
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ควอลลีเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอย่  

รายงานของผ้สอบบัญชีและข้อมลทางการเงนิระหว่างกาลู ู  

สาํหรับงวดเกา้เดือน สินสุดวนัที" # 30 กนยั ายน พ.ศ. 2557 

(ยงัไมไดต้รวจสอบ่ /สอบทานแลว้) 
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รายงานการสอบทานข้อมลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผ้สอบบัญชีรับอนญาตู ู ุ  

 

เสนอผูถื้อหุน้ บริษทั ควอลลีเทค จาํกด ั (มหาชน) 
 

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจการ ณ วนัที"  ิ 30 
กนยั ายน พ.ศ. 2557 งบกาไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมํ และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกจการํ ิ  สาํหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือน สินสุดวนัที" # 30 กนยั ายน พ.ศ. 2557 งบแสดงการเปลี"ยนแปลงสวนของผูถื้อหุน้รวม่ และงบแสดงการ
เปลี"ยนแปลงสวนของผูถื้อหุน้เฉพาะกจการ่ ิ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกจการ สาํหรับิ

งวดเกา้เดือนสินสุด# วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่  ของบริษทั ควอลลีเทค จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอย และ่ ของเฉพาะบริษทั ควอลลีเทค จาํกด ั (มหาชน) ซึ" งผูบ้ริหารของกจการเป็นผูรั้บผิดชอบในิ  
การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวางกาลเหลานีตามมาตรฐาน่ ่ # การบญัชี ฉบบัที" 34 เรื" อง งบการเงิน
ระหวางกาล่  สวนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเกยวกบขอ้มูลทางการเงินระหวางกาลดงักลาวจากผล่ ี" ั ่ ่

การสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวางกาล่  โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกจการิ ” การสอบทานดงักลาวประกอบดว้ย่  การใชวิ้ธีการสอบถาม
บุคลากรซึ"งสวนใหญเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี่ ่  และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอื"น 
การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี# ั ่  ทาํใหข้า้พเจา้ไมสามารถไดค้วาม่

เชื"อมนัวาจะพบ" ่ เรื"องที"มีนยัสาํคญัทงัหมด#  ซึ" งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไมอาจแสดงความเห็น# ่

ตอขอ้มลูทางการเงินระหวางกาลที"สอบทานได้่ ่  

ข้อสรปุ  

ขา้พเจา้ไมพบสิงที"เป็นเหตุใหเ้ชื"อวา่ ่"  ขอ้มูลทางการเงินระหวางกาลดงักลาวไมไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐาน่ ่ ่ #
การบญัชี ฉบบัที" 34 เรื"อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้่  
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกด" ั  
 
 

(นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  5599 

วนัที" 8 พฤศจิกายน 2557  



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์หมนเวียนุ

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด่ 19,682,165.19 38,744,385.05 12,351,751.77 33,309,761.23

     เงินลงทุนชวัคราว $ 5 83,457,816.17 75,180,963.50 81,457,297.23 75,180,963.50

     ลูกหนีการคา้และลูกหนีอื$น * * 6 66,159,613.04 66,048,169.17 61,902,438.06 65,100,635.24

     มูลคางานบริการที$ยงัไมไดเ้รียกเกบเงิน่ ่ ็ 99,199,542.17 91,819,560.12 99,393,419.54 91,869,896.86

     เงินใหก้ยูมืระยะสัน้ * 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00

     สินคา้คงเหลือ 9,985,437.16 9,048,478.88 7,961,632.42 8,090,974.23

     รวมสินทรัพย์หมนเวียนุ 278,484,573.73 280,841,556.72 264,066,539.02 273,552,231.06

สินทรัพย์ไม่หมนเวียนุ

     เงินลงทุนในบริษทัยอย่ 7 0.00 0.00 6,019,400.00 3,519,550.00

     เงินฝากธนาคารติดภาระคาํประกน* ั 8 19,203,651.49 13,958,077.02 19,203,651.49 13,958,077.02

     ที$ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 9 162,833,357.75 130,295,541.24 161,193,035.17 128,799,971.78

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ที$จาย่ 5,547,067.15 4,548,807.91 5,529,878.41 4,538,223.20

     สินทรัพยไ์มหมุนเวียนอื$น่ 10 896,637.92 934,530.92 896,637.92 934,530.92

     รวมสินทรัพย์ไม่หมนเวียน ุ 188,480,714.31 149,736,957.09 192,842,602.99 151,750,352.92

รวมสินทรัพย์ 466,965,288.04 430,578,513.81 456,909,142.01 425,302,583.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหนึ$งของงบการเงินนี่ *

ลงชื$อ ………………………………………………………………………… . กรรมการ

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

บริษทั  ควอลลีเทค  จาํกด  ั (มหาชน)  และบริษทัยอย่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที$ 30 กนยายน ั 2557 (ยงัไมไดต้รวจสอบ่ /สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม (บาท) 

บริษทั  ควอลลีเทค  จาํกด  ั (มหาชน)  และบริษทัยอย่

              (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )
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หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

หนี)สินหมนเวียนุ

     เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอื$น * * 11 59,956,693.26 51,527,281.15 61,446,567.99 52,897,011.95

     สวนของหนีสินระยะยาวที$ถึงกาหนด่ ํ*

            ชาํระภายในหนึ$งปี 12 4,033,960.93 3,289,373.24 3,891,000.32 3,151,524.79

     ภาษีเงินไดค้า้งจาย่ 189,111.42 506,289.42 0.00 0.00

     รวมหนี)สินหมนเวียนุ 64,179,765.61 55,322,943.81 65,337,568.31 56,048,536.74

หนี)สินไม่หมนเวียนุ

     หนีสินตามสัญญาเชาการเงิน * ่ 12 5,054,809.90 4,698,356.33 4,760,251.78 4,295,887.77

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13 12,111,750.07 10,089,271.00 12,085,296.73 10,089,271.00

     รวมหนี)สินไม่หมนเวียนุ 17,166,559.97 14,787,627.33 16,845,548.51 14,385,158.77

     รวมหนี)สิน 81,346,325.58 70,110,571.14 82,183,116.82 70,433,695.51

ส่วนของผ้ถือห้นู ุ

     ทุนเรือนหุน้

          ทุนจดทะเบียน 14

              หุน้สามญั 99,000,000 หุน้ มูลคาหุน้ละ ่ 1 บาท 99,000,000.00 99,000,000.00 99,000,000.00 99,000,000.00

          ทุนที$ออกและชาํระแลว้ 14

              หุน้สามญั 98,127,390 หุน้ หุน้ละ 1 บาท 98,127,390.00 98,127,390.00

              หุน้สามญั 96,577,285 หุน้ หุน้ละ 1 บาท 96,577,285.00 96,577,285.00

     สวนเกนมูลคาหุน้สามญั่ ิ ่ 76,718,065.03 67,852,859.52 76,718,065.03 67,852,859.52

     สาํรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์่ ่ 671,639.97 501,897.88 671,639.97 501,897.88

     กาไรสะสมํ

          จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

          ยงัไมไดจ้ดัสรร ่ 15 198,493,125.95 183,878,010.51 189,208,930.19 179,936,846.07

     รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 384,010,220.95 358,810,052.91 374,726,025.19 354,868,888.47

     สวนไดเ้สียที$ไมมีอาํนาจควบคุม่ ่ 1,608,741.51 1,657,889.76 0.00 0.00

     รวมส่วนของผ้ถือห้นู ุ 385,618,962.46 360,467,942.67 374,726,025.19 354,868,888.47

รวมหนี)สินและส่วนของผ้ถือห้นู ุ 466,965,288.04 430,578,513.81 456,909,142.01 425,302,583.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหนึ$งของงบการเงินนี  ่ *

              (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท) 

ลงชื$อ ………………………………………………………………………… . กรรมการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที$ 30 กนยายน ั 2557 (ยงัไมไดต้รวจสอบ่ /สอบทานแลว้)

หนี)สินและส่วนของผ้ถือห้นู ุ

บริษทั  ควอลลีเทค  จาํกด  ั (มหาชน)  และบริษทัยอย่

3 / 31



หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 130,371,140.96 99,582,182.63 126,166,684.76 99,290,642.63

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (88,955,590.22) (65,840,792.18) (89,027,441.34) (68,058,582.37)

กาไรขนัตน้ํ * 41,415,550.74 33,741,390.45 37,139,243.42 31,232,060.26

รายไดอื้$น 1,004,976.88 970,539.57 1,377,563.91 1,007,893.32

คาใชจ้ายในการบริหาร่ ่ (15,616,321.63) (11,714,131.11) (13,219,746.34) (11,220,599.48)

ตน้ทุนทางการเงิน (96,688.19) (117,836.06) (91,064.60) (116,593.93)

กาไรกอนภาษีเงินได้ํ ่ 26,707,517.80 22,879,962.85 25,205,996.39 20,902,760.17

คาใชจ้ายภาษีเงินได้่ ่ 16 (740,390.15) (541,251.97) (576,360.22) (282,322.08)

กาไรสาํหรับงวด ํ 25,967,127.65 22,338,710.88 24,629,636.17 20,620,438.09

กาไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$นํ 0.00 0.00 0.00 0.00

กาไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดํ 25,967,127.65 22,338,710.88 24,629,636.17 20,620,438.09

การแบงปันกาไร่ ํ (ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

           สวนที$เป็นของบริษทัใหญ่ ่ 25,628,586.34 22,340,646.28 24,629,636.17 20,620,438.09

           สวนที$เป็นของสวนไดเ้สียที$ไมมีอาํนาจควบคุม่ ่ ่ 338,541.31 (1,935.40) 0.00 0.00

25,967,127.65 22,338,710.88 24,629,636.17 20,620,438.09

กาไรตอหุน้ํ ่

           กาไรตอหุน้ขนัพืนฐานํ ่ * * 17 0.26 0.23 0.25 0.22

           จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี$ยถวงนาํหนกั่ * 17 97,002,607        95,820,676 97,002,607        95,820,676

