรับงวด 6 เดือน :

          เงินปันผลจ่ำย 15 0.00 0.00 0.00 0.00 (39,427,394.00) (39,427,394.00) 0.00 (39,427,394.00)

          ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 26,483,294.60 26,483,294.60 235,138.11 26,718,432.71
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 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

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 98,127,390.00 73,093,575.00 4,296,130.00 10,000,000.00 230,639,446.79 416,156,541.79 1,816,156.34 417,972,698.13

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้ส ำหรับงวด 6 เดือน :

          หุน้สำมัญ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315.00 315.00

          หุน้สำมัญจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมัญ 380,400.00 1,795,488.00 0.00 0.00 0.00 2,175,888.00 0.00 2,175,888.00

          เงินปันผลจ่ำย 0.00 0.00 0.00 0.00 (49,253,845.00) (49,253,845.00) 0.00 (49,253,845.00)

          ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 60,236,185.22 60,236,185.22 688,965.00 60,925,150.22
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2558 98,507,790.00 74,889,063.00 4,296,130.00 10,000,000.00 241,621,787.01 429,314,770.01 2,505,436.34 431,820,206.35

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………………………………………………. กรรมกำร

            (  นำยสรรพัชญ์     รัตคำม         และ        นำยสุเมธ     เตชำชัยนิรันดร์  )

ส่วนของผู้ถือหุน้บริษัทใหญ่

ก ำไรสะสม

บริษัท  ควอลลีเทค  จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น  

ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

งบการเงนิรวม  (บาท)



ทุนท่ีออก ส่วนเกนิ ส ำรองส่วนทุน ส่วนของ

และช ำระแล้ว มูลคำ่หุน้ จำกกำรจ่ำยโดย ผู้ถือหุน้รวม

หมายเหตุ ใช้หุน้เป็นเกณฑ์ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้ส ำหรับงวด 6 เดือน :

          เงินปันผลจ่ำย 15 0.00 0.00 0.00 0.00 (39,427,394.00) (39,427,394.00)

          ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 20,632,846.94 20,632,846.94

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 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

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 98,127,390.00 73,093,575.00 4,296,130.00 10,000,000.00 218,624,842.35 404,141,937.35

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้ส ำหรับงวด 6 เดือน :

          หุน้สำมัญจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมัญ 380,400.00 1,795,488.00 0.00 0.00 0.00 2,175,888.00

          เงินปันผลจ่ำย 0.00 0.00 0.00 0.00 (49,253,845.00) (49,253,845.00)

          ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 60,043,069.31 60,043,069.31

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2558 98,507,790.00 74,889,063.00 4,296,130.00 10,000,000.00 229,414,066.66 417,107,049.66

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………………………………………………. กรรมกำร

          (   นำยสรรพัชญ์     รัตคำม         และ        นำยสุเมธ     เตชำชัยนิรันดร์  )

ก ำไรสะสม

บริษัท  ควอลลีเทค  จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น  

ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
     ก ำไรกอ่นภำษีเงินได้ 29,737,476.00 63,373,279.34 21,284,119.05 61,754,887.80
        รำยกำรปรับปรุง

ก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลคำ่เงินลงทุนท่ียังไม่เกดิขึน้ (72,931.84) (370,066.15) 0.00 (302,353.62)
(ก ำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกดิขึน้ 65,728.72 (258,800.03) 20,388.03 (1,992.11)
หน้ีสงสัยจะสูญ 1,622,506.21 354,762.18 1,437,761.34 0.00
หน้ีสงสัยจะสูญกลับรำยกำร 0.00 0.00 0.00 (1,036,263.50)
มูลคำ่งำนบริกำรท่ียังไม่ได้เรียกเกบ็เงินเพ่ิมขึน้ (4,044,240.32) (24,249,070.57) (6,278,620.32) (24,560,740.57)
คำ่เส่ือมรำคำ 14,356,408.09 14,040,158.40 14,050,371.65 13,755,230.07
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร 52,822.27 (3,363,884.02) 65,931.13 (3,363,884.02)
ขำดทุนจำกกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์กลับรำยกำร (11,507.46) (6,458.00) (11,507.46) (6,458.00)
คำ่ตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 148,887.67 64,340.24 148,887.67 64,340.24
ภำษีถูกหักณ ท่ีจ่ำยตัดจ ำหน่ำย 0.00 978.61 0.00 0.00
ผลประโยชน์พนักงำน 1,159,679.33 1,276,062.92 1,088,718.33 1,186,513.05
คำ่ใช้จ่ำยดอกเบ้ียจ่ำย 394,388.80 274,520.64 346,990.46 157,037.96

43,409,217.47 51,135,823.56 32,153,039.88 47,646,317.30
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์
       ด ำเนินงำน(เพ่ิมขึน้)ลดลง
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (3,387,875.10) 23,743,018.41 (10,328,636.91) 25,377,610.26
สินคำ้คงเหลือ 4,711,972.66 (2,995,538.26) 4,044,389.20 (2,713,806.18)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.00 (375,000.00) 0.00 (375,000.00)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (37,290.08) (68,042.00) (37,290.08) (68,042.00)
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสิน
       ด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้(ลดลง)
เจ้ำหน้ีกำรคำ้และเจ้ำหน้ีอ่ืน (32,523,248.66) (14,786,625.80) (25,840,794.39) (19,874,063.65)
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (3,250,000.00) 0.00 (3,250,000.00) 0.00

        เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน 8,922,776.29 56,653,635.91 (3,259,292.30) 49,993,015.73
        เงินสดจ่ำยดอกเบ้ียจ่ำย (175,122.25) (274,520.64) (156,448.21) (157,037.96)
        เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (6,065,989.28) (4,540,051.00) (2,578,883.37) (3,382,641.74)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 2,681,664.76 51,839,064.27 (5,994,623.88) 46,453,336.03

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมกำร
                  (   นำยสรรพัชญ์     รัตคำม         และ        นำยสุเมธ     เตชำชัยนิรันดร์  )

งบการเงินรวม (บาท) 

บริษัท  ควอลลีเทค  จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)



2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

        เงินลงทุนช่ัวครำวลดลง 95,868,772.83 7,495,238.68 95,873,772.83 14,995,238.68

        เงินให้กูยื้มระยะส้ันเพ่ิมขึน้ 0.00 0.00 0.00 (1,000,000.00)

        เงินสดจ่ำยซ้ือหุ้นสำมัญในบริษัทย่อย 0.00 0.00 0.00 (5,249,685.00)

        เงินฝำกธนำคำรติดภำระค้ ำประกนัเพ่ิมขึน้ (7,188,508.90) (509,250.00) (6,757,008.90) 0.00

        เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร 0.00 14,667,873.20 0.00 14,667,873.20

        เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพย์ถำวร (22,757,248.73) (20,880,011.12) (22,751,217.56) (18,298,645.60)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 65,923,015.20 773,850.76 66,365,546.37 5,114,781.28

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

        เงินกูยื้มระยะส้ันเพ่ิมขึน้ 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00

        หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินลดลง (2,323,199.85) (2,189,702.47) (2,139,691.89) (2,030,971.04)

        เงินสดจ่ำยปันผล (39,427,394.00) (49,253,845.00) (39,427,394.00) (49,253,845.00)

        เงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ 0.00 2,175,888.00 0.00 2,175,888.00

        เงินสดรับจำกส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 0.00 315.00 0.00 0.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (41,750,593.85) (48,267,344.47) (41,567,085.89) (49,108,928.04)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 26,854,086.11 4,345,570.56 18,803,836.60 2,459,189.27

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 27,623,950.41 28,027,956.16 20,734,312.57 24,932,077.88
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถนุายน 54,478,036.52 32,373,526.72 39,538,149.17 27,391,267.15

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมกำร

                  (   นำยสรรพัชญ์     รัตคำม         และ        นำยสุเมธ     เตชำชัยนิรันดร์  )

ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท  ควอลลีเทค  จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ตอ่)



1.  ข้อมูลทัว่ไป

      1.1  บริษัทฯ  ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  เม่ือวันท่ี  11  กมุภาพันธ์  2534  ทะเบียนเลขท่ี 0105534013647  และเม่ือวันท่ี  12

             ธันวาคม  2550   บริษัทฯ  ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  จ ากดั   ทะเบียนเลขท่ี   0107550000220  และเป็น

             หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2552

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

             จังหวัดระยอง และส านักงานสาขา จ านวน 2 สาขา ต้ังอยู่เลขท่ี 1/37 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองชาก อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

             และต้ังอยู่เลขท่ี 50 ซอยพัฒนาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

      1.3  บริษัทฯ ประกอบธุรกจิให้บริการทางวิศวกรรมด้านการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองคณุภาพเพ่ือความปลอดภัยในการ

             ใช้งานเคร่ืองจักรอุปกรณ์    ภาชนะรับแรงดัน    หม้อไอน้ า    ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท่ีมีความส าคญัต่อ

             กระบวนการผลิต   การจัดเกบ็และการขนส่งล าเลียงผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน   ปิโตรเคมีและกอ่สร้างตาม

             มาตรฐานสากลและขอ้ก าหนดของกฎหมาย

2.  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล

      2.1  งบการเงินตามท่ีกล่าวขา้งต้นได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล

             ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

             ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

                    งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึน้     โดยมีวัตถุประสงคใ์ห้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด

             เพ่ือให้ขอ้มูลน้ันเป็นปัจจุบัน ดังน้ันงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์

             ใหม่ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว อย่างไรกต็าม งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน

             เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ได้แสดงรายการเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี

             ดังน้ันการใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรใช้ควบคูไ่ปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ

บริษัท  ควอลลีเทค  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

                 (      นายสรรพัชญ์    รัตคาม         และ         นายสุเมธ   เตชาชัยนิรันดร์      )

 



      2.2  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในระหว่างงวด 

                    สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   การตีความมาตรฐานการบัญชี   และ

             การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

             2559 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี

เร่ือง

     มาตรฐานการบัญชี

     ฉบับท่ี   1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน

     ฉบับท่ี   2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ

     ฉบับท่ี   7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด

     ฉบับท่ี   8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด

     ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

     ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอ่สร้าง

     ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้

     ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

     ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า

     ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้

     ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์พนักงาน

     ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความ

   ช่วยเหลือจากรัฐบาล

     ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

     ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกูยื้ม

     ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั

     ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน

     ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ

     ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้

     ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิท่ีเงินเฟ้อรุนแรง
     ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุ้น

     ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ
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                 (      นายสรรพัชญ์    รัตคาม         และ         นายสุเมธ   เตชาชัยนิรันดร์      )
 



เร่ือง

     มาตรฐานการบัญชี
     ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยคา่ของสินทรัพย์

     ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกดิขึน้ และสินทรัพย์ท่ีอาจเกดิขึน้

     ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

     ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

     ฉบับท่ี 41 เกษตรกรรม

     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     ฉบับท่ี   2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

     ฉบับท่ี   3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกจิ

     ฉบับท่ี   4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกนัภัย

     ฉบับท่ี   5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก

     ฉบับท่ี   6 (ปรับปรุง 2558) การส ารวจและประเมินคา่แหล่งทรัพยากรแร่

     ฉบับท่ี   8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานด าเนินงาน

     ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม

     ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน

     ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน

     ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวัดมูลคา่ยุติธรรม

     การตีความมาตรฐานการบัญชี

     ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเกีย่วขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจง

   กบักจิกรรมด าเนินงาน

     ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจให้แกผู้่เช่า

     ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกจิการหรือของ

   ผู้ถือหุ้น

     ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย

     ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

     ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได้-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกบับริการโฆษณา

     ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ
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เร่ือง

     การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     ฉบับท่ี   1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิขึน้จากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน

   ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกนั

     ฉบับท่ี   4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าการบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี

   หรือไม่

     ฉบับท่ี   5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

   สภาพแวดล้อม

     ฉบับท่ี   7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) 

   เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

     ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยคา่

     ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

     ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคา้

     ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จ ากดัสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขัน้ต่ าและ

   ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 

   (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน

     ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาการกอ่สร้างอสังหาริมทรัพย์

     ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

     ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพย์จากลูกคา้

     ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน

     ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เงินท่ีน าส่งรัฐ

            มาตรฐานการบัญชี   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ

  รายงานทางการเงินขา้งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี 

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ
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3.  หลักเกณฑ์การจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาล

     3.1  งบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน)  ได้รวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยนับต้ังแต่

           วันท่ีบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการควบคมุนโยบายการเงินและการด าเนินงานจนถึงวันท่ีการควบคมุส้ินสุดลงดังต่อไปน้ี

จดทะเบียน

ในประเทศ

30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558

         บริษัท ควิแอลที ไทย 99.99 99.99 ให้บริการงานด้านวิศวกรรม

   อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั ในประเทศและต่างประเทศ และ

ประกอบธุรกจิอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้ง 

         บริษัท ควอลลีเทค ไทย 50.99 50.99 ให้บริการงานวิศวกรรม ความ

   เมียนมาร์ จ ากดั ปลอดภัยในประเทศพม่า และ

ประกอบธุรกจิอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้ง 

        3.2  งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึน้โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกนั  ส าหรับรายการบัญชีเหมือนกนั  หรือเหตุการณ์

               ทางบัญชีท่ีคล้ายคลึงกนั

        3.3  ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ กบับริษัทย่อย ยอดก าไรท่ีคดิระหว่างกนักบัท่ียังไม่ได้เกดิขึน้ของบริษัทฯ

               กบัสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยได้ตัดออกในงบการเงินรวมแล้ว

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ

                 (      นายสรรพัชญ์    รัตคาม         และ         นายสุเมธ   เตชาชัยนิรันดร์      )

สัดส่วนการลงทุน (%) ประเภทธุรกจิ

 



4.  สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ

            งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จัดท าขึน้โดยใช้นโยบายการบัญชีและการประมาณการเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด

     วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

5.  เงินลงทุนช่ัวคราว 

30 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2558

            กองทุนเปิด 15,641,119.83 111,445,172.12 0.00 95,881,984.13

            เงินฝากธนาคาร - ประจ า 6 เดือน 1,481,779.42 1,473,568.12 1,481,779.42 1,473,568.12

รวม 17,122,899.25 112,918,740.24 1,481,779.42 97,355,552.25

            การเพ่ิมขึน้และลดลงของบัญชีเงินลงทุนช่ัวคราว ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 สรุปได้ดังน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลคา่ตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 112,918,740.24 97,355,552.25 

เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 5,000.00 0.00 

จ าหน่ายระหว่างงวด (96,393,687.39) (96,393,687.39)

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยุติธรรม 592,846.40 519,914.56 

มูลคา่ตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 17,122,899.25 1,481,779.42 

            กองทุนเปิดดังกล่าวลงทุนในตราสารท่ีมีความเส่ียงต่ า

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ

                 (      นายสรรพัชญ์    รัตคาม         และ         นายสุเมธ     เตชาชัยนิรันดร์      )
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



