บริ ษทั ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานของผู้สอบบัญชีและข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล

สำหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้ส อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิ นรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิ น เฉพำะกิ จกำร ณ วันที่ 30 มิ ถุนำยน
พ.ศ. 2561 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิจกำร สำหรับงวดสำมเดื อนและหก
เดื อ น สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ำยน พ.ศ. 2561 งบแสดงกำรเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น รวมและงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับ
งวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ ของบริ ษทั ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน)
และบริ ษทั ย่อย และของเฉพำะบริ ษทั ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หำรของกิจกำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำร
จัดทำและนำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่ วนข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำว
จำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
โดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซึ่ งส่ วน
ใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชี และกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบ และวิธีกำรสอบทำนอื่น กำรสอบทำนนี้
มีขอบเขตจำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ทำให้ขำ้ พเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำมเชื่ อมัน่ ว่ำจะพบ
เรื่ องที่ มีนยั สำคัญทั้งหมด ซึ่ งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึ งไม่อำจแสดงควำมเห็นต่อข้อมูลทำง
กำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำน
ข้ อสรุ ป
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่ อว่ำ ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

(นำงสุ วิมล กฤตยำเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 11 สิ งหำคม พ.ศ. 2561

บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

41,179,359.21

47,089,196.95

37,701,838.14

42,016,263.49

เงินลงทุนชัว่ คราว

5

97,207,798.43

117,867,695.67

72,752,234.01

92,312,386.07

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่ น

6

58,720,679.01

82,159,915.13

55,735,636.88

77,254,341.93

มูลค่างานบริ การที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงิน

7

63,740,741.99

43,460,352.05

63,382,373.78

43,676,371.18

6,240,601.99

6,622,838.74

5,000,718.15

4,983,164.15

267,089,180.63

297,199,998.54

234,572,800.96

260,242,526.82

สิ นค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

8

0.00

0.00

13,007,785.00

11,668,185.00

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกัน

9

3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

10

192,909,447.85

194,648,738.23

187,853,105.40

190,153,761.27

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่ น

2,257,983.56

2,138,871.46

2,257,983.56

2,138,871.46

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1,150,363.44

1,642,199.03

1,089,446.29

1,154,145.28

ภาษีเงินได้นิติบคุ คลถูกหัก ณ ที่จ่าย

9,142,656.05

6,298,451.95

8,584,328.89

6,298,451.95

960,030.12

404,142.27

960,030.12

404,142.27

209,920,481.02

208,632,402.94

217,252,679.26

215,317,557.23

477,009,661.65

505,832,401.48

451,825,480.22

475,560,084.05

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น

11

รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
(

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

-2บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
หมายเหตุ 30 มิถนุ ายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถนุ ายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้ น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่ น
12
ส่วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี
13
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
13
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
14
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้ น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 103,468,485 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 98,568,485 หุ ้น หุ ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
สารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่ นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้ น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้ น

30,632,110.91

34,882,934.66

31,116,753.80

31,795,014.87

2,473,072.70
0.00
33,105,183.61

2,384,371.47
441,371.98
37,708,678.11

2,332,932.84
0.00
33,449,686.64

2,146,993.15
0.00
33,942,008.02

2,737,655.81

2,181,134.72

2,737,655.81

2,159,726.02

13,494,838.00
16,232,493.81
49,337,677.42

16,027,125.01
18,208,259.73
55,916,937.84

13,295,622.00
16,033,277.81
49,482,964.45

13,932,646.00
16,092,372.02
50,034,380.04

103,468,485.00

103,468,485.00

103,468,485.00

103,468,485.00

98,568,485.00
75,175,543.40
6,366,845.57

98,568,485.00
75,175,543.40
5,273,407.30

98,568,485.00
75,175,543.40
6,366,845.57

98,568,485.00
75,175,543.40
5,273,407.30

10,346,848.50
235,871,163.66
1,036,276.23
427,365,162.36
306,821.87
427,671,984.23
477,009,661.65

10,346,848.50
262,113,054.48
(1,948,160.60)
449,529,178.08
386,285.56
449,915,463.64
505,832,401.48

10,346,848.50
211,152,453.59
732,339.71
402,342,515.77
0.00
402,342,515.77
451,825,480.22

10,346,848.50
236,854,764.99
(693,345.18)
425,525,704.01
0.00
425,525,704.01
475,560,084.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
( นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ )

บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2561

2560

2561

2560

รายได้จากการให้บริ การ

93,898,242.54

101,652,790.35

89,348,717.12

93,056,227.87

ต้นทุนการให้บริ การ

(78,511,353.52)

(82,988,818.77)

(74,548,790.00)

(78,090,079.41)

กาไรขั้นต้น

15,386,889.02

18,663,971.58

14,799,927.12

14,966,148.46

580,141.50

1,088,922.16

591,862.41

1,018,538.69

(15,429,603.60)

(17,476,216.98)

(14,065,763.61)

(15,737,084.62)

ต้นทุนทางการเงิน

(79,053.94)

(163,354.36)