           กาไรตอหุน้ปรับลดํ ่ 17 0.26 0.23 0.25 0.21

           จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี$ยถวงนาํหนกั่ * 17 97,355,745        96,783,180 97,355,745        96,783,180

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหนึ$งของงบการเงินนี่ *

บริษทั  ควอลลีเทค  จาํกด  ั (มหาชน)  และบริษทัยอย่

งบกาํไรขาดทนเบ็ดเสร็จุ

ลงชื$อ ………………………………………………………………………… . กรรมการ

              (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบกาํไรขาดทนเบ็ดเสร็จุ

สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที$ * 30 กนยายน ั 2557

(ยงัไมไดต้รวจสอบ่ /สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 361,384,334.17 289,160,099.75 353,807,776.39 288,573,013.13

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (245,468,334.47) (192,522,445.18) (250,439,899.62) (194,092,746.62)

กาไรขนัตน้ํ * 115,915,999.70 96,637,654.57 103,367,876.77 94,480,266.51

รายไดอื้$น 3,568,154.91 3,098,797.24 4,810,202.33 3,045,453.81

คาใชจ้ายในการบริหาร่ ่ (44,205,065.77) (34,409,206.16) (39,448,214.63) (33,296,982.39)

ตน้ทุนทางการเงิน (302,662.75) (327,875.55) (284,735.03) (326,633.42)

กาไรกอนภาษีเงินได้ํ ่ 74,976,426.09 64,999,370.10 68,445,129.44 63,902,104.51

คาใชจ้ายภาษีเงินได้่ ่ 16 (2,273,317.90) (1,889,895.86) (1,035,754.32) (1,799,750.74)

กาไรสาํหรับงวดํ 72,703,108.19 63,109,474.24 67,409,375.12 62,102,353.77

กาไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$นํ 0.00 0.00 0.00 0.00

กาไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดํ 72,703,108.19 63,109,474.24 67,409,375.12 62,102,353.77

การแบงปันกาไร่ ํ (ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

           สวนที$เป็นของบริษทัใหญ่ ่ 72,752,406.44 63,455,820.49 67,409,375.12 62,102,353.77

           สวนที$เป็นของสวนไดเ้สียที$ไมมีอาํนาจควบคุม่ ่ ่ (49,298.25) (346,346.25) 0.00 0.00

72,703,108.19 63,109,474.24 67,409,375.12 62,102,353.77

กาไรตอหุน้ํ ่

           กาไรตอหุน้ขนัพืนฐานํ ่ * * 17 0.75 0.66 0.70 0.65

           จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี$ยถวงนาํหนกั่ * 17 96,839,505        95,568,960 96,839,505        95,568,960

           กาไรตอหุน้ปรับลดํ ่ 17 0.75 0.66 0.69 0.64

           จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี$ยถวงนาํหนกั่ * 17 97,180,264        96,655,310 97,180,264        96,655,310

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหนึ$งของงบการเงินนี่ *

              (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท) 

สาํหรับงวดเกาเดือน สินสุดวนัที$ ้ * 30 กนยายน ั 2557

(ยงัไมไดต้รวจสอบ่ /สอบทานแลว้)

ลงชื$อ ………………………………………………………………………… . กรรมการ
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สวนไดเ้สียที�ไมมี่ ่ รวมสวน่
ทุนที�ออก สวนเกน่ ิ สาํรองสวนทุน่ รวมสวนของ่ อาํนาจควบคุม ของผูถ้ือหุน้

และชาํระแลว้ มูลคาหุน้่ จากการจายโดย่ ผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่
หมายเหตุ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไมไดจ้ดัสรร่

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 96,577,285.00 67,852,859.52 501,897.88 10,000,000.00 183,878,010.51 358,810,052.91 1,657,889.76 360,467,942.67
การเปลี�ยนแปลงในสวนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด ่ 9 เดือน :
          หุน้สามญั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
          คาใชจ้ายในการจายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์่ ่ ่ 0.00 0.00 1,718,452.00 0.00 0.00 1,718,452.00 0.00 1,718,452.00
          หุน้สามญัจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั> 14 1,550,105.00 8,865,205.51 (1,548,709.91) 0.00 0.00 8,866,600.60 0.00 8,866,600.60
          เงินปันผลจาย่ 15 0.00 0.00 0.00 0.00 (38,758,194.00) (38,758,194.00) 0.00 (38,758,194.00)
          กาไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดํ 0.00 0.00 0.00 0.00 72,752,406.44 72,752,406.44 (49,298.25) 72,703,108.19
          เงินปันผลจายระหวางกาล่ ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 (19,379,097.00) (19,379,097.00) 0.00 (19,379,097.00)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนยายน ั 2557 98,127,390.00 76,718,065.03 671,639.97 10,000,000.00 198,493,125.95 384,010,220.95 1,608,741.51 385,618,962.46

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 95,089,535.00 59,344,268.49 699,469.91 10,000,000.00 172,153,355.14 337,286,628.54 2,016,040.07 339,302,668.61
การเปลี�ยนแปลงในสวนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด ่ 9 เดือน :
          หุน้สามญั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00
          คาใชจ้ายในการจายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์่ ่ ่ 0.00 0.00 1,288,839.00 0.00 0.00 1,288,839.00 0.00 1,288,839.00
          หุน้สามญัจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั> 1,487,750.00 8,508,591.03 (1,486,411.03) 0.00 0.00 8,509,930.00 0.00 8,509,930.00
          เงินปันผลจาย่ 0.00 0.00 0.00 0.00 (47,853,592.50) (47,853,592.50) 0.00 (47,853,592.50)
          กาไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดํ 0.00 0.00 0.00 0.00 63,455,820.49 63,455,820.49 (346,346.25) 63,109,474.24
          เงินปันผลจายระหวางกาล่ ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 (23,926,796.25) (23,926,796.25) 0.00 (23,926,796.25)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนยายน ั 2556 96,577,285.00 67,852,859.52 501,897.88 10,000,000.00 163,828,786.88 338,760,829.28 1,669,768.82 340,430,598.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหนึ�งของงบการเงินนี่ >

ลงชื�อ ….........………………………………………………………………………. กรรมการ
              (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

สวนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่ ่

กาไรสะสมํ

บริษทั  ควอลลีเทค  จาํกด  ั (มหาชน)  และบริษทัยอย่
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผ้ถือห้น  ู ุ

สาํหรับงวดเกาเดือน สินสุดวนัที� ้ > 30 กนยายน ั 2557 
(ยงัไมไดต้รวจสอบ่ /สอบทานแลว้)

งบการเงนิรวม  (บาท)
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ทุนที�ออก สวนเกน่ ิ สาํรองสวนทุน่ สวนของ่
และชาํระแลว้ มูลคาหุ้น่ จากการจายโดย่ ผูถ้ือหุ้นรวม

หมายเหตุ ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไมไดจ้ดัสรร่
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 96,577,285.00 67,852,859.52 501,897.88 10,000,000.00 179,936,846.07 354,868,888.47
การเปลี�ยนแปลงในสวนของผูถ้ือหุ้น่
     สาํหรับงวด 9 เดือน :
          คาใชจ้ายในการจายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์่ ่ ่ 0.00 0.00 1,718,452.00 0.00 0.00 1,718,452.00
          หุ้นสามญัจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั= 14 1,550,105.00 8,865,205.51 (1,548,709.91) 0.00 0.00 8,866,600.60
          เงินปันผลจาย่ 15 0.00 0.00 0.00 0.00 (38,758,194.00) (38,758,194.00)
          กาไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดํ 0.00 0.00 0.00 0.00 67,409,375.12 67,409,375.12
          เงินปันผลจายระหวางกาล่ ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 (19,379,097.00) (19,379,097.00)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนยายน ั 2557 98,127,390.00 76,718,065.03 671,639.97 10,000,000.00 189,208,930.19 374,726,025.19

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 95,089,535.00 59,344,268.49 699,469.91 10,000,000.00 171,279,243.34 336,412,516.74
การเปลี�ยนแปลงในสวนของผูถ้ือหุ้น่
     สาํหรับงวด 9 เดือน :
          คาใชจ้ายในการจายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์่ ่ ่ 0.00 0.00 1,288,839.00 0.00 0.00 1,288,839.00
          หุ้นสามญัจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั= 1,487,750.00 8,508,591.03 (1,486,411.03) 0.00 0.00 8,509,930.00
          เงินปันผลจาย่ 0.00 0.00 0.00 0.00 (47,853,592.50) (47,853,592.50)
          กาไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดํ 0.00 0.00 0.00 0.00 62,102,353.77 62,102,353.77
          เงินปันผลจายระหวางกาล่ ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 (23,926,796.25) (23,926,796.25)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนยายน ั 2556 96,577,285.00 67,852,859.52 501,897.88 10,000,000.00 161,601,208.36 336,533,250.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหนึ�งของงบการเงินนี่ =

ลงชื�อ …………………………………………………………………………… ......... กรรมการ
              (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

กาไรสะสมํ

บริษทั  ควอลลีเทค  จาํกด  ั (มหาชน)  และบริษทัยอย่
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผ้ถือห้น  ู ุ

สาํหรับงวดเกาเดือน สินสุดวนัที� ้ = 30 กนยายน ั 2557 
(ยงัไมไดต้รวจสอบ่ /สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)
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2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

     กาไรกอนภาษีเงินได้ํ ่ 74,976,426.09 64,999,370.10 68,445,129.44 63,902,104.51

        รายการปรับปรุง

กาไรจากการเปลี%ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนที%ยงัไมเกดขึนํ ่ ่ ิ - (36,609.33) (1,335,383.24) (36,090.39) (1,335,383.24)