6.  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน  

30 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2558

ลูกหน้ีการคา้ 112,317,561.31 110,343,110.28 108,348,316.89 98,823,338.81

ลูกหน้ีอ่ืน 11,505,855.07 10,727,057.55 10,814,577.39 10,031,306.59

รวม 123,823,416.38 121,070,167.83 119,162,894.28 108,854,645.40

หัก    คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

           - ลูกหน้ีการคา้ (16,979,761.67) (15,357,255.46) (15,138,112.28) (13,700,350.94)

สุทธิ 106,843,654.71 105,712,912.37 104,024,782.00 95,154,294.46

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเรียกเกบ็เงินแล้วแยกตามอายุท่ีคา้งช าระได้ดังน้ี 

30 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2558

ลูกหน้ีการคา้ท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 65,777,549.14 45,909,563.63 64,673,661.10 37,725,061.13

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกนิก าหนดช าระ

-  น้อยกว่า 3 เดือน 27,202,007.25 44,692,415.15 26,856,436.85 44,563,495.15

-  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,131,388.61 819,867.00 1,131,388.61 819,867.00

-  มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน 971,750.08 2,791,185.00 971,750.08 2,791,185.00

-  มากกว่า 9 เดือน ถึง 12 เดือน 47,519.71 3,304,884.48 47,519.71 98,535.51

-  มากกว่า 12 เดือน ขึน้ไป 17,187,346.52 12,825,195.02 14,667,560.54 12,825,195.02

รวม 112,317,561.31 110,343,110.28 108,348,316.89 98,823,338.81

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ

                 (      นายสรรพัชญ์    รัตคาม         และ         นายสุเมธ     เตชาชัยนิรันดร์      )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



7.  เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย  

ลักษณะ

ประเภทธรุกจิ ความสมัพันธ์ 30 มถุินายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มถุินายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มถุินายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

     บริษัท ควิแอลท ีอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั ใหบ้ริการงานวิศวกรรม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10,250,000.00 10,250,000.00 99.99 99.99 10,249,385.00 10,249,385.00

ในประเทศและต่างประเทศและ 99.99 และกรรมการ

ประกอบธรุกจิอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง และผู้บริหารถือหุ้น

        ร่วมกนั

     บริษัท ควอลลีเทค เมยีนมาร์ จ ากดั ใหบ้ริการงานวิศวกรรม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 2,000,000.00 2,000,000.00 50.99 50.99 1,019,700.00 1,019,700.00

ความปลอดภัยในประเทศพมา่ 50.99 และกรรมการ

และประกอบธรุกจิอ่ืน และผู้บริหารถือหุ้น

ที่เกี่ยวขอ้ง ร่วมกนั

รวม 11,269,085.00 11,269,085.00

      7.1  บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากัด ร่วมทุนกับบุคคลอ่ืน 1 ท่าน โดยบริษัทฯ มีอ านาจควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงาน

      7.2  งบการเงินส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นที่น ามาจัดท างบการเงินรวม ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

8.  เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินฝากกับธนาคารแห่งหนึง่  จ านวน 37.86 ล้านบาท  และ 30.67 ล้านบาท  ในงบการเงินรวม และ จ านวน 35.83 ล้านบาท และ 29.08 ล้านบาท

     ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดับ  ติดค้ าประกันหนีส้ินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ าประกัน (หมายเหตุ   22)

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ

                 (      นายสรรพัชญ์    รัตคาม         และ        นายสเุมธ     เตชาชัยนรัินดร์      )
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ช่ือบริษัท

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)สดัสว่นเงินลงทนุ 

ทนุช าระแล้ว  (บาท) (ร้อยละ) ราคาทนุ



9.  ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 

       9.1  การเพ่ิมขึน้และลดลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 สรุปได้ดังน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคา่สุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 167,234,244.55 164,464,507.17 

ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 28,447,485.86 28,375,783.99 

จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลคา่สุทธิตามบัญชี ณ วันท่ีจ าหน่าย (115,619.28) (65,931.13)

คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด (14,382,897.58) (14,050,371.65)

มูลคา่สุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 181,183,213.55 178,723,988.38 

    9.2  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ช่าง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ทีไ่ด้มาช่วง ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ราคาทุนสุทธิ

ตัดคา่เส่ือมราคา โดยวิธีเส้นตรง

    -  กอ่นวันท่ี 23 ตุลาคม 2542 1,477,340.39 (1,477,298.39) 42.00

    -  ปี 2547 ถึงปีปัจจุบัน 56,828,227.64 (37,103,781.11) 19,724,446.53

ตัดคา่เส่ือมราคา โดยวิธียอดลดลงทวีคณู

    -  วันท่ี 23 ตุลาคม 2542 ถึงปี 2546 3,536,527.17 (3,536,462.17) 65.00

    -  ปี 2549 ถึงปีปัจจุบัน 97,115,590.66 (67,528,782.38) 29,586,808.28

รวม 158,957,685.86 (109,646,324.05) 49,311,361.81

คา่เส่ือมราคา  ส าหรับงวดหกเดือน  ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558  จ านวนเงิน  9.41  ล้านบาท และ  9.75 

  ล้านบาท  ตามล าดับ

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ

                  (  นายสรรพัชญ์     รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชัยนิรันดร์  )
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10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2558