(89,061.63)

(150,070.20)

กาไรก่อนภาษีเงินได้

458,372.98

2,113,322.40

1,236,964.29

97,532.33

479,296.04

(336,333.96)

389,282.62

121,862.85

937,669.02

1,776,988.44

1,626,246.91

219,395.18

3,476,649.01

0.00

1,527,836.00

0.00

(491,913.71)

0.00

(102,151.11)

0.00

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับงวด - สุทธิจากภาษี

2,984,735.30

0.00

1,425,684.89

0.00

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

3,922,404.32

1,776,988.44

3,051,931.80

219,395.18

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

16

กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
- กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาหนดไว้
- ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัด
ประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
(

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

-2บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม (บาท)
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2561

2560

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมทั้งสิ้ น

931,026.67

1,774,096.04

1,626,246.91

219,395.18

6,642.35

2,892.40

0.00

0.00

937,669.02

1,776,988.44

1,626,246.91

219,395.18

3,915,463.50

1,774,096.04

3,051,931.80

219,395.18

6,940.82

2,892.40

0.00

0.00

3,922,404.32

1,776,988.44

3,051,931.80

219,395.18

0.01

0.02

0.02

0.002

98,568,485

98,568,485

98,568,485

98,568,485

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไรต่อหุ ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
(

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2561

2560

2561

2560

รายได้จากการให้บริ การ

195,658,331.36

227,545,539.62

182,152,786.42

206,330,535.62

ต้นทุนการให้บริ การ

(160,075,771.90) (173,415,715.89) (149,572,366.34) (162,952,980.98)

กาไรขั้นต้น

35,582,559.46

54,129,823.73

32,580,420.08

43,377,554.64

รายได้อื่น

1,325,264.20

1,482,228.72

1,360,927.52

1,453,085.97

(33,251,711.90)

(37,847,611.26)

(29,706,319.10)

(33,526,944.88)

ต้นทุนทางการเงิน

(247,681.04)

(331,981.46)

(244,630.20)

(304,422.45)

กาไรก่อนภาษีเงินได้

3,408,430.72

17,432,459.73

3,990,398.30

10,999,273.28

(159,538.20)

(2,540,135.46)

(122,164.20)

(943,131.02)

3,248,892.52

14,892,324.27

3,868,234.10

10,056,142.26

3,476,649.01

(2,733,789.00)

1,527,836.00

(1,031,379.00)

(491,913.71)

0.00

(102,151.11)

0.00

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับงวด - สุทธิจากภาษี

2,984,735.30

(2,733,789.00)

1,425,684.89

(1,031,379.00)

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

6,233,627.82

12,158,535.27

5,293,918.99

9,024,763.26

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
- กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาหนดไว้
- ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัด
ประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
(

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

-2บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม (บาท)
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2561

2560

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมทั้งสิ้ น

3,328,654.68

15,086,178.38

3,868,234.10

10,056,142.26

(79,762.16)

(193,854.11)

0.00

0.00

3,248,892.52

14,892,324.27

3,868,234.10

10,056,142.26

6,313,091.51

12,352,219.14

5,293,918.99

9,024,763.26

(79,463.69)

(193,683.87)

0.00

0.00

6,233,627.82

12,158,535.27

5,293,918.99

9,024,763.26

0.03

0.15

0.04

0.10

98,568,485

98,568,485

98,568,485

98,568,485

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไรต่อหุ ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
(

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
กาไรสะสม
สารองส่วนทุน
จากการจ่ายโดย จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จดั สรร
ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

98,568,485.00

75,175,543.40

5,273,407.30

10,346,848.50

262,113,054.48

(1,948,160.60)

449,529,178.08

386,285.56

449,915,463.64

0.00

0.00

1,093,438.27

0.00

0.00

0.00

1,093,438.27

0.00

1,093,438.27

0.00

0.00

0.00

0.00

(29,570,545.50)

0.00

(29,570,545.50)

0.00

(29,570,545.50)

0.00

0.00

0.00

0.00

3,328,654.68

2,984,436.83

6,313,091.51

(79,463.69)

6,233,627.82

ยอดคงเหลือปลายงวด 2561

98,568,485.00

75,175,543.40

6,366,845.57

10,346,848.50

235,871,163.66

1,036,276.23

427,365,162.36

306,821.87

427,671,984.23

ยอดคงเหลือต้นงวด 2560

98,568,485.00

75,175,543.40

4,065,188.03

10,000,000.00

255,783,704.41

374,992.00

443,967,912.84

4,349.69

443,972,262.53

ทุนหุน้ สามัญ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

352,850.00

352,850.00

สารองตามกฎหมาย

0.00

0.00

0.00

346,848.50

(346,848.50)

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินปันผลจ่าย

0.00

0.00

0.00

0.00

(14,785,272.75)

0.00

(14,785,272.75)

0.00

(14,785,272.75)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

0.00

0.00

0.00

0.00

15,086,178.38

(2,733,959.24)

12,352,219.14

(193,683.87)

12,158,535.27

98,568,485.00

75,175,543.40

4,065,188.03

10,346,848.50

255,737,761.54

(2,358,967.24)