หนีสงสัยจะสูญ- 1,063,239.03 0.00 1,063,239.03 0.00

หนีสงสัยจะสูญกลบัรายการ- 0.00 (63,445.27) 0.00 (63,445.27)

มูลคางานบริการที%ยงัไมไดเ้รียกเกบเงินเพิมขึน่ ่ ็ % - (7,379,982.05) (10,820,873.88) (7,523,522.68) (10,820,873.88)

คาเสื%อมราคา่ 18,873,097.03 13,663,389.92 18,608,994.93 13,600,963.29

(กาไรํ )ขาดทุนจากการตดัจาํหนายสินทรัพยถ์าวร่ (78,487.16) 610,040.71 (78,487.16) 610,040.71

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคาของสินทรัพย์่ (11,271.88) (5,300.75) (11,271.88) (5,300.75)

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ที%จาย ตดัจาํหนาย่ ่ 0.00 39,618.44 0.00 39,618.44

ผลประโยชน์พนกังาน 3,740,931.07 2,187,193.00 3,714,477.73 2,187,193.00

คาใชจ้ายดอกเบียจาย่ ่ ่- 302,662.75 327,875.55 284,735.03 326,633.42

91,450,005.55 69,602,484.58 84,467,204.05 68,441,550.23

การเปลี%ยนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพย์่

       ดาํเนินงาน(เพิมขึน% - )ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอื%น - - (1,174,682.90) 17,129,209.53 2,134,958.15 14,938,936.15

สินคา้คงเหลือ (936,958.28) (4,264,589.65) 129,341.81 (3,193,206.14)

สินทรัพยไ์มหมุนเวียนอื%น่ 49,164.88 (623,606.25) 49,164.88 (623,606.25)

การเปลี%ยนแปลงในสวนประกอบของหนีสิน่ -

       ดาํเนินงานเพิมขึน% - (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอื%น - - 8,721,128.73 (222,695.49) 8,841,272.66 1,364,639.60

        เงินสดรับ(จาย่ )จากการดาํเนินงาน 98,108,657.98 81,620,802.72 95,621,941.55 80,928,313.59

        เงินสดจายดอกเบียจาย่ ่- (302,662.75) (327,875.55) (284,735.03) (326,633.42)

        เงินสดรับ(จาย่ )ภาษีเงินได้ (3,588,755.14) (1,675,189.01) (2,027,409.53) (1,426,848.83)

เงินสดสทธิได้มาจากุ (ใช้ไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 94,217,240.09 79,617,738.16 93,309,796.99 79,174,831.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหนึ%งของงบการเงินนี่ -

ลงชื%อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                   (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

บริษทั  ควอลลีเทค  จาํกด  ั (มหาชน)  และบริษทัยอย่

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดเกาเดือน สินสุดวนัที% ้ - 30 กนยายน ั 2557

(ยงัไมไดต้รวจสอบ่ /สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

        เงินลงทุนชวัคราว% (เพิมขึน% - )ลดลง (8,240,243.34) 30,668,811.98 (6,240,243.34) 30,668,811.98

        เงินใหก้ยูมืระยะสันเพิมขึน้ - % - 0.00 0.00 (1,000,000.00) 0.00

        เงินสดจายคาหุน้สามญัในบริษทัยอย่ ่ ่ 0.00 0.00 (2,499,850.00) (1,249,925.00)

        เงินฝากธนาคารติดภาระคาํประกนเพิมขึน- ั % - (5,245,574.47) (1,520,000.00) (5,245,574.47) (1,520,000.00)

        เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,223,297.74 895,366.25 1,223,297.74 895,366.25

        เงินสดจายซือสินทรัพยถ์าวร่ - (48,890,718.74) (26,086,948.77) (48,481,863.52) (25,591,121.29)

เงินสดสทธิได้มาจากุ (ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทนุ (61,153,238.81) 3,957,229.46 (62,244,233.59) 3,203,131.94

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

        หนีสินตามสัญญาเชาการเงินลดลง- ่ (2,855,680.74) (2,499,724.35) (2,752,882.46) (2,487,552.48)

        เงินสดจายปันผล่ (58,137,291.00) (71,780,388.75) (58,137,291.00) (71,780,388.75)

        เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั- 8,866,600.60 8,509,930.00 8,866,600.60 8,509,930.00

        เงินสดรับจากสวนไดเ้สียที%ไมมีอาํนาจควบคุม่ ่ 150.00 75.00 0.00 0.00

เงินสดสทธิได้มาจากุ (ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (52,126,221.14) (65,770,108.10) (52,023,572.86) (65,758,011.23)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ(มขึ+น(ลดลง)สทธิุ (19,062,219.86) 17,804,859.52 (20,958,009.46) 16,619,952.05

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที( 1 มกราคม 38,744,385.05 21,987,975.76 33,309,761.23 19,252,107.93

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที( 30 กนัยายน 19,682,165.19 39,792,835.28 12,351,751.77 35,872,059.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหนึ%งของงบการเงินนี่ -

ลงชื%อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                   (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

บริษทั  ควอลลีเทค  จาํกด  ั (มหาชน)  และบริษทัยอย่

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

สาํหรับงวดเกาเดือน สินสุดวนัที% ้ - 30 กนยายน ั 2557

(ยงัไมไดต้รวจสอบ่ /สอบทานแลว้)
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1. ข้อมลทั�วไปู

      1.1  บริษทัฯ  ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  เมื�อวนัที�  11  กมุภาพนัธ์  2534  ทะเบียนเลขที� 0105534013647 และเมื�อวนัที�  12

            ธนัวาคม  2550   บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน  จาํกด   ทะเบียนเลขที�   ั 0107550000220  และเป็น

            หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เมื�อวนัที� 9 มิถุนายน 2552

      1.2  บริษทัฯ  มีสถานประกอบการสาํนกังานใหญ   ตงัอยเูลขที�   ่ ่9 21/3    ถนนบา้นพลง   ตาํบลมาบตาพดุ   อาํเภอเมืองระยอง

             จงัหวดัระยอง และสาํนกังานสาขา จาํนวน 2 สาขา ตงัอยเูลขที� 9 ่ 1/37 หมูที� ่ 1 ตาํบลหนองชาก อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี  

             และตงัอยเูลขที� 9 ่ 50 ซอยพฒันาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

      1.3  บริษทัฯ ประกอบธุรกจให้บริการทางวิศวกรรมดา้นการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพื�อความปลอดภยัในการิ

             ใชง้านเครื�องจกัรอุปกรณ์     ภาชนะรับแรงดนั   หมอ้ไอนาํ   ระบบทอรับแรงดนัและโครงสร้างเหลก็ที�มีความสาํคญัตอ9 ่ ่

             กระบวนการผลิต    การจดัเกบและการขนสงลาํเลียงผลิตภณัฑใ์นอุตสาหกรรมดา้นพลงังาน ปิโตรเคมีและกอสร้างตาม็ ่ ่

             มาตรฐานสากลและขอ้กาหนดของกฎหมายํ

2.  เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล

       2.1 งบการเงินตามที�กลาวขา้งตน้ไดจ้ดัทาํขึนตาม่ 9 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2555) เรื�อง งบการเงินระหวางกาล่

  ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาหนดของคณะกรรมการกากบหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ํ ํ ั

  วาดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ่ .ศ. 2535

                    งบการเงินระหวางกาลนีจดัทาํขึน     โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีที�นาํเสนอครังลาสุด่ ่9 9 � 9

            เพื�อให้ขอ้มูลนนัเป็นปัจจุบนั ดงันนังบการเงินระหวางกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกยวกบกจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์9 9 ่ ี� ั ิ

            ใหม เพื�อไมให้ขอ้มูลที�นาํเสนอซาํซอ้นกบขอ้มูลที�ไดร้ายงานไปแลว้ อยางไรกตาม งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน่ ่ ั ่ ็ ํ9

            เบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสวนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ไดแ้สดงรายการเชนเดียวกบงบการเงินประจาํปี่ ่ ั

            ดงันนัการใชง้บการเงินระหวางกาลนีควรใชค้วบคูไปกบงบการเงินประจาํปีลาสุด9 ่ ่ ั ่9

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                 (      นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ         นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      )

บริษทั  ควอลลีเทค  จาํกด  ั (มหาชน)  และบริษทัยอย่

หมายเหตประกอบงบการเงินแบบย่อุ

สาํหรับงวดเกาเดือน สินสุดวนัที� ้ 9 30 กนยายน ั 2557 

(ยงัไมไดต้รวจสอบ่ /สอบทานแลว้)
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     2.2  การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมในระหวางงวด ่ ่

                    สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความมาตรฐานการบญัชี  และ

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน       ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริมในหรือหลงัวนัที�    � 1 

  มกราคม 2557 ตามรายละเอียดขา้งลางนี่ 9

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  การนาํเสนองบการเงิน

ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  งบกระแสเงินสด

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  ภาษีเงินได ้

ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  สัญญาเชา่

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  รายได้

ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  ผลประโยชน์ของพนกังาน

ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตางประเทศ่

ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  การเปิดเผยขอ้มูลเกยวกบบุคคลหรือกจการที�เกยวขอ้งกนี� ั ิ ี� ั

ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  เงินลงทุนในบริษทัรวม่

ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  สวนไดเ้สียในการรวมคา้่ ่

ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  งบการเงินระหวางกาล่

ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  การดอ้ยคาของสินทรัพย์่

ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  สินทรัพยไ์มมีตวัตน่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที�  2 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  การจายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์่

ฉบบัที�  3 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  การรวมธุรกจิ

ฉบบัที�  5 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  สินทรัพยไ์มหมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก่

ฉบบัที�  8 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  สวนงานดาํเนินงาน่

การตีความมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 15 เรื�อง  เรื�องสัญญาเชาดาํเนินงาน ่ - สิงจูงใจที�ให้แกผูเ้ชา� ่ ่

ฉบบัที� 27 เรื�อง  การประเมินเนือหาสัญญาเชาที�ทาํขึนตามรูปแบบกฎหมาย9 9่

ฉบบัที� 29 เรื�อง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

ฉบบัที� 32 เรื�อง  สินทรัพยไ์มมีตวัตน ่ - ตน้ทุนเวบ็ไซต์

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                 (      นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ         นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      )
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที� 1 เรื�อง  การเปลี�ยนแปลงในหนีสินที�เกดขึนจากการรือถอน การบูรณะ และหนีสินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกน9 9 9 9ิ ั

ฉบบัที� 4 เรื�อง  การประเมินวาขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเชาหรือไม   ่ ่ ่

ฉบบัที� 5 เรื�อง  สิทธิในสวนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม่ 9

ฉบบัที� 7 เรื�อง  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที� 29 เรื�อง การรายงานทางการเงินใน

   สภาพเศรษฐกจที�มีเงินเฟ้อรุนแรงิ

ฉบบัที� 10 เรื�อง  งบการเงินระหวางกาลและการดอ้ยคา่ ่

ฉบบัที� 12 เรื�อง  ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

ฉบบัที� 13 เรื�อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา้่

ฉบบัที� 17 เรื�อง  การจายสินทรัพยที์�ไมใชเงินสดให้เจา้ของ่ ่ ่

ฉบบัที� 18 เรื�อง  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

            มาตรฐานการบญัชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ

  รายงานทางการเงินขา้งตน้ไมมีผลกระทบอยางเป็นสาระสาํคญัตองบการเงินนี ่ ่ ่ 9

  2.3  มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม ซึ�งมีผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินที�เริมใน่ �

             หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป  และบริษทัฯ และบริษทัยอย  ไมไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินนี่ ่ 9

             มีดงัตอไปนี่ 9

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที�  4 เรื�อง  สัญญาประกนภยัั

          ปัจจุบนับริษทัฯ  และบริษทัยอย    อยรูะหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปีที�เริมใชม้าตรฐานการรายงานทาง่ ่ ่ ่ �

      การเงินฉบบัดงักลาว่

3.  หลกัเกณฑ์การจดัทาํงบการเงินรวมระหว่างกาล

     3.1  งบการเงินรวมระหวางกาลของบริษทั ควอลลีเทค จาํกด ่ ั (มหาชน)  ไดร้วมงบการเงินระหวางกาลของบริษทัยอยนบัตงัแต่ ่ ่9

           วนัที�บริษทัฯ มีสวนรวมในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงานจนถึงวนัที�การควบคุมสินสุดลงดงัตอไปนี่ ่ ่9 9

30 กนยายน ั 2557 31 ธนัวาคม 2556

         บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชนัแนล จาํกด � ั 99.99 99.99 ให้บริการงานดา้นวิศวกรรม

ในประเทศและตางประเทศ และ่

ประกอบธุรกจอื�นที�เกยวขอ้ง ิ ี�

         บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 50.99 50.99 ให้บริการงานวิศวกรรม ความ

ปลอดภยัในประเทศพมา และ่

ประกอบธุรกจอื�นที�เกยวขอ้ง ิ ี�

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                 (      นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ         นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      )

สัดสวนการลงทุน ่ (%) ประเภทธุรกจิ
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        3.2  งบการเงินรวมระหวางกาลนีจดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกน  สาํหรับรายการบญัชีเหมือนกน  หรือเหตุการณ์่ ั ั9 9

               ทางบญัชีที�คลา้ยคลึงกนั

        3.3  ยอดคงคา้งและรายการระหวางกนของบริษทัฯ กบบริษทัยอย ยอดกาไรที�คิดระหวางกนกบที�ยงัไมไดเ้กดขึนของบริษทัฯ่ ั ั ่ ํ ่ ั ั ่ ิ 9

               กบสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอยไดต้ดัออกในงบการเงินรวมแลว้ั ่

4.  สรปนโยบายการบัญชีที�สําคญัุ

            งบการเงินระหวางกาลนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและการประมาณการเชนเดียวกบงบการเงินประจาํปี สินสุด่ ่ ั9 9 9

     วนัที� 31 ธนัวาคม 2556

5.  เงินลงทนชั�วคราว ุ

30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

            กองทุนเปิด 82,013,390.27 54,265,848.19 80,012,871.33 54,265,848.19

            เงินฝากธนาคาร - ประจาํ 6 เดือน 1,444,425.90 20,915,115.31 1,444,425.90 20,915,115.31 

รวม 83,457,816.17 75,180,963.50 81,457,297.23 75,180,963.50 

            การเพิมขึนและลดลงของบญัชีเงินลงทุนชวัคราว สาํหรับงวดเกาเดือน สินสุดวนัที� � 9 � ้ 9 30 กนยายน ั 2557 สรุปไดด้งันี9

(หน่วย : บาท)

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกจิการ 

มูลคาตามบญัชี ณ วนัที� ่ 1 มกราคม 2557 75,180,963.50 75,180,963.50 

ลงทุนเพิมขึนระหวางงวด� 9 ่ 145,981,550.18 143,981,550.18 

จาํหนายระหวางงวด ่ ่ (137,741,306.84) (137,741,306.84)

กาไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลคายติุธรรมํ ่ 36,609.33 36,090.39 

มูลคาตามบญัชี ณ วนัที� ่ 30 กนยายน ั 2557 83,457,816.17 81,457,297.23 

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                 (      นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ         นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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6.  ลกหนี	การค้าและลกหนี	อื�น  ู ู

30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

ลูกหนีการคา้ � 72,432,205.32 73,069,143.37 68,766,173.87 72,675,874.83

ลูกหนีอื�น � 8,334,343.96 6,522,723.01 7,743,200.43 5,968,457.62

รวม 80,766,549.28 79,591,866.38 76,509,374.30 78,644,332.45

หัก    คาเผื�อหนีสงสัยจะสูญ่ �

           - ลูกหนีการคา้ � (14,606,936.24) (13,543,697.21) (14,606,936.24) (13,543,697.21)

สุทธิ 66,159,613.04 66,048,169.17 61,902,438.06 65,100,635.24

ลูกหนีการคา้ที�เรียกเกบเงินแลว้แยกตามอายทีุ�คา้งชาํระไดด้งันี � �็

30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

ลูกหนีการคา้ที�ยงัไมถึงกาหนดชาํระ� ่ ํ 19,870,836.47 25,483,298.52 19,907,399.52 25,344,521.78

ลูกหนีการคา้ที�เกนกาหนดชาํระ� ิ ํ

-  นอ้ยกวา ่ 3 เดือน 30,027,711.62 29,724,983.69 26,325,117.12 29,692,543.69

-  มากกวา ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 6,718,053.43 4,773,344.34 6,718,053.43 4,708,464.34

-  มากกวา ่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน 1,916,042.50 91,150.00 1,916,042.50 91,150.00

-  มากกวา ่ 9 เดือน ถึง 12 เดือน 1,081,366.28 0.00 1,081,366.28 0.00

-  มากกวา ่ 12 เดือน ขึนไป� 12,818,195.02 12,996,366.82 12,818,195.02 12,839,195.02

รวม 72,432,205.32 73,069,143.37 68,766,173.87 72,675,874.83

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                 (      นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ         นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์      )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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7.  เงินลงทนในบริษทัย่อย  ุ

จดทะเบียน

ในประเทศ 30 กนยายน ั 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนยายน ั 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนยายน ั 2557 31 ธนัวาคม 2556

     บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชนัแนล จาํกด � ั ไทย 5,000,000.00 2,500,000.00 99.99 99.99 4,999,700.00 2,499,850.00

     บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกด ั ไทย 2,000,000.00 2,000,000.00 50.99 50.99 1,019,700.00 1,019,700.00

รวม 6,019,400.00 3,519,550.00

งบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน สินสุดวนัที# ้ % 30 กนยายน ั 2557 ของบริษทัยอยดงักลาวขา้งตน้ที#นาํมาจดัทาํงบการเงินรวม ผานการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีแลว้่ ่ ่

     

8.  เงินฝากธนาคารติดภาระคํ�าประกนั

ณ  วนัที#  30 กนยายน ั 2557  บริษทัฯ มีเงินฝากกบธนาคารแหงหนึ#ง  จาํนวน ั ่ 19.20 ลา้นบาท  ติดคาํประกนหนีสินที#อาจเกดขึนในภายหนา้จากการใหธ้นาคาร% ั ิ% %

     ออกหนงัสือคาํประกน % ั (หมายเหตุ  23)

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                 (      นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์      )

ชื�อบริษทั

สัดสวนเงินลงทุน ่ งบการเงินเฉพาะกจการ ิ (บาท)

ทุนชาํระแลว้  (บาท) (ร้อยละ) ราคาทุน

15 / 31



9.  ที�ดนิ อาคารและอปกรณ์ ุ

     9.1  การเพิมขึนและลดลงของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  สาํหรับงวดเกาเดือน สินสุดวนัที� � $ ้ $ 30 กนยายน ั 2557 สรุปไดด้งันี$

(หนวย ่ : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� ่ 1 มกราคม 2557 130,295,541.24 128,799,971.78 

ซือเพิมระหวางงวด 1 � ่ - ราคาทุน 53,146,404.69 52,737,549.47 

จาํหนายระหวางงวด ่ ่ - มูลคาสุทธิตามบญัชี ณ วนัที�จาํหนาย่ ่ (1,735,491.15) (1,735,491.15)

คาเสื�อมราคาสาํหรับงวด่ (18,873,097.03) (18,608,994.93)
มูลคาสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� ่ 30 กนยายน ั 2557 162,833,357.75 161,193,035.17 