ลูกหน้ีเงินประกนัตามสัญญา 4,092,472.53 4,043,674.99

อ่ืนๆ 306.69 11,814.15

รวม 4,092,779.22 4,055,489.14

หัก    คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,622,564.07) (3,622,564.07)

หัก    คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ (306.69) (11,814.15)

สุทธิ 469,908.46 421,110.92

11. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน  

30 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2558

เจ้าหน้ีการคา้ 7,950,273.29     15,791,741.98    14,727,814.18    19,681,772.38    

เจ้าหน้ีอ่ืน 

คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 15,628,842.60   39,452,950.51    14,207,939.52    34,204,093.37    

เจ้าหน้ีคา่ซ้ือทรัพย์สิน 6,536,990.53 912,424.10        6,536,990.53 912,424.10        

อ่ืน ๆ 3,247,748.35     4,137,588.03      3,090,252.19      3,980,934.53      

รวม 33,363,854.77   60,294,704.62    38,562,996.42    58,779,224.38    

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ

                  (  นายสรรพัชญ์     รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชัยนิรันดร์  )
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



12. หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  

      12.1 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต มีดังน้ี

30 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2558

เจ้าหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 7,339,047.97 9,662,247.82 6,559,572.90 8,699,264.79

หัก  ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง

        ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (3,477,016.32) (4,328,424.67) (3,098,023.83) (3,957,582.33)

          สุทธิ 3,862,031.65 5,333,823.15 3,461,549.07 4,741,682.46

      12.2 การเพ่ิมขึน้และลดลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 สรุปได้ดังน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคา่ตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 9,662,247.82 8,699,264.79

จ่ายช าระคนืระหว่างงวด (2,323,199.85) (2,139,691.89)

มูลคา่ตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 7,339,047.97 6,559,572.90

      12.3 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรราคาทุนท่ีอยู่ในระหว่างการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดังกล่าวขา้งต้น ดังน้ี

30 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2558

ยานพาหนะ 21,261,000.00 24,843,000.00 19,284,000.00 22,866,000.00 

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ

                  (  นายสรรพัชญ์     รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชัยนิรันดร์  )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)



      12.4 จ านวนเงินขัน้ต่ าท่ีต้องจ่ายส าหรับสัญญาเช่าการเงิน มีดังน้ี 

30 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2558

ภายใน 1 ปี 3,703,169.00 4,640,947.00 3,298,805.00 4,236,583.00 

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 3,785,885.00 4,710,885.00 3,373,680.00 4,116,781.00 

เกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 218,570.00 854,113.00 218,570.00 833,830.00 

          รวม 7,707,624.00 10,205,945.00 6,891,055.00 9,187,194.00 

หัก    ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของ

         สัญญาเช่าการเงิน (368,576.03) (543,697.18) (331,482.10) (487,929.21)

มูลคา่ปัจจุบันของเจ้าหน้ีตาม

         สัญญาเช่าการเงิน 7,339,047.97 9,662,247.82 6,559,572.90 8,699,264.79 

13. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเพ่ิมขึน้และลดลงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน   ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559  

      สรุปได้ดังน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคา่ตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 15,366,594.01 15,150,642.00 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน และต้นทุนดอกเบ้ีย 1,362,209.58 1,279,260.58 

ผลประโยชน์จ่าย (3,250,000.00) (3,250,000.00)

ขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 122,854.00 (295,598.00)

มูลคา่ตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 13,601,657.59 12,884,304.58 

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ

                  (  นายสรรพัชญ์     รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชัยนิรันดร์  )
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



14.  ทุนเรือนหุ้น

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2559  ผู้ถือหุ้นมีมติลดทุนจดทะเบียนของ 

      บริษัท  จากเดิม  99  ล้านบาท เป็น  98.57  ล้านบาท  โดยตัดหุ้นสามัญท่ียังมิได้จ าหน่าย จ านวน 0.43 ล้านหุ้น  มูลคา่ท่ีตราไว้

      หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559

                   

15.  การจัดสรรก าไรสะสม

              ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2559 มีมติจ่ายเงินปันผลจากก าไร ปี 2558    

      ให้แกผู้่ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  0.65  บาท   รวมจ านวนเงิน  64.07 ล้านบาท     ซ่ึงบริษัทฯ  ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว 

      อัตราหุ้นละ  0.25 บาท  รวมจ านวนเงิน  24.64  ล้านบาท  คงเหลือท่ีต้องจ่ายในคร้ังน้ี อัตราหุ้นละ 0.40  บาท จ านวน  98.57  

      ล้านหุ้น  รวมจ านวนเงิน  39.43  ล้านบาท  โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในระหว่างงวด 

16.  ภาษีเงินได้

      16.1 การค านวณภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

   บริษัทใหญ่

              ส าหรับไตรมาส 2  ปี 2559  บริษัทฯ ค านวณภาษีเงินได้  ในอัตราร้อยละ 20 จากก าไร(ขาดทุน)กอ่นหักภาษีเงินได้

       ส าหรับงวด   บวกกลับด้วยส ารองคา่ใช้จ่ายและรายการอ่ืน ๆ   ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได้ 

       (ถ้ามี) ยกเว้นก าไรในส่วนท่ีได้รับยกเว้นจากการได้รับส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 20) 