441,534,859.23

163,515.82

441,698,375.05

ยอดคงเหลือต้นงวด 2561

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกาไร(ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาหนดไว้

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
รวม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
อานาจควบคุม ส่วนของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับงวด 6 เดือน :
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินปันผลจ่าย
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กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับงวด 6 เดือน :

ยอดคงเหลือปลายงวด 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

และชาระแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
กาไรสะสม
สารองส่วนทุน
จากการจ่ายโดย

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

องค์ประกอบอื่น

รวมส่วนของ

ของส่วนของ

ผูถ้ ือหุน้

ผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกาไร(ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาหนดไว้

ยอดคงเหลือต้นงวด 2561

98,568,485.00

75,175,543.40

5,273,407.30

10,346,848.50

236,854,764.99

(693,345.18)

425,525,704.01

0.00

0.00

1,093,438.27

0.00

0.00

0.00

1,093,438.27

0.00

0.00

0.00

0.00

(29,570,545.50)

0.00

(29,570,545.50)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด 2561

0.00
98,568,485.00

0.00
75,175,543.40

0.00
6,366,845.57

0.00
10,346,848.50

3,868,234.10
211,152,453.59

1,425,684.89
732,339.71

5,293,918.99
402,342,515.77

ยอดคงเหลือต้นงวด 2560

98,568,485.00

75,175,543.40

4,065,188.03

10,000,000.00

218,477,438.76

267,879.42

406,554,534.61

สารองตามกฎหมาย

0.00

0.00

0.00

346,848.50

(346,848.50)

0.00

0.00

เงินปันผลจ่าย

0.00

0.00

0.00

0.00

(14,785,272.75)

0.00

(14,785,272.75)

0.00
98,568,485.00

0.00
75,175,543.40

0.00
4,065,188.03

0.00
10,346,848.50

10,056,142.26
213,401,459.77

(1,031,379.00)
(763,499.58)

9,024,763.26
400,794,025.12

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับงวด 6 เดือน :
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินปันผลจ่าย
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การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับงวด 6 เดือน :

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม (บาท)
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2561
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
3,408,430.72 17,432,459.73
3,990,398.30 10,999,273.28
รายการปรับปรุ ง
กาไรจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
(466,914.24)
(211,737.06)
(390,008.07)
(60,013.99)
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
(6,999.44)
35,559.00
(6,999.44)
35,559.00
หนี้ สงสัยจะสูญ
0.00
667,978.87
0.00
667,978.87
หนี้ สงสัยจะสูญกลับรายการ
(325,740.42)
0.00
(325,740.42)
0.00
มูลค่างานบริ การที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงินเพิ่มขึ้น
(20,157,609.94) (13,483,987.44) (19,583,222.60) (14,120,195.71)
ค่าเสื่ อมราคา
13,598,298.63 15,526,564.88 13,100,365.96 15,054,073.93
กาไรจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
(11,113.06)
(43,717.36)
(21,676.72)
(135,058.80)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
3,101.20
80,821.83
3,101.20
80,821.83
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
170,729.36
148,475.26
170,729.36
148,475.26
ผลประโยชน์พนักงาน
777,073.00
1,010,029.11
723,523.00
851,944.11
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
1,093,438.27
0.00
1,093,438.27
0.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
247,681.04
331,981.46
244,630.20
304,422.45
(1,669,624.88) 21,494,428.28 (1,001,460.96) 13,827,280.23
การเปลี่ ยนแปลงในส่วนประกอบของสิ นทรัพย์
ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่ น
23,968,273.04
9,994,209.99 20,389,064.91 10,966,355.92
สิ นค้าคงเหลือ
382,236.75 (1,356,064.05)
(17,554.00) (1,180,308.66)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่ น
(289,841.46)
0.00
(289,841.46)
0.00
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
(558,989.05)
(230,011.41)
(558,989.05)
(230,011.41)
การเปลี่ ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้ สิน
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่ น
(4,169,073.34)
(810,829.07)
(682,752.66) (5,747,092.73)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
17,662,981.06 29,091,733.74 17,838,466.78 17,636,223.35
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
(80,392.04)
(120,632.39)
(77,341.20)
(110,095.38)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
(3,445,192.40) (4,538,971.46) (2,445,493.26) (2,648,960.84)
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
0.00
2,771,176.18
0.00
2,771,176.18
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
14,137,396.62 27,203,306.07 15,315,632.32 17,648,343.31
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
( นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ )

-2บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2561

2560

2561

2560

21,126,811.48

(13,484,302.21)

19,950,160.13

(5,029,001.97)

เงินสดจ่ายซื้ อหุ ้นสามัญในบริ ษทั ย่อย

0.00

0.00

0.00

(1,418,800.00)

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกันลดลง

0.00

6,102,978.39

0.00

5,671,478.39

601,331.83

499,244.86

286,849.54

425,600.00

(10,922,554.49) (10,632,328.85)

(9,132,891.32)

(8,386,891.66)

10,805,588.82

(17,514,407.81)