  9.2 เครื�องมือและอุปกรณ์ชาง ณ วนัที� ่ 30 กนยายน ั 2557

(หนวย ่ : บาท)

สินทรัพย์ที�ได้มาช่วง ราคาทนุ ค่าเสื�อมราคาสะสม ราคาทนสทธิุ ุ

ตดัคาเสื�อมราคา โดยวิธีเส้นตรง่

    -  กอนวนัที� ่ 23 ตุลาคม 2542 1,533,240.39 (1,533,164.39) 76.00

    -  ปี 2547 ถึงปีปัจจุบนั 54,538,746.00 (36,546,355.25) 17,992,390.75

ตดัคาเสื�อมราคา โดยวิธียอดลดลงทวีคูณ่

    -  วนัที� 23 ตุลาคม 2542 ถึงปี 2546 3,886,156.75 (3,886,099.75) 57.00

    -  ปี 2549 ถึงปีปัจจุบนั 89,765,848.38 (51,199,378.44) 38,566,469.94
รวม 149,723,991.52 (93,164,997.83) 56,558,993.69

คาเสื�อมราคา  สาํหรับงวดเกาเดือน  สินสุดวนัที� ่ ้ 1 30 กนยายน ั 2557  จาํนวนเงิน  12.38   ลา้นบาท

10. สินทรัพย์ไม่หมนเวยีนอื�น ุ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)

30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

ลูกหนีเงินประกนตามสัญญา1 ั 4,519,201.99 4,557,094.99

อื�นๆ 13,133.17 24,405.05

รวม 4,532,335.16 4,581,500.04

หัก    คาเผื�อหนีสงสัยจะสูญ่ 1 (3,622,564.07) (3,622,564.07)

หัก    คาเผื�อการดอ้ยคาของสินทรัพย์่ ่ (13,133.17) (24,405.05)
สุทธิ 896,637.92 934,530.92

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )
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11. เจ้าหนี1การค้าและเจ้าหนี1อื�น  

30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

เจา้หนีการคา้1 16,875,609.02    8,213,563.52      16,066,550.53    11,567,703.14    

เจา้หนีอื�น 1

คาใชจ้ายคา้งจาย่ ่ ่ 33,447,487.36    35,913,594.06    36,064,767.29    34,117,301.48    

เจา้หนีคาซือทรัพยสิ์น1 1่ 3,809,267.37     4,100,983.99      3,809,267.37      4,100,983.99      

อื�น ๆ 5,824,329.51     3,299,139.58      5,505,982.80      3,111,023.34      

รวม 59,956,693.26    51,527,281.15    61,446,567.99    52,897,011.95    

12. หนี1สินตามสัญญาเช่าการเงิน  

      12.1 หนีสินตามสัญญาเชาการเงินไมรวมดอกเบียจายในอนาคต มีดงันี1 1 1่ ่ ่

30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

เจา้หนีตามสัญญาเชาซือ1 1่ 9,088,770.83 7,987,729.57 8,651,252.10 7,447,412.56

หัก  สวนของหนีสินระยะยาวที�ถึง่ 1

        กาหนดชาํระภายในหนึ�งปีํ (4,033,960.93) (3,289,373.24) (3,891,000.32) (3,151,524.79)

          สุทธิ 5,054,809.90 4,698,356.33 4,760,251.78 4,295,887.77

      12.2 การเพิมขึนและลดลงของหนีสินตามสัญญาเชาการเงิน  สาํหรับงวดเกาเดือน  สินสุดวนัที� � 1 1 ่ ้ 1 30 กนยายน ั 2557 สรุปไดด้งันี1

(หนวย ่ : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาตามบญัชี ณ วนัที� ่ 1 มกราคม 2557 7,987,729.57 7,447,412.56

เพิมขึนระหวางงวด � 1 ่ 3,956,722.00 3,956,722.00

จายชาํระคืนระหวางงวด ่ ่ (2,855,680.74) (2,752,882.46)

มูลคาตามบญัชี ณ วนัที� ่ 30 กนยายน ั 2557 9,088,770.83 8,651,252.10

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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      12.3 บริษทัฯ มีสินทรัพยถ์าวรราคาทุนที�อยใูนระหวางการจายชาํระตามสัญญาเชาดงักลาวขา้งตน้ ดงันี่ ่ ่ ่ ่ 1

30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

ยานพาหนะ 22,621,037.38 17,335,037.38 21,842,037.38 16,556,037.38 

เครื�องใชส้าํนกังาน 0.00 242,780.16 0.00 242,780.16 

รวม 22,621,037.38 17,577,817.54 21,842,037.38 16,798,817.54 

      12.4 จาํนวนเงินขนัตํ�าที�ตอ้งจายสาํหรับสัญญาเชาการเงิน มีดงันี 1 ่ ่ 1

30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

ภายใน 1 ปี 4,366,185.00 3,664,223.88 4,205,217.00 3,503,255.88 

เกน ิ 1 ปี แตไมเกน ่ ่ ิ 3 ปี 4,795,421.00 4,647,199.97 4,486,899.00 4,217,951.97 

เกน ิ 3 ปี แตไมเกน ่ ่ ิ 5 ปี 412,885.00 236,391.00 412,885.00 236,391.00 

          รวม 9,574,491.00 8,547,814.85 9,105,001.00 7,957,598.85 

หัก    ดอกเบียจายในอนาคตของ1 ่

         สัญญาเชาการเงิน ่ (485,720.17) (560,085.28) (453,748.90) (510,186.29)

มูลคาปัจจุบนัของเจา้หนีตาม่ 1

         สัญญาเชาการเงิน ่ 9,088,770.83 7,987,729.57 8,651,252.10 7,447,412.56 

13. ภาระผกพนัผลประโยชน์พนักงานู

การเพิมขึนและลดลงของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  สาํหรับงวดเกาเดือน สินสุดวนัที� � 1 ้ 1 30 กนยายน ั 2557 

      สรุปไดด้งันี1

(หนวย ่ : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาตามบญัชี ณ วนัที� ่ 1 มกราคม 2557 10,089,271.00 10,089,271.00 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และตน้ทุนดอกเบีย1 2,022,479.07 1,996,025.73 

มูลคาตามบญัชี ณ วนัที� ่ 30 กนยายน ั 2557 12,111,750.07 12,085,296.73 

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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14.  ทนเรือนห้นุ ุ

       14.1 ทุนเรือนหุ้น

              1) ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2555 เมื�อวนัที� 11 เมษายน 2555 ผูถื้อหุ้นมีมติให้ออกใบสาํคญัแสดง

  สิทธิซือหุ้นสามญัของบริษทั ให้แกผูบ้ริหารและ1 ่ /หรือพนกังานของบริษทั จาํนวน  4.50 ลา้นหนวย โดยไมคิดราคาขาย  ่ ่

  อตัราในการใชสิ้ทธิ 1  หนวย  ตอหุ้นสามญั  ่ ่ 1 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 5.72  บาท  ใชสิ้ทธิภายใน 3 ปีนบัจากวนัที�ออกและ

   เสนอขาย  เมื�อวนัที�  4  กรกฎาคม 2555   บริษทัฯ  ไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลาวแลว้  จาํนวน  ่ 4.30  ลา้นหนวย่

   สวนที�เหลือจาํนวน ่ 0.20 ลา้นหนวย  บริษทัฯ จะขออนุมติัลดทุนจดทะเบียนในการประชุมผูถื้อหุ้นครังถดัไป่ 1

              2) การเพิมขึนและลดลงของทุนเรือนหุ้น  สาํหรับงวดเกาเดือน สินสุดวนัที� � 1 ้ 1 30 กนยายน ั 2557 มีดงันี1

   

จาํนวนห้นุ จาํนวนเงิน(บาท) จาํนวนห้นุ จาํนวนเงิน(บาท)

ยอด ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 99,000,000 99,000,000.00 96,577,285 96,577,285.00

ออกหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญั

แสดงสิทธิซือหุ้นสามญัของบริษทั 1

( QLT -ESOP ) 0 0.00 1,550,105 1,550,105.00

ยอด ณ วนัที� 30 กนยายน ั 2557 99,000,000 99,000,000.00 98,127,390 98,127,390.00

       14.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

              1) เมื�อวนัที�  4  กรกฎาคม  2555  บริษทัฯ  ไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัของบริษทั  1 ( QLT -ESOP )  ให้กบั

   ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทั จาํนวน 4.30 ลา้นหนวย โดยไมคิดราคาขาย อตัราในการใชสิ้ทธิ  ่ ่ 1 หนวย ตอ่ ่

   หุ้นสามญั  1  หุ้น  ในราคาหุ้นละ  5.72  บาท  ใชสิ้ทธิภายใน  3 ปี นบัจากวนัที�ออกและเสนอขาย  (ปีที� 1  และปีที� 2 

   ใชสิ้ทธิไดไ้มเกนร้อยละ ่ ิ 30 ตอปี สวนปีที� ่ ่ 3 ใชสิ้ทธิในสวนที�เหลือ่ ) กาหนดให้ใชสิ้ทธิทุกวนัที� ํ 15 ของเดือนมีนาคม

   และกนยายน ั

      2) มูลคายติุธรรมโดยประมาณของสิทธิซือหุ้นแตละสิทธิที�ออกเทากบ ่ ่ ่ ั1 0.9991 บาท คาํนวณโดยใชแ้บบจาํลองการกาหนดํ

   ราคาสิทธิ  Black-Scholes  Model  ขอ้มูลนาํเขา้แบบจาํลอง ไดแ้ก ราคาหุ้น  ณ วนัที�กาหนดราคา  ซึ�งเทากบ ่ ํ ่ ั 6.40 บาท