   บริษัทย่อย

              ส าหรับไตรมาส  2   ปี  2559  บริษัทย่อยค านวณภาษีเงินได้   ในอัตราร้อยละ  15 - 20  จากก าไร(ขาดทุน)กอ่นหัก

       ภาษีเงินได้ส าหรับงวด  บวกกลับด้วยส ารองคา่ใช้จ่ายและรายการอ่ืน  ๆ   ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณ

       ภาษีเงินได้ (ถ้ามี) 

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ

                  (  นายสรรพัชญ์     รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชัยนิรันดร์  )
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      16.2 ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดังน้ี 

2559 2558 2559 2558

   ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

      ส าหรับปีปัจจุบัน 1,269,954.80 783,608.15 (139,014.11) 512,364.89

   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

      การเปล่ียนแปลงของผลต่างช่ัวคราว 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมภาษีเงินได้ 1,269,954.80 783,608.15 (139,014.11) 512,364.89

2559 2558 2559 2558

   ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

      ส าหรับปีปัจจุบัน 2,896,189.26 2,448,129.12 946,870.11 1,711,818.49

   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

      การเปล่ียนแปลงของผลต่างช่ัวคราว 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมภาษีเงินได้ 2,896,189.26 2,448,129.12 946,870.11 1,711,818.49

              ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 15.14 ล้านบาท เป็นคา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้

       ส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่มีผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ

                  (  นายสรรพัชญ์     รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชัยนิรันดร์  )

ส าหรับงวดสามเดือน
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ส าหรับงวดหกเดือน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



17. ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับงบกระแสเงินสด  

      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถนุายน 2559 30 มิถนุายน 2558 30 มิถนุายน 2559 30 มิถนุายน 2558

เงินสด 696,113.27 453,491.92 552,386.52 346,673.48

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 53,638.62 34,000.00 53,638.62 34,000.00

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 53,728,284.63 31,886,034.80 38,932,124.03 27,010,593.67
รวม 54,478,036.52 32,373,526.72 39,538,149.17 27,391,267.15

18. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน

            ส่วนหน่ึงในสินทรัพย์   หน้ีสิน   รายได้และคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย   เกดิขึน้จากรายการทางบัญชีกบับุคคล

      และกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั   รายการท่ีเกีย่วขอ้งกนัดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงระหว่างกนั   มี

      รายละเอียดดังน้ี

      18.1  ขอ้มูลท่ัวไป

ช่ือ ลักษณะความสัมพันธ์ รายการค้า นโยบายการก าหนดราคา

      บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกัน

            นายสุเมธ   เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและผู้ถือหุน้บริษัท การค้ าประกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียมบริการ

      บริษัทย่อย

            บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากัด บริษัทถือหุน้ร้อยละ 50.99 รายได้ - ค่าจ้างงาน ใกล้เคียงกับราคาตลาด

และกรรมการและผู้บริหาร รายได้ - ค่าบริหาร ราคาตามทีต่กลงกัน

ถือหุน้ร่วมกัน    จัดการ

ค่าจ้างงาน ราคาตามทีต่กลงกัน

            บริษัท คิวแอลที อินเตอร์ บริษัทถือหุน้ร้อยละ 99.99 รายได้ - ค่าจ้างงาน ใกล้เคียงกับราคาตลาด

เนช่ันแนล จ ากัด และกรรมการและผู้บริหาร รายได้ - ค่าเช่า ราคาตามทีต่กลงกัน 

ถือหุน้ร่วมกัน รายได้ - ค่าบริหาร ราคาตามทีต่กลงกัน

   จัดการ

ค่าจ้างงาน ราคาตามทีต่กลงกัน

ค่าวัสดุ ราคาตามทีต่กลงกัน

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

                (  นายสรรพัชญ์    รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชัยนิรันดร์  )
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ช่ือ ลักษณะความสัมพันธ์ รายการค้า นโยบายการก าหนดราคา

      บริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน

            Parami Energy Service Co., Ltd. กรรมการและผู้ถือหุน้ใน รายได้ - ค่าจ้างงาน ราคาตามทีต่กลงกัน

บริษัทย่อย ค่าจ้างงาน ราคาตามทีต่กลงกัน

ค่าบริหารจัดการ ราคาตามทีต่กลงกัน 

ดอกเบีย้จ่าย อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 6.75 ต่อปี 

      18.2  ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั มีดังน้ี

30 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2558

              ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
      บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากดั 0.00 0.00 19,013.90 95,497.50
      บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 0.00 0.00 60,736.00 0.00
      Parami Energy Service Co., Ltd. 2,642,146.59 3,331,877.55 0.00 0.00

รวม 2,642,146.59 3,331,877.55 79,749.90 95,497.50

              มูลคา่งานบริการท่ียังไม่ได้เรียกเกบ็เงิน
      บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากดั 0.00 0.00 17,455.00 90,075.00
      บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 0.00 0.00 37,383.18 161,383.18

รวม 0.00 0.00 54,838.18 251,458.18

              เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน
      บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 0.00 0.00 7,400,958.28 8,538,759.54
      Parami Energy Service Co., Ltd. 800,497.20 879,968.75 0.00 0.00