11,104,118.35

(8,737,615.24)

(1,282,277.68)

(1,651,952.61)

(1,163,630.52)

(1,460,307.62)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง

เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินสดจ่ายปันผล

(29,570,545.50) (14,785,272.75) (29,570,545.50) (14,785,272.75)

เงินสดรับจากส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

0.00

352,850.00

0.00

0.00

(30,852,823.18) (16,084,375.36) (30,734,176.02) (16,245,580.37)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

(5,909,837.74)

(6,395,477.10)

(4,314,425.35)

(7,334,852.30)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน

47,089,196.95
41,179,359.21

42,989,813.61
36,594,336.51

42,016,263.49
37,701,838.14

37,649,151.26
30,314,298.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
(

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

บริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 ทะเบียนเลขที่ 0105534013647 และเมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2550 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน จากัด ทะเบียนเลขที่ 0107550000220 และเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552
1.2 บริ ษทั ฯ มีสถานประกอบการสานักงานใหญ่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง และสานักงานสาขา จานวน 3 สาขา ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1/37 หมู่ที่ 1 ตาบลหนองชาก อาเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี ตั้งอยูเ่ ลขที่ 50 ซอยพัฒนาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร และตั้งอยูเ่ ลขที่
83/50 หมู่ที่ 10 ตาบลหนองขาม อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
1.3 บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจให้บริ การทางวิศวกรรมด้านการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้งานเครื่ องจักรอุปกรณ์ ภาชนะรับแรงดัน หม้อไอน้ า ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความ
สาคัญต่อกระบวนการผลิต การจัดเก็บและการขนส่ งลาเลียงผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปิ โตรเคมีและ
ก่อสร้างตามมาตรฐานสากลและข้อกาหนดของกฎหมาย
2. เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
2.1 งบการเงินตามที่กล่าวข้างต้นได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
(“สภาวิชาชีพบัญชี ”) และตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ว่าด้วยการ

จัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้ง
ล่าสุ ดเพื่อให้ขอ้ มูลนั้นเป็ นปั จจุบนั ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์
และสถานการณ์ใหม่ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ตาม งบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสด ได้แสดงรายการ
เช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี ดังนั้นการใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควรใช้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
(

นายสุ เมธ เตชาชัยนิ รันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ
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-22.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการปรับปรุ งและอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าว มาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญา
ที่ทากับลูกค้าซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานการเงินดังกล่าวในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลก่อนวันที่มี
ผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า กาหนดหลักการสาคัญเกี่ยวกับ
การรับรู ้รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้าโดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่า
จะได้รับเมื่อกิจการส่ งมอบการควบคุมสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า ตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กาหนด 5 ขั้นตอน รวมถึงการใช้ดุลยพินิจที่สาคัญในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐาน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
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นายสุ เมธ เตชาชัยนิ รันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ
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3. หลักเกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวมระหว่างกาล
3.1 งบการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ได้รวมงบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อย
นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีส่วนร่ วมในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนิ นงานจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
ดังต่อไปนี้
จดทะเบียน
ในประเทศ

สัดส่ วนการลงทุน (%)

ประเภทธุรกิจ

30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั คิวแอลที

ไทย

99.99

99.99

อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

ให้บริ การงานด้านวิศวกรรม
งานตรวจสอบ ทดสอบผลิตผล
ทางการเกษตร ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และประกอบ
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

Qualitech Myanmar

สาธารณรัฐ

80.00

80.00

ให้บริ การงานวิศวกรรม ความ

Company Limited

แห่ งสหภาพ

ปลอดภัยในประเทศพม่า และ

เมียนมาร์

ประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.2 งบการเงินรวมนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สาหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรื อเหตุการณ์ทางบัญชี
ที่คล้ายคลึงกัน
3.3 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย ยอดกาไรที่คิดระหว่างกันกับที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นของ
บริ ษทั ฯ กับสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกในงบการเงินรวมแล้ว

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
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-44. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและการประมาณการเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
5. เงินลงทุนชั่ วคราว
การเคลื่อนไหวของเงินลงทุนเพื่อค้าระหว่างงวด ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม (บาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

117,867,695.67

45,752,533.44

92,312,386.07

15,002,794.52

5,002,000.00

147,200,000.00

2,000.00

102,000,000.00

(26,205,174.40) (75,844,317.30)

(20,000,000.00)

(25,051,698.60)

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเพื่อค้า
มูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้ นงวด

543,277.16

759,479.53

437,847.94

361,290.15

97,207,798.43

117,867,695.67

72,752,234.01

92,312,386.07

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

96,740,884.19

117,387,335.02

72,362,225.94

92,024,577.53

466,914.24

480,360.65

390,008.07

287,808.54

97,207,798.43

117,867,695.67

72,752,234.01

92,312,386.07

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
(

นายสุ เมธ เตชาชัยนิ รันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

-56. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี้ การค้า

64,232,748.83

88,919,241.07

62,500,187.94

83,661,294.64

ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

11,347,179.93

10,302,884.23

10,094,698.69

10,655,257.46

75,579,928.76

99,222,125.30

72,594,886.63

94,316,552.10

รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
- ลูกหนี้ การค้า
สุ ทธิ

(16,859,249.75) (17,062,210.17) (16,859,249.75) (17,062,210.17)
58,720,679.01 82,159,915.13 55,735,636.88 77,254,341.93