   ราคาใชสิ้ทธิเทากบ  ่ ั 5.72 บาท ความผนัผวนที�คาดหวงัร้อยละ 24.29 ความคาดหวงัอตัราการจายเงินปันผลร้อยละ ่ 5.47  

   อายสัุญญา 3  ปี  และอตัราดอกเบียปลอดความเสี�ยงร้อยละ 1 3.08  บนัทึกไวเ้ป็น “สาํรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุ้้น่ ่

   เป็นเกณฑ”์ ในสวนของผูถื้อหุ้น่

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

ทนจดทะเบียนุ ทนที�ออกและชําระแล้วุ
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บริษทัฯ บนัทึกคาใชจ้ายสาํหรับการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัของบริษทั ่ ่ 1 (QLT -ESOP) ให้กบผูบ้ริหารั

   และ/หรือพนกังานของบริษทั สาํหรับงวดสามเดือน และเกาเดือน สินสุดวนัที� ้ 1 30 กนยายน ั 2557 จาํนวน 1.72 ลา้นบาท  

   รวมอยใูนคาใชจ้ายเกยวกบพนกังาน่ ่ ่ ี� ั

             3) การเพิมขึนและลดลงของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัของบริษทั � 1 1 (QLT -ESOP)  สาํหรับงวดเกาเดือน สินสุดวนัที� ้ 1

30 กนยายน ั 2557   มีดงันี1

จาํนวนหน่วย

ยอด ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 2,222,350

ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (1,550,105)

ยอด ณ วนัที� 30 กนยายน ั 2557 672,245

15.  การจดัสรรกาํไรสะสม

              ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจาํปี 2557  เมื�อวนัที�  9  เมษายน  2557  มีมติจายเงินปันผลจากกาไร ปี ่ ํ 2556 

      ให้แกผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ   ่ 0.65  บาท   รวมจาํนวนเงิน   62.68  ลา้นบาท    ซึ�งบริษทัฯ   ไดจ้ายเงินปันผลระหวางกาลแลว้ ่ ่

      อตัราหุ้นละ  0.25  บาท  จาํนวน  95.71  ลา้นหุ้น  รวมจาํนวนเงิน  23.93  ลา้นบาท   คงเหลือที�ตอ้งจายในครังนี    อตัราหุ้นละ ่ 1 1

      0.40  บาท จาํนวน  96.90 ลา้นหุ้น รวมจาํนวนเงิน  38.75  ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดจ้ายเงินปันผลดงักลาวแลว้ในระหวางงวด่ ่ ่

              ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  ครังที� 1 3/2557  เมื�อวนัที�  9 สิงหาคม 2557  มีมติจายเงินปันผลระหวางกาล่ ่

      จากผลกาไรสาํหรับงวด ํ 6 เดือน ปี 2557 ให้แกผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ ่ 0.20  บาท รวมจาํนวนเงิน 19.38 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ  

      ไดจ้ายเงินปันผลดงักลาวแลว้ในระหวางงวด่ ่ ่

16.  ภาษีเงินได้

      16.1 การคาํนวณภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

   บริษทัใหญ่

              สาํหรับไตรมาส 3 ปี 2557  บริษทัฯ  คาํนวณภาษีเงินได ้ ในอตัราร้อยละ 20 จากกาไรํ (ขาดทุน)กอนหักภาษีเงินได้่

       สาํหรับงวด  บวกกลบัดว้ยสาํรองคาใชจ้ายและรายการอื�น  ๆ   ที�ไมอนุญาตให้ถือเป็นรายจายในการคาํนวณภาษีเงินได ้่ ่ ่ ่

       (ถา้มี)  ยกเวน้กาไรในสวนที�ไดรั้บยกเวน้จากการไดรั้บสงเสริมการลงทุน ํ ่ ่ (หมายเหตุ 21) 

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )
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   บริษทัยอย่

              สาํหรับไตรมาส  3 ปี 2557  บริษทัยอยคาํนวณภาษีเงินได ้ ในอตัราร้อยละ ่ 15 - 20  จากกาไรํ (ขาดทุน)กอนหักภาษี่

       เงินไดส้าํหรับงวด บวกกลบัดว้ยสาํรองคาใชจ้ายและรายการอื�นๆ ที�ไมอนุญาตให้ถือเป็นรายจายในการคาํนวณภาษีเงินได ้่ ่ ่ ่

       (ถา้มี) 

      16.2 ภาษีเงินไดที้�รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน สินสุดวนัที� ํ ้ 1 30 กนยายน ั 2557 และ 2556 มีดงันี 1

2557 2556 2557 2556

   ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบันุ

      สาํหรับปีปัจจุบนั 740,390.15 541,251.97 576,360.22 282,322.08

   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

      การเปลี�ยนแปลงของผลตางชวัคราว่ � 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมภาษีเงินได้ 740,390.15 541,251.97 576,360.22 282,322.08

2557 2556 2557 2556

   ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบันุ

      สาํหรับปีปัจจุบนั 2,273,317.90 1,889,895.86 1,035,754.32 1,799,750.74

   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

      การเปลี�ยนแปลงของผลตางชวัคราว่ � 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมภาษีเงินได้ 2,273,317.90 1,889,895.86 1,035,754.32 1,799,750.74

              ณ วนัที� 30 กนยายน ั 2557 คาเผื�อหนีสงสัยจะสูญ จาํนวน ่ 1 14.61 ลา้นบาท เป็นคาเผื�อหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีการคา้่ 1 1

       สวนที�ไดรั้บการสงเสริมการลงทุน จึงไมมีผลกระทบตอภาษีเงินไดร้อตดับญัชี เมื�อนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� ่ ่ ่ ่ 12 เรื�อง

       ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

สําหรับงวดเก้าเดอืน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

สําหรับงวดสามเดอืน

21 / 31



17.  กาํไรต่อห้นุ

กาไรตอหุ้นปรับลด   คาํนวณโดยการหารยอดกาไรํ ่ ํ (ขาดทุน)สุทธิสาํหรับงวด   ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี'ยที'ออกและ

       เรียกชาํระแลว้  บวกดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัที'บริษทัฯ  ตอ้งออกให้กบผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัของบริษทัั 2

       17.1  สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที' 2 30 กนยายน ั 2557 และ 2556 มีดงันี2

กาํไรสําหรับงวด จาํนวนห้นุ กาํไรต่อห้นุ

2557      บาท      2556 2557    ห้น    ุ 2556 2557 บาท 2556

กาไรตอหุ้นขนัพืนฐานํ ่ 2 2

    กาไรสาํหรับงวดที'เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัํ 25,628,586.34 22,340,646.28 97,002,607 95,820,676  0.26 0.23

    ผลกระทบของหุ้นสามญั เทียบเทาปรับเพิม ่ '

        (สิทธิที'จะใชสิ้ทธิซือหุ้น2 ) -                 -                  353,138 962,504       

กาไรตอหุ้นปรับลดํ ่

    กาไรสาํหรับงวดที'เป็นของผูถื้อหุ้นสามญั ํ

        สมมติวามีการเปลี'ยนแปลงเป็นหุ้นสามญั่ 25,628,586.34 22,340,646.28 97,355,745 96,783,180 0.26 0.23

กาํไรสําหรับงวด จาํนวนห้นุ กาํไรต่อห้นุ

2557      บาท      2556 2557    ห้น    ุ 2556 2557 บาท 2556

กาไรตอหุ้นขนัพืนฐานํ ่ 2 2

    กาไรสาํหรับงวดที'เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัํ 24,629,636.17 20,620,438.09 97,002,607 95,820,676  0.25 0.22

    ผลกระทบของหุ้นสามญั เทียบเทา่

        ปรับเพิม ' (สิทธิที'จะใชสิ้ทธิซือหุ้น2 ) -                 -                  353,138 962,504       

กาไรตอหุ้นปรับลดํ ่

    กาไรสาํหรับงวดที'เป็นของผูถื้อหุ้นสามญั ํ

        สมมติวามีการเปลี'ยนแปลงเป็นหุ้นสามญั่ 24,629,636.17 20,620,438.09 97,355,745 96,783,180 0.25 0.21

ลงชื'อ ………………………………………………………………………………… ...... กรรมการ

                 (      นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์      )

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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       17.2  สาํหรับงวดเกาเดือน สินสุดวนัที' ้ 2 30 กนยายน ั 2557 และ 2556  มีดงันี2

กาํไรสําหรับงวด จาํนวนห้นุ กาํไรต่อห้นุ

2557      บาท      2556 2557    ห้น    ุ 2556 2557 บาท 2556

กาไรตอหุ้นขนัพืนฐานํ ่ 2 2

    กาไรสาํหรับงวดที'เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัํ 72,752,406.44 63,455,820.49 96,839,505 95,568,960  0.75 0.66

    ผลกระทบของหุ้นสามญั เทียบเทาปรับเพิม ่ '

        (สิทธิที'จะใชสิ้ทธิซือหุ้น2 ) -                 -                  340,759 1,086,350    

กาไรตอหุ้นปรับลดํ ่

    กาไรสาํหรับงวดที'เป็นของผูถื้อหุ้นสามญั ํ

        สมมติวามีการเปลี'ยนแปลงเป็นหุ้นสามญั่ 72,752,406.44 63,455,820.49 97,180,264 96,655,310 0.75 0.66

กาํไรสําหรับงวด จาํนวนห้นุ กาํไรต่อห้นุ

2557      บาท      2556 2557    ห้น    ุ 2556 2557 บาท 2556

กาไรตอหุ้นขนัพืนฐานํ ่ 2 2

    กาไรสาํหรับงวดที'เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัํ 67,409,375.12 62,102,353.77 96,839,505 95,568,960  0.70 0.65

    ผลกระทบของหุ้นสามญั เทียบเทา่

        ปรับเพิม ' (สิทธิที'จะใชสิ้ทธิซือหุ้น2 ) -                 -                  340,759 1,086,350    