รวม 800,497.20 879,968.75 7,400,958.28 8,538,759.54

              เงินกูยื้มระยะส้ัน
      Parami Energy Service Co., Ltd. 0.00 566,465.63 0.00 0.00

      การเพ่ิมขึน้และลดลงของเงินกูยื้มระยะส้ัน มีดังน้ี
งบการเงินรวม (บาท)

ยอด ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 566,465.63
ลดลงระหว่างงวด (566,465.63)
ยอด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 0.00

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ
                (  นายสรรพัชญ์    รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชัยนิรันดร์  )

- 16 -

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



      18.3  รายการรายได้และคา่ใช้จ่ายกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

                2559 และ 2558 มีดังน้ี

งบการเงินรวม (บาท)

2559 2558 2559 2558

รายได้อ่ืน - คา่เช่า

      บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 0.00 0.00 43,738.32 43,738.32

รายได้อ่ืน - คา่บริหารจัดการ

      บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากดั 0.00 0.00 52,580.00 259,450.00

      บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 0.00 0.00 112,149.54 112,149.54

รวม 0.00 0.00 164,729.54 371,599.54

รายได้อ่ืน - คา่เช่าเคร่ืองมือ

      บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากดั 0.00 0.00 0.00 120,000.00

      บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 0.00 0.00 0.00 30,000.00

รวม 0.00 0.00 0.00 150,000.00

ต้นทุนการให้บริการ - คา่จ้างงาน

      บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากดั 0.00 0.00 0.00 136,508.60

      บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 0.00 0.00 7,184,179.24 2,112,218.90

      Parami Energy Service Co., Ltd. 0.00 81,024.00 0.00 0.00

รวม 0.00 81,024.00 7,184,179.24 2,248,727.50

ต้นทุนการให้บริการ - คา่วัสดุ

      บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 0.00 0.00 834,036.00 969,740.00

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร - คา่เช่าส านักงาน

      Parami Energy Service Co., Ltd. 0.00 101,280.00 0.00 0.00

ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย

      Parami Energy Service Co., Ltd. 8,414.38 25,243.16 0.00 0.00

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ

                (  นายสรรพัชญ์    รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชัยนิรันดร์  )
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ส าหรับงวดสามเดือน



งบการเงินรวม (บาท)

2559 2558 2559 2558

รายได้จากการให้บริการ - คา่จ้างงาน

      บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากดั 0.00 0.00 0.00 59,186.23

      บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 0.00 0.00 0.00 36,000.00

      Parami Energy Service Co., Ltd. 0.00 1,517,359.90 0.00 0.00
รวม 0.00 1,517,359.90 0.00 95,186.23

รายได้อ่ืน - คา่เช่า
      บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 0.00 0.00 87,476.64 106,915.90

รายได้อ่ืน - คา่บริหารจัดการ

      บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากดั 0.00 0.00 105,570.00 504,675.00

      บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 0.00 0.00 224,299.08 224,299.08
รวม 0.00 0.00 329,869.08 728,974.08

รายได้อ่ืน - คา่เช่าเคร่ืองมือ

      บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากดั 0.00 0.00 0.00 120,000.00

      บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 0.00 0.00 0.00 30,000.00
รวม 0.00 0.00 0.00 150,000.00

ต้นทุนการให้บริการ - คา่จ้างงาน

      บริษัท ควอลลีเทค เมียนมาร์ จ ากดั 0.00 0.00 0.00 136,508.60

      บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 0.00 0.00 16,993,984.24 6,104,765.38

      Parami Energy Service Co., Ltd. 159,784.00 0.00 0.00
รวม 0.00 159,784.00 16,993,984.24 6,241,273.98

ต้นทุนการให้บริการ - คา่วัสดุ
      บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 0.00 0.00 1,310,850.00 1,008,860.00

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร - คา่เช่าส านักงาน
      Parami Energy Service Co., Ltd. 0.00 199,730.00 0.00 0.00

ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย
      Parami Energy Service Co., Ltd. 16,736.30 46,047.96 0.00 0.00

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ

                (  นายสรรพัชญ์    รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชัยนิรันดร์  )

ส าหรับงวดหกเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

            คา่ใช้จ่ายตามลักษณะท่ีส าคญั ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 ดังน้ี

งบการเงินรวม (บาท)

2559 2558 2559 2558

คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 52,595,568.21 58,056,698.61 51,484,958.85 56,061,091.68

คา่เส่ือมราคา 7,360,381.27 6,937,283.56 7,191,118.55 6,786,562.90

วัสดุใช้ไป 7,140,819.32 9,718,661.62 7,356,297.85 10,230,471.40

คา่จ้างผู้รับเหมา 12,202,097.07 8,180,114.52 19,201,544.31 7,726,267.22

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางและท่ีพัก 4,348,835.72 3,818,863.46 3,913,208.37 3,304,057.72

คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัส านักงาน 1,988,079.93 2,048,446.92 1,932,103.08 1,997,183.97