ลูกหนี้ การค้าที่เรี ยกเก็บเงินแล้วแยกตามอายุที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี้ การค้าที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ

23,631,392.67

42,526,655.79

22,829,851.92

39,593,777.80

22,136,401.72

27,660,456.45

21,205,381.58

25,502,631.54

- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน

1,323,695.00

1,752,052.18

1,323,695.00

1,584,808.65

- มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน

544,960.93

321,730.47

544,960.93

321,730.47

- มากกว่า 9 เดือน ถึง 12 เดือน

65,813.08

0.00

65,813.08

0.00

16,530,485.43
64,232,748.83

16,658,346.18
88,919,241.07

16,530,485.43
62,500,187.94

16,658,346.18
83,661,294.64

ลูกหนี้ การค้าที่เกินกาหนดชาระ
- น้อยกว่า 3 เดือน

- มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
รวม
7. มูลค่างานบริการที่ยงั ไม่ ได้ เรียกเก็บเงิน

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
มูลค่างานบริ การที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงิน

63,740,741.99

43,823,552.05

63,382,373.78

44,039,571.18

หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

0.00
63,740,741.99

(363,200.00)
43,460,352.05

0.00
63,382,373.78

(363,200.00)
43,676,371.18

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
(

นายสุ เมธ เตชาชัยนิ รันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

-68. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อย
ลักษณะ
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

ประเภทธุ รกิจ

ความสัมพันธ์

ให้บริ การงานวิศวกรรม

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ

งานตรวจสอบ ทดสอบผลิตผล

99.99 และมีกรรมการ

ทางการเกษตรในประเทศ

และผูบ้ ริ หารถือหุน้

และต่างประเทศ และประกอบ

ร่ วมกัน

สัดส่วนเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(ร้อยละ)

ราคาทุน

ทุนชาระแล้ว

30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
10,250,000 บาท 10,250,000 บาท

99.99

99.99

10,249,385.00

10,249,385.00

80.00

80.00

2,758,400.00

1,418,800.00

13,007,785.00

11,668,185.00

ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
Qualitech Myanmar Company Limited

ให้บริ การงานวิศวกรรม

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ

ความปลอดภัยในประเทศพม่า

80.00 และมีกรรมการและ

และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวม

ผูบ้ ริ หารร่ วมกัน

100,000 USD

50,000 USD

8.1 Qualitech Myanmar Company Limited
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของ Qualitech Myanmar Company Limited จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000 USD
เป็ น 200,000 USD โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวน 1,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 USD โดยบริ ษทั ย่อยจดทะเบียนเพิม่ ทุนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริ ษทั ย่อยได้เรี ยกและรับเงินค่าหุน้ เพิม่ ทุน จานวน 50,000 USD รวมเป็ นทุนชาระแล้ว 100,000 USD (หุน้ สามัญ 1,000 หุน้ หุน้ ละ 100 USD) โดยบริ ษทั ย่อยจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ว
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561
8.2 งบการเงินสาหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นที่นามาจัดทางบการเงินรวม ผ่านการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว
9. เงินฝากธนาคารติดภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากกับธนาคารแห่งหนึ่ง จานวน 3.50 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ติดค้ าประกันหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
จากการให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกัน (หมายเหตุ 22)
ลงชื่อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
( นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พณ
ิ เพราะ )

-710. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
10.1 การเพิ่มขึ้นและลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

194,648,738.23

190,153,761.27

12,768,304.08

11,064,882.91

(909,295.83)

(265,172.82)

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด

(13,598,298.63)

(13,100,365.96)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

192,909,447.85

187,853,105.40

ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
จาหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่จาหน่าย

10.2 เครื่ องมือและอุปกรณ์ช่าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย : บาท)
สิ นทรัพย์ที่ได้ มาช่ วง

ราคาทุน

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม

ราคาทุนสุ ทธิ

ตัดค่าเสื่ อมราคา โดยวิธีเส้นตรง
- ก่อนวันที่ 23 ตุลาคม 2542
- ปี 2547 ถึงปี ปั จจุบนั

1,094,861.17

(1,094,824.17)

37.00

84,429,064.99

(52,249,222.06)

32,179,842.93

2,151,097.75

(2,151,061.75)

36.00

94,134,403.88

(76,364,398.02)

17,770,005.86

181,809,427.79

(131,859,506.00)

49,949,921.79

ตัดค่าเสื่ อมราคา โดยวิธียอดลดลงทวีคูณ
- วันที่ 23 ตุลาคม 2542 ถึงปี 2546
- ปี 2549 ถึงปี ปั จจุบนั
รวม

ค่าเสื่ อมราคา สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 จานวนเงิน 7.77 ล้านบาท และ 9.58
ล้านบาท ตามลาดับ
10.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ราคาทุนจานวนเงิน 36.43 ล้านบาท
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จดจานองไว้เป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี 30 ล้านบาท และ
วงเงินหนังสื อค้ าประกัน 30 ล้านบาท

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
(

นายสุ เมธ เตชาชัยนิ รันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

-8-

11. สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี้ เงินประกันตามสัญญา

4,582,593.65

4,026,705.80

93,137.66

90,036.46

รวม

4,675,731.31

4,116,742.26

หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

(3,622,564.07)

(3,622,564.07)

(93,137.12)

(90,035.92)

960,030.12

404,142.27

อื่นๆ

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สุ ทธิ

12. เจ้าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
เจ้าหนี้ การค้า

14,608,958.17

8,629,783.52

15,486,106.32

9,087,653.51

12,900,848.24

20,393,931.75

12,315,925.76

17,072,039.69

228,412.73

629,240.20

547,489.79

542,998.20

2,893,891.77

5,229,979.19

2,767,231.93

5,092,323.47

30,632,110.91

34,882,934.66

31,116,753.80

31,795,014.87

เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ คา่ ซื้ อทรัพย์สิน
อื่น ๆ
รวม

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
(

นายสุ เมธ เตชาชัยนิ รันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

-9-

13. หนีส้ ินตามสั ญญาเช่ าการเงิน
13.1 หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
เจ้าหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ

5,210,728.51

4,565,506.19

5,070,588.65

4,306,719.17

(2,473,072.70)

(2,384,371.47)

(2,332,932.84)

(2,146,993.15)

2,737,655.81

2,181,134.72

2,737,655.81

2,159,726.02

หัก ส่ วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สุ ทธิ

13.2 การเพิ่มขึ้นและลดลงของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

4,565,506.19

4,306,719.17

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

1,927,500.00

1,927,500.00

จ่ายชาระคืนระหว่างงวด

(1,282,277.68)

(1,163,630.52)

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

5,210,728.51

5,070,588.65

13.3 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ถาวรราคาทุนที่อยูใ่ นระหว่างการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ยานพาหนะ

13,890,000.00

15,508,000.00

12,692,000.00

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
(

นายสุ เมธ เตชาชัยนิ รันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

14,310,000.00

- 10 13.4 จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายสาหรับสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ภายใน 1 ปี

2,644,601.00

2,527,354.00

2,502,620.00

2,283,958.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

2,315,250.00

2,105,771.00

2,315,250.00

2,085,488.00

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

559,548.00

150,228.00

559,548.00

150,228.00

5,519,399.00

4,783,353.00

5,377,418.00

4,519,674.00

(308,670.49)

(217,846.81)

(306,829.35)

(212,954.83)

5,210,728.51

4,565,506.19

5,070,588.65

4,306,719.17

รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของ
สัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของเจ้าหนี้ ตาม
สัญญาเช่าการเงิน

14. ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเพิ่มขึ้นและลดลงของประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

16,027,125.01

13,932,646.00

กาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

(3,476,649.01)

(1,527,836.00)

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และต้นทุนดอกเบี้ย

944,362.00

890,812.00

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

13,494,838.00

13,295,622.00

15. เงินปันผลจ่ าย
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปั นผล
จากกาไรปี 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ในอัตราหุ ้นล ะ 0.35 บาท รวมจานวนเงิน 34.50 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลแล้ว อัตราหุ ้นละ 0.05 บาท รวมจานวนเงิน 4.93 ล้านบาท คงเหลือที่ตอ้ งจ่ายในครั้งนี้ อัตราหุ ้นละ 0.30 บาท
จานวน 98.57 ล้านหุ ้น รวมจานวนเงิน 29.57 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
(

นายสุ เมธ เตชาชัยนิ รันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

- 11 16. ภาษีเงินได้
16.1 การคานวณภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ฯ คานวณภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 20 จากกาไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สาหรับงวด บวกกลับด้วย
สารองค่าใช้จ่ายและรายการอื่น ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ยกเว้นกาไรใน
ส่วนที่ได้รับยกเว้นจากการได้รับส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 20)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยคานวณภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 20 จากกาไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้สาหรับงวด บวกกลับด้วย
สารองค่าใช้จ่ายและรายการอื่น ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
16.2 ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2561 และ 2560 มีดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือน
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2561
ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สาหรับปี ปั จจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)
ภาษีเงินได้

2560

2561

2560

(304,456.08)

336,333.96

(206,805.35)

(121,862.85)

(174,839.96)

0.00

(182,477.27)

0.00

(479,296.04)

336,333.96

(389,282.62)

(121,862.85)

สาหรับงวดหกดือน
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2561
ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สาหรับปี ปั จจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)
ภาษีเงินได้

2560

2561

2560

159,616.32

2,540,135.46

159,616.32

943,131.02

(78.12)

0.00

(37,452.12)

0.00

159,538.20

2,540,135.46

122,164.20

943,131.02

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
( นายสุ เมธ เตชาชัยนิ รันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ )

- 12 17. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
17.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560
เงินสด

785,428.86

844,462.92

720,016.84

735,715.50

36,562.12

280,044.91

34,000.00

53,090.50

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์

40,357,368.23

35,469,828.68

36,947,821.30

29,525,492.96

รวม

41,179,359.21

36,594,336.51

37,701,838.14

30,314,298.96

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน

17.2 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
สาหรับปี 2561
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าซื้ อยานพาหนะจานวน 2.49 ล้านบาท โดยได้จ่ายชาระเงินเริ่ มแรกจานวน 0.56
ล้านบาท ส่ วนที่เหลือผ่อนชาระแสดงไว้เป็ นหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
18. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ส่วนหนึ่ งในสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เกิดขึ้นจากรายการทางบัญชีกบั บุคคล
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน
มีรายละเอียดดังนี้
18.1 ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่ อ

ลักษณะความสั มพันธ์

รายการค้ า

นโยบายการกาหนดราคา

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายสุ เมธ เตชาชัยนิ รันดร์

กรรมการและผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั

การค้ าประกัน

ไม่คิดค่าธรรมเนี ยมบริ การ

นางสาวญาณกร รัตคาม

บุตรของกรรมการและ

ค่าเช่าสถานที่

ราคาตามที่ตกลงกัน

ผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั

ปฏิบตั ิงาน

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
(

นายสุ เมธ เตชาชัยนิ รันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)
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ชื่ อ

ลักษณะความสั มพันธ์

รายการค้ า

นโยบายการกาหนดราคา

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั คิวแอลที อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด

บริ ษทั ถือหุ ้นร้ อยละ 99.99

รายได้ - ค่าจ้างงาน

ใกล้เคียงกับราคาตลาด

และมีกรรมการและผูบ้ ริ หาร

รายได้ - ค่าเช่า

ราคาตามที่ตกลงกัน

ถือหุ้นร่ วมกัน

รายได้ - ค่าบริ หาร

ราคาตามที่ตกลงกัน

จัดการ

Qualitech Myanmar Company บริ ษทั ถือหุ ้นร้ อยละ 80
Limited

ค่าจ้างงาน

ราคาตามที่ตกลงกัน

ค่าวัสดุ

ราคาตามที่ตกลงกัน

รายได้ - ค่าจ้างงาน

ใกล้เคียงกับราคาตลาด

และมีกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ร่ วมกัน

18.2 ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั คิวแอลที อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

0.00

0.00

0.00

72,893.00

มูลค่างานบริ การที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงิน

0.00

0.00

18,691.59

530,691.59

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

0.00

0.00

1,292,919.43

2,564,280.31

0.00

0.00

30,950.00

648,800.00

Qualitech Myanmar Company Limited
มูลค่างานบริ การที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงิน

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
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นายสุ เมธ เตชาชัยนิ รันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ
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- 14 18.3 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือน
งบการเงินรวม (บาท)

2561
บริ ษทั คิวแอลที อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
รายได้อื่น - ค่าเช่า
รายได้อื่น - ค่าบริ หารจัดการ
ต้นทุนการให้บริ การ - ค่าจ้างงาน
ต้นทุนการให้บริ การ - ค่าวัสดุ
Qualitech Myanmar Company Limited
รายได้ - ค่าจ้างงาน
นางสาวญาณกร รัตคาม
ต้นทุนการให้บริ การ - ค่าเช่าสถานที่
ปฏิบตั ิงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2561

2560

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

26,074.77
56,074.77
0.00
658,040.00

41,181.30
56,074.77
2,701,834.10
255,120.00

0.00

0.00

44,800.00

0.00

69,473.67

69,473.67

0.00

0.00

สาหรับงวดหกเดือน
งบการเงินรวม (บาท)

2561
บริ ษทั คิวแอลที อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
รายได้อื่น - ค่าเช่า
รายได้อื่น - ค่าบริ หารจัดการ
ต้นทุนการให้บริ การ - ค่าจ้างงาน
ต้นทุนการให้บริ การ - ค่าวัสดุ
Qualitech Myanmar Company Limited
รายได้ - ค่าจ้างงาน
นางสาวญาณกร รัตคาม
ต้นทุนการให้บริ การ - ค่าเช่าสถานที่
ปฏิบตั ิงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2561

2560

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

52,149.54
112,149.54
165,044.26
1,244,372.00

82,362.60
112,149.54
5,250,671.11
832,224.00

0.00

0.00

207,735.00

0.00

138,947.34

141,263.13

0.00

0.00

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
( นายสุ เมธ เตชาชัยนิ รันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ )

- 15 19. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญ สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ดังนี้
สาหรับงวดสามเดือน
งบการเงินรวม (บาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
วัสดุใช้ไป
ค่าจ้างผูร้ ับเหมา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พกั
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสานักงาน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าที่ปรึ กษา
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

2561
54,401,568.25
6,879,160.24
6,074,430.63
11,079,209.23
3,208,079.19
2,203,333.99
761,422.77
634,604.04
597,700.01
5,247,113.95