กาไรตอหุ้นปรับลดํ ่

    กาไรสาํหรับงวดที'เป็นของผูถื้อหุ้นสามญั ํ

        สมมติวามีการเปลี'ยนแปลงเป็นหุ้นสามญั่ 67,409,375.12 62,102,353.77 97,180,264 96,655,310 0.69 0.64

ลงชื'อ ………………………………………………………………………………… ...... กรรมการ

                 (      นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์      )

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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18. ข้อมลเพิมเติมเกียวกบังบกระแสเงินสด  ู

      18.1  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ่

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2556 30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2556

เงินสด 757,455.41 618,177.72 321,189.46 301,760.62

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 18,890,709.78 38,997,130.92 11,996,562.31 35,392,772.72

เงินฝากธนาคาร - ประจาํ 0.00 143,526.64 0.00 143,526.64

รวม 19,682,165.19 39,792,835.28 12,351,751.77 35,872,059.98

      18.2  รายการที,ไมเกยวกบเงินสด่ ี, ั

        สาํหรับไตรมาส 3   ปี 2557  บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเชาซือยานพาหนะจาํนวน ่ 7 5.29 ลา้นบาท  โดยไดจ้ายชาํระเงินเริมแรก่ ,

            จาํนวน  1.33  ลา้นบาท     สวนที,เหลือผอนชาํระแสดงไวเ้ป็นหนีสินตามสัญญาเชาซือ     และมีคาซือสินทรัพยถ์าวรคา้งชาํระ ่ ่ ่ ่7 7 7

จาํนวน 3.81 ลา้นบาท แสดงเป็นเจา้หนีอื,น7

19. รายการบัญชีกบับคคลและกจิการทีเกียวข้องกนัุ

            สวนหนึ,งในสินทรัพย ์หนีสิน รายไดแ้ละคาใชจ้ายของบริษทัฯ และบริษทัยอย เกดขึนจากรายการทางบญัชีกบบุคคลและกจการ่ ่ ่ ่ ิ ั ิ7 7

      ที,เกยวขอ้งกน รายการที,เกยวขอ้งกนดงักลาวเป็นไปตามเงื,อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที,ตกลงระหวางกน  มีรายละเอียดดงันีี, ั ี, ั ่ ่ ั 7

      19.1  ขอ้มูลทวัไป,

ชือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายการค้า นโยบายการกาํหนดราคา

      บุคคลที,เกยวขอ้งกนี, ั

            นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์ กรรมการและผูถื้อหุ้นบริษทั การคาํประกน7 ั ไมคิดคาธรรมเนียมบริการ่ ่

            นางมณฑา ไชยะบาล คูสมรสของกรรมการและ่ คาเชาสาํนกังาน่ ่ ตามราคาที,ตกลงในสญัญา เดือนละ

ผูถื้อหุ้นบริษทั 8,500 บาท เริม มิถุนายน , 2551

ซือที,ดินพร้อม7 ตามราคาผูป้ระเมินอิสระบวกเพิม,

   อาคารสาํนกังาน อีก 1.5 ลา้นบาท 

ลงชื,อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )
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ชือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายการค้า นโยบายการกาํหนดราคา

      บริษทัยอย่

            บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั บริษทัถือหุ้นร้อยละ 50.99 รายได ้- คาจา้งงาน่ ใกลเ้คียงกบราคาตลาดั

และกรรมการและผูบ้ริหาร รายได ้- คาบริการ่ ราคาตามที,ตกลงกนั

ถือหุ้นรวมกน่ ั    จดัการ

ดอกเบียรับ7 อตัราดอกเบียร้อยละ 7 6.75 ตอปี ่

คาจา้งงาน่ ราคาตามที,ตกลงกนั

            บริษทั คิวแอลที อินเตอร์ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 รายได ้- คาจา้งงาน่ ใกลเ้คียงกบราคาตลาดั

เนชนัแนล จาํกด, ั และกรรมการและผูบ้ริหาร รายได ้- คาเชา่ ่ ราคาตามที,ตกลงกน เดือนละ ั 24,299.07 บาท

ถือหุ้นรวมกน่ ั รายได ้- คาบริการ่ ราคาตามที,ตกลงกนั

   จดัการ

คาจา้งงาน่ ราคาตามที,ตกลงกนั

คาวสัดุ่ ราคาตามที,ตกลงกนั

      บริษทัที,เกยวขอ้งกนี, ั

            Parami Energy Service Co., Ltd. กรรมการและผูถื้อหุ้นใน รายได ้- คาจา้งงาน่ ราคาตามที,ตกลงกนั

บริษทัยอย่ คาจา้งงาน่ ราคาตามที,ตกลงกนั

คาเชาสาํนกังาน่ ่ ราคาตามที,ตกลงกน เดือนละ ั 1,000.00 

ดอลลาร์สหรัฐ

      19.2  ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินกบบุคคลและกจการที,เกยวขอ้งกน มีดงันี7 7ั ิ ี, ั

30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

              ลูกหนีการคา้และลูกหนีอื,น7 7

      บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 156,624.46 1,500.00

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชนัแนล จาํกด, ั 0.00 0.00 66,000.00 22,020.00

      Parami Energy Service Co., Ltd. 3,395,393.61 392,113.68 0.00 0.00
รวม 3,395,393.61 392,113.68 222,624.46 23,520.00

              มูลคางานบริการที,ยงัไมไดเ้รียกเกบเงิน่ ่ ็

      บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 80,850.00 0.00

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชนัแนล จาํกด, ั 0.00 0.00 37,383.18 80,000.00
0.00 0.00 118,233.18 80,000.00

              เงินให้กยูมืระยะสัน้ 7
      บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00

ลงชื,อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)
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      การเพิมขึนและลดลงของเงินให้กยูมืระยะสัน สาํหรับงวดเกาเดือน สินสุดวนัที, , 7 ้ ้7 7 30 กนยายน ั 2557 มีดงันี7

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ (บาท)

ยอด ณ วนัที, 1 มกราคม 2557 0.00

ให้กยูมืเพิมระหวางงวด้ ่, 1,000,000.00

ยอด ณ วนัที, 30 กนยายน ั 2557 1,000,000.00

30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

              เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอื,น7 7

      บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 103,644.19 107,836.74

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชนัแนล จาํกด, ั 0.00 0.00 6,608,180.47 3,985,101.44

      Parami Energy Service Co., Ltd. 210,934.32 612,397.37 0.00 0.00

รวม 210,934.32 612,397.37 6,711,824.66 4,092,938.18

      19.3  รายการรายไดแ้ละคาใชจ้ายกบบุคคลและกจการที,เกยวขอ้งกน สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน สินสุดวนัที, ่ ่ ั ิ ี, ั ้ 7 30 กนยายนั

                2557 และ 2556  มีดงันี7

งบการเงินรวม (บาท)

2557 2556 2557 2556

รายไดจ้ากการให้บริการ - คาจา้งงาน่

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชนัแนล จาํกด, ั 0.00 0.00 64,000.00 0.00

      Parami Energy Service Co., Ltd. 3,359,454.10 0.00 0.00 0.00

3,359,454.10 0.00 64,000.00 0.00

รายไดอื้,น - คาเชา่ ่

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชนัแนล จาํกด, ั 0.00 0.00 72,897.21 43,738.32

รายไดอื้,น - คาบริหารจดัการ่

      บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 234,750.00 0.00

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชนัแนล จาํกด, ั 0.00 0.00 112,149.45 0.00

รวม 0.00 0.00 346,899.45 0.00

ลงชื,อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สําหรับงวดสามเดอืน
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งบการเงินรวม (บาท)

2557 2556 2557 2556

ตน้ทุนการให้บริการ - คาจา้งงาน่

      บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 142,532.02 151,173.00

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชนัแนล จาํกด, ั 0.00 0.00 5,796,048.50 3,466,324.00

      Parami Energy Service Co., Ltd. 52,725.49 0.00 0.00 0.00

รวม 52,725.49 0.00 5,938,580.52 3,617,497.00

ตน้ทุนการให้บริการ - คาวสัดุ่

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชนัแนล จาํกด, ั 0.00 0.00 1,041,910.00 0.00

คาใชจ้ายในการบริหาร ่ ่ - คาเชาสาํนกังาน่ ่

      Parami Energy Service Co., Ltd. 96,743.90 0.00 0.00 0.00

งบการเงินรวม (บาท)

2557 2556 2557 2556

รายไดจ้ากการให้บริการ - คาจา้งงาน่

      บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 84,285.40 0.00

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชนัแนล จาํกด, ั 0.00 0.00 384,000.00 0.00

      Parami Energy Service Co., Ltd. 3,748,389.40 0.00 0.00 0.00

รวม 3,748,389.40 0.00 468,285.40 0.00

รายไดอื้,น - คาเชา่ ่

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชนัแนล จาํกด, ั 0.00 0.00 218,691.63 43,738.32

รายไดอื้,น - คาบริหารจดัการ่

      บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 719,225.00 0.00

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชนัแนล จาํกด, ั 0.00 0.00 331,124.97 0.00

รวม 0.00 0.00 1,050,349.97 0.00

ลงชื,อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สําหรับงวดสามเดอืน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สําหรับงวดเก้าเดอืน
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งบการเงินรวม (บาท)

2557 2556 2557 2556

ตน้ทุนการให้บริการ - คาจา้งงาน่

      บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 217,015.04 295,923.50

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชนัแนล จาํกด, ั 0.00 0.00 16,185,353.35 3,466,324.00

      Parami Energy Service Co., Ltd. 251,687.12 0.00 0.00 0.00

รวม 251,687.12 0.00 16,402,368.39 3,762,247.50

ตน้ทุนการให้บริการ - คาวสัดุ่

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชนัแนล จาํกด, ั 0.00 0.00 1,867,512.00 0.00

คาใชจ้ายในการบริหาร ่ ่ - คาจา้งงาน่

      บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 0.00 33,612.27

คาใชจ้ายในการบริหาร ่ ่ - คาเชาสาํนกังาน่ ่

      นางมณฑา ไชยะบาล 0.00 8,500.00 0.00 8,500.00

      Parami Energy Service Co., Ltd. 293,173.90 0.00 0.00 0.00

รวม 293,173.90 8,500.00 0.00 8,500.00

      19.4  รายการซือสินทรัพยถ์าวรกบบุคคลและกจการที,เกยวขอ้งกน  มีดงันี7 7ั ิ ี, ั

      สาํหรับไตรมาส  1   ปี  2556   ตามรายงานการประชุมคณะกรรมบริษทั  ครังที,  7 1/2556  เมื,อวนัที,  16  กมุภาพนัธ์  2556 

               คณะกรรมการบริษทัฯ   ไดใ้ห้สัตยาบนัการซือที,ดินพร้อมอาคารสาํนกังานจากคูสมรสของกรรมการ        และผูถื้อหุ้นบริษทั 7 ่

               (นางมณฑา  ไชยะบาล)   แทนการเชาสาํนกังานจากบุคคลดงักลาว    โดยบริษทัฯ  ซือที,ดินพร้อมอาคารสาํนกังานดงักลาวใน่ ่ ่7

               ราคา 7.50 ลา้นบาท  ซึ,งสูงกวาราคาประเมินจาํนวน ่ 1.50  ลา้นบาท  โดยฝ่ายบริหารเห็นวาเป็นราคาที,สมเหตุสมผล  เนื,องจาก่

               เป็นคาใชจ้ายที,ประหยดัไดใ้นการที,ไมตอ้งขนยา้ยสาํนกังานและปรับปรุงสาํนกังานใหม่ ่ ่ ่

ลงชื,อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

สําหรับงวดเก้าเดอืน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

            คาใชจ้ายตามลกัษณะที�สาํคญั สาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือน สินสุดวนัที� ่ ่ ้ % 30 กนยายน ั 2557 และ 2556  ดงันี%

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

คาใชจ้ายเกยวกบพนกังาน่ ่ ี� ั 61,696,222.86 49,686,950.12 57,305,310.36 48,196,023.84

คาเสื�อมราคา่ 8,791,309.35 4,900,424.36 8,693,389.83 4,845,747.18

วสัดุใชไ้ป 10,963,149.45 5,760,314.54 9,564,404.65 5,759,189.54

คาจา้งผูรั้บเหมา่ 7,181,427.85 4,481,561.20 11,645,793.22 7,724,827.54

คาใชจ้ายในการเดินทางและที�พกั่ ่ 4,009,834.79 3,235,107.99 3,545,343.67 3,129,302.50

คาใชจ้ายเกยวกบสาํนกังาน่ ่ ี� ั 1,861,094.32 1,829,721.73 1,662,190.30 1,777,633.94

คาธรรมเนียมและคาที�ปรึกษา่ ่ 279,022.16 657,762.19 166,761.75 610,453.83

คาซอมแซมและบาํรุงรักษา่ ่ 926,755.11 887,568.14 893,825.88 884,462.93

คาตอบแทนกรรมการ่ 758,833.94 622,206.86 758,833.94 622,206.86

คาตอบแทนผูบ้ริหาร่ 4,869,033.05 4,186,370.94 4,869,033.05 4,186,370.94

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

คาใชจ้ายเกยวกบพนกังาน่ ่ ี� ั 174,007,163.73 139,785,908.62 165,484,588.02 138,291,847.13

คาเสื�อมราคา่ 18,873,097.03 13,663,389.92 18,608,994.93 13,600,963.29

วสัดุใชไ้ป 30,051,377.66 20,175,448.50 26,484,716.51 20,097,399.93

คาจา้งผูรั้บเหมา่ 17,203,019.71 12,289,208.35 32,189,756.33 15,675,600.19

คาใชจ้ายในการเดินทางและที�พกั่ ่ 10,460,638.61 8,294,939.21 9,393,502.08 8,155,042.25

คาใชจ้ายเกยวกบสาํนกังาน่ ่ ี� ั 6,133,484.59 5,205,278.70 5,549,042.36 5,153,089.91

คาธรรมเนียมและคาที�ปรึกษา่ ่ 2,158,943.93 2,041,915.20 1,881,002.79 1,944,292.84

คาซอมแซมและบาํรุงรักษา่ ่ 4,582,962.78 4,119,045.52 4,513,908.35 4,115,940.31

คาตอบแทนกรรมการ่ 2,272,570.64 1,826,618.71 2,272,570.64 1,826,618.71

คาตอบแทนผูบ้ริหาร่ 14,147,129.22 12,436,220.78 14,147,129.22 12,436,220.78

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                   (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ         นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

สําหรับงวดสามเดอืน

สําหรับงวดเก้าเดอืน
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21. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทนุ

            ผลการดาํเนินงานของบริษทั สาํหรับงวดเกาเดือน สินสุดวนัที� ้ � 30 กนยายน ั 2557 และ 2556 แยกตามสิทธิประโยชน์ตามบตัรสงเสริมการลงทุน มีดงันี ่ �

     

ส่วนที�ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ ส่วนที�ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ รวม

2557 2556 2557 2556 2557 2556

          รายไดจ้ากการให้บริการ 284,141,366.77 242,230,769.48 77,242,967.40 46,929,330.27 361,384,334.17 289,160,099.75

          ตน้ทุนการให้บริการ (188,861,314.29) (159,335,061.43) (56,607,020.18) (33,187,383.75) (245,468,334.47) (192,522,445.18)

กาไรขนัตน้ํ � 95,280,052.48 82,895,708.05 20,635,947.22 13,741,946.52 115,915,999.70 96,637,654.57

          รายไดอ้ื�น 0.00 0.00 3,568,154.91 3,098,797.24 3,568,154.91 3,098,797.24

          คาใชจ้ายในการบริหาร่ ่ (31,163,596.21) (27,657,897.49) (13,041,469.56) (6,751,308.67) (44,205,065.77) (34,409,206.16)

          ตน้ทุนทางการเงิน (225,595.56) (271,315.69) (77,067.19) (56,559.86) (302,662.75) (327,875.55)

กาไรกอนภาษีเงินได้ํ ่ 63,890,860.71 54,966,494.87 11,085,565.38 10,032,875.23 74,976,426.09 64,999,370.10

          คาใชจ้ายภาษีเงินได้่ ่ 0.00 0.00 (2,273,317.90) (1,889,895.86) (2,273,317.90) (1,889,895.86)

กาไรสาํหรับงวดํ 63,890,860.71 54,966,494.87 8,812,247.48 8,142,979.37 72,703,108.19 63,109,474.24

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                   (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ         นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงินรวม (บาท)
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22. ส่วนงานดาํเนินงาน

      22.1  ขอ้มูลสวนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนีสอดคลอ้งกบรายงานภายในของบริษทัฯ   ที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ่ ั&

               ดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยางสมํ�าเสมอ    เพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบสวนงาน   และ่ ั ่

               ประเมินผลการดาํเนินงานของสวนงาน  โดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ  คือ  ประธาน่

               กรรมการบริหาร

      22.2  บริษทัฯ    และบริษทัยอยดาํเนินงานในสวนงานหลกัคือ    การให้บริการทดสอบโดยไมทาํลาย     และการให้บริการ่ ่ ่

               ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ      สาํหรับความปลอดภยัในการใชง้านของงานเชื�อมโลหะ     งานโลหะและอุปกรณ์ที�

               สาํคญัและดาํเนินธุรกจสวนงานทางภูมิศาสตร์ทงัประเทศไทยและตางประเทศ    แตเนื�องจากสวนงานในตางประเทศิ ่ ่ ่ ่ ่&

               มีรายไดจ้ากการให้บริการไมถึงร้อยละ ่ 10 ของรายไดจ้ากการให้บริการรวม บริษทัฯ และบริษทัยอยจึงไมไดน้าํเสนอ่ ่

               ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตร์่

      22.3  รายไดแ้ยกตามลกัษณะการให้บริการ มีดงันี &

2557 2556 2557 2556

การทดสอบโดยไมทาํลาย ่ 71.62 52.36 200.32 161.73

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 58.75 47.22 161.06 127.42

23. ภาระผกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�นในภายหน้าู

      23.1  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาซือเครื�องมือชาง ณ & ่ 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวนเงิน 17,500 ดอลลาร์สหรัฐ่

      23.2  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัตามสัญญาซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ณ  วนัที�  & 30 กนยายน ั 2557  จาํนวนเงิน 0.69 ลา้นบาท

      23.3  บริษทัฯ    มีหนีสินที�อาจเกดขึนในภายหนา้จากการให้ธนาคารในประเทศแหงหนึ�ง     ออกหนงัสือคาํประกนผลงาน& &ิ ่ ั&

               ให้แกลูกคา้บางรายของบริษทั    และคาํประกนการใชไ้ฟฟ้ากบหนวยงานราชการ  ณ  วนัที�  ่ & ั ั ่ 30 กนยายน  ั 2557 และ 

               วนัที�  31  ธนัวาคม  2556   รวมจาํนวนเงิน  18.78  ลา้นบาท  และ  13.34  ลา้นบาท  ตามลาํดบั  หนีสินที�อาจเกดขึน& &ิ

               ดงักลาวคาํประกนโดยเงินฝากธนาคาร ่ ั& (หมายเหตุ 8)

24. การอนมัติงบการเงินระหว่างกาลุ

              งบการเงินระหวางกาลนีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมื�อวนัที� ่ & 8 พฤศจิกายน 2557

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการ

                   (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์  )

สําหรับงวดสามเดอืน สําหรับงวดเก้าเดอืน

งบการเงินรวม (ล้านบาท)
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