คา่ธรรมเนียมและคา่ท่ีปรึกษา 987,388.77 1,244,476.11 846,877.43 1,210,480.24

คา่ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 883,845.84 674,186.98 874,226.49 665,659.04

คา่ตอบแทนกรรมการ 674,100.00 883,344.97 674,100.00 883,344.97

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 6,661,816.48 8,028,761.12 6,227,873.05 7,162,557.56

งบการเงินรวม (บาท)

2559 2558 2559 2558

คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 107,679,414.41 115,555,880.17 104,216,689.08 111,747,284.10

คา่เส่ือมราคา 14,382,897.58 14,040,158.40 14,050,371.65 13,755,230.07

วัสดุใช้ไป 14,107,953.74 19,176,093.45 14,060,032.10 18,957,900.80

คา่จ้างผู้รับเหมา 22,838,103.26 11,205,325.83 33,097,937.50 16,296,144.74

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางและท่ีพัก 7,829,498.90 7,113,896.36 7,031,132.13 6,218,798.28

คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัส านักงาน 4,074,575.30 4,178,790.16 3,949,715.59 4,051,995.82

คา่ธรรมเนียมและคา่ท่ีปรึกษา 2,012,726.21 1,865,008.18 1,768,622.17 1,705,726.98

คา่ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 1,579,646.11 1,650,126.06 1,563,117.91 1,630,930.96

คา่ตอบแทนกรรมการ 1,432,100.00 1,734,378.72 1,432,100.00 1,734,378.72

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 14,344,297.34 15,990,768.68 12,470,353.91 14,277,965.12

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ

                (  นายสรรพัชญ์    รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชัยนิรันดร์  )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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ส าหรับงวดสามเดือน

ส าหรับงวดหกเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



20. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

            ผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558  แยกตามสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริม

     การลงทุน มีดังน้ี 

ส่วนทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทุน ส่วนทีไ่ม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวม

2559 2558 2559 2558 2559 2558

          รายได้จากการให้บริการ 156,437,164.33 206,148,937.27 68,360,102.83 51,277,543.75 224,797,267.16 257,426,481.02

          ต้นทุนการให้บริการ (114,951,316.13) (127,966,775.12) (46,209,945.25) (36,154,856.86) (161,161,261.38) (164,121,631.98)

ก าไรขัน้ต้น 41,485,848.20 78,182,162.15 22,150,157.58 15,122,686.89 63,636,005.78 93,304,849.04

          รายได้อ่ืน 0.00 0.00 2,217,044.09 5,373,169.47 2,217,044.09 5,373,169.47

          คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (25,021,253.53) (24,874,737.00) (10,699,931.54) (10,155,481.53) (35,721,185.07) (35,030,218.53)

          ต้นทุนทางการเงิน (263,192.26) (125,677.48) (131,196.54) (148,843.16) (394,388.80) (274,520.64)

ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 16,201,402.41 53,181,747.67 13,536,073.59 10,191,531.67 29,737,476.00 63,373,279.34

          คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 0.00 0.00 (2,896,189.29) (2,448,129.12) (2,896,189.29) (2,448,129.12)

ก าไรส าหรับงวด 16,201,402.41 53,181,747.67 10,639,884.30 7,743,402.55 26,841,286.71 60,925,150.22

21. ส่วนงานด าเนินงาน

              รายได้แยกตามลักษณะการให้บริการ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558  มีดังน้ี 

2559 2558 2559 2558

การทดสอบโดยไม่ท าลาย 40.00 81.16 81.85 167.39

การตรวจสอบและรับรองคณุภาพ 71.70 45.31 142.94 90.03

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ

                (  นายสรรพัชญ์    รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชัยนิรันดร์  )

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (ล้านบาท)

ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดหกเดือน
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22. ภาระผูกพันและหน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึนในภายหน้า

      22.1  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระผูกพันตามสัญญา  (กอ่สร้าง

               อาคาร, ซ้ือสินทรัพย์ถาวร, จ้างท าของและอ่ืน ๆ)  กบัผู้ขายหลายราย เป็นจ านวนเงิน ดังน้ี

30 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2558

               สกลุเงินบาท 30,698,352.95 13,314,856.72 30,580,652.95 13,314,856.72

               สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 160,901.00 0.00 160,901.00 0.00

      22.2  บริษัทฯ   และบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกดิขึน้ในภายหน้าจากการให้ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง     ออกหนังสือ

               ค้ าประกนัผลงานให้แกลู่กคา้บางรายของบริษัท    และค้ าประกนัการใช้ไฟฟ้ากบัหน่วยงานราชการ   ณ  วันท่ี  30 

               มิถุนายน 2559  และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  จ านวนเงิน  28.04 ล้านบาท และ  26.81 ล้านบาท  ในงบการเงินรวม

               และจ านวนเงิน  26.03 ล้านบาท และ  25.22 ล้านบาท  ในงบการเงินเฉพาะกจิการ ตามล าดับ หน้ีสินท่ีอาจเกดิขึน้

               ดังกล่าวค้ าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 8)

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล

              งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2559

ลงช่ือ …………………………………………………………………………………. กรรมการ

                (  นายสรรพัชญ์    รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชัยนิรันดร์  )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ