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560
54,623,416.54
7,727,636.28
7,649,682.20
10,494,935.85
3,328,132.16
2,589,070.02
682,658.17
1,323,306.31
367,700.00
6,609,204.17

2561
51,376,420.70
6,623,856.84
5,404,847.13
11,196,853.40
2,806,452.27
2,117,432.26
709,081.34
625,439.00
597,700.01
4,614,536.23

2560
49,284,844.70
7,503,031.53
6,291,409.40
13,171,019.95
2,650,610.62
2,431,010.90
636,874.58
1,311,212.64
367,700.00
5,933,727.22

สาหรับงวดหกเดือน
งบการเงินรวม (บาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
วัสดุใช้ไป
ค่าจ้างผูร้ ับเหมา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พกั
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสานักงาน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าที่ปรึ กษา
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

2561
2560
109,730,293.92 116,430,894.01
13,598,298.63 15,526,564.88
12,785,898.09 17,461,784.58
25,270,879.46 20,893,252.05
6,553,592.58 6,616,490.30
4,541,793.01 5,544,653.73
1,507,359.39 2,214,011.91
1,444,875.00 2,282,303.70
1,241,600.02 1,186,700.00
11,076,919.50 13,087,073.42

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2561
101,860,676.10
13,100,365.96
10,511,035.14
25,441,629.69
5,500,011.71
4,284,689.42
1,344,322.09
1,431,119.83
1,241,600.02
9,407,963.90

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
( นายสุ เมธ เตชาชัยนิ รันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ )

2560
105,327,591.66
15,054,073.93
14,166,726.05
26,046,026.76
5,262,300.90
4,932,676.27
2,032,558.15
2,252,296.59
1,186,700.00
11,655,451.77

- 16 20. สิทธิและประโยชน์ ตามบัตรส่ งเสริมการลงทุน
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 แยกตามสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริ ม
การลงทุน มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
ส่ วนที่ได้รับการส่ งเสริมการลงทุน

2561
รายได้จากการให้บริ การ 121,960,108.05
ต้นทุนการให้บริ การ

ส่ วนที่ไม่ ได้รับการส่ งเสริมการลงทุน

รวม

2560

2561

2560

2561

2560

128,545,328.78

73,698,223.31

99,000,210.84

195,658,331.36

227,545,539.62

(99,117,486.48) (100,484,015.62) (60,958,285.42) (72,931,700.27) (160,075,771.90) (173,415,715.89)

กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

22,842,621.57

28,061,313.16

12,739,937.89

26,068,510.57

35,582,559.46

54,129,823.73

203,460.72

0.00

1,121,803.48

1,482,228.72

1,325,264.20

1,482,228.72

(21,249,377.66) (13,408,819.48) (16,598,233.60)

(33,251,711.90)

(37,847,611.26)

(19,842,892.42)

ต้นทุนทางการเงิน

(152,573.65)

(192,942.95)

(95,107.39)

(139,038.51)

(247,681.04)

(331,981.46)

3,050,616.22

6,618,992.55

357,814.50

10,813,467.18

3,408,430.72

17,432,459.73

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

0.00

0.00

(159,538.20)

(2,540,135.46)

(159,538.20)

(2,540,135.46)

กาไรสาหรับงวด

3,050,616.22

6,618,992.55

198,276.30

8,273,331.72

3,248,892.52

14,892,324.27

กาไรก่อนภาษีเงินได้

ต้นทุนการให้บริ การ ค่าใช้จ่ายในการบริ หารและต้นทุนทางการเงินที่ไม่สามารถระบุได้ ปันส่วนตามยอดรายได้ของแต่ละส่วนงาน
21. ส่ วนงานดาเนินงาน
รายได้แยกตามลักษณะการให้บริ การ สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบการเงินรวม (ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือน
2561

สาหรับงวดหกเดือน

2560

2561

2560

การทดสอบโดยไม่ทาลาย

31.62

36.09

78.37

85.13

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

58.83

65.33

108.95

142.05

3.44

0.22

8.33

0.36

การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
(

นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

- 17 22. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
22.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้ อ/
สัญญาจ้างกับผูข้ ายหลายราย เป็ นจานวนเงิน ดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560

สกุลเงินบาท

18,258,333.41

8,233,270.88

7,200.88

290.00

สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา

22.2 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าอาคารสานักงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จานวนเงิน 0.09 ล้านบาท และ 0.22 ล้านบาท ตามลาดับ
22.3 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง ออกหนังสื อ
ค้ าประกันผลงานให้แก่ลูกค้าบางรายของบริ ษทั และค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ ากับหน่วยงานราชการ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวนเงิน 15.25 ล้านบาท และ 14.15 ล้านบาท ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวค้ าประกันโดยเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9)
23. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ยกเลิกการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จานวน
4.90 ล้านหน่วย
2) ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 103.47 ล้านบาท เป็ น 98.57 ล้านบาท โดยตัดหุ ้นที่ยงั
ไม่ได้จาหน่าย จานวน 4.90 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2561
24. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2561

ลงชื่ อ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
(

นายสุ เมธ เตชาชัยนิ รันดร์ และ นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ

)

