
 
 
 
 
 
 

บริษทั  ควอลลีเทค  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอย่  

รายงานของผ้สอบบัญชีและงบการเงนิู  

สาํหรับปี สินสุด วนัที! 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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รายงานของผ้สอบบัญชีรับอนญาตู ุ  

 

เสนอ  ผ้ถือห้นบริษัู ุ ท  ควอลลเีทค  จาํกดั  (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจการของบริษทัิ  ควอลลีเทค จาํกด ั (มหาชน)

และบริษทัยอย และของเฉพาะบริษทั่  ควอลลีเทค จาํกดั (มหาชน) ซึ! งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจการิ  ณ วนัที! 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 งบกาไรขาดทุนํ เบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรํ

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกจการิ  งบแสดงการเปลี!ยนแปลงสวนของผูถื้อหุน้่ รวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงสวน่

ของผูถื้อหุน้เฉพาะกจการิ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกจการิ สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกน ั  
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที!สาํคญัและหมายเหตุเรื!องอื!นๆ 

ความรับผดิชอบของผ้บริหารตู่ องบการเงนิ  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทาํและการนําเสนองบการเงินเหลานีโดยถูกต้องตามที!ควรตาม่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกยวกบการควบคุมภายในที!ผูบ้ริหารพิจารณาวาจาํเป็นเพื!อให้ี! ั ่
สามารถจดัทาํงบการเงินที!ปราศจากการแสดงขอ้มูลที!ขดัตอขอ้เท็จจ่ ริงอนัเป็นสาระสําคญัไมวาจะเกดจากการ่ ่ ิ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผ้สอบบัญชีู  

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดงักลาวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ่ ่
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ! งกาหนดให้ข้าพเจา้ปฏิบติัตามข้ํ อกาหนดดา้นํ
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื!อให้ไดค้วามเชื!อมนัอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน! ่ ่
ปราศจากการแสดงขอ้มลูที!ขดัตอขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพื!อใหไ้ดม้าซึ! งหลกัฐานการสอบบญัชีเกยวกบจาํนวนเงินี! ั
และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที!เลือกใชขึ้นอยกูบดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ! งรวมถึงการ ่ ั
ประเมินความเสี!ยงจากการแสดงขอ้มูลที!ขดัตอขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาร่ ะสําคญัของงบการเงินไมวาจะเกดจากการ่ ่ ิ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดในการประเมินความเสี!ยงดงักลาว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที!เกยวขอ้งกบการ่ ี! ั
จดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที!ควรของกจการ เพื!อออกแบบวิธีการตรวจสอบที!เหมาะสมกบิ ั
สถานการณ์ แตไมใชเพื!อวั่ ่ ่ ตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกจการ ่ ิ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที!ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีที!จดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร รวมทงัการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม   

ขา้พเจา้เชื!อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที!ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื!อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจการขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ่ ิ  

การเงินเฉพาะกจการิ ของบริษทั ควอลลีเทค จาํกด ั (มหาชน) และบริษทัยอย และของเฉพาะบริษทั ควอลลีเทค ่

จาํกด ั (มหาชน) ณ วนัที! 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกจการ และิ

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกจการ ิ สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกน ั  โดยถูกต้องตามที!ควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกด! ั  

 

 

 

(นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 

 

วนัที! 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 



หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 28,027,956.16 38,744,385.05 24,932,077.88 33,309,761.23

     เงินลงทุนชั"วคราว 6 87,815,665.78 75,180,963.50 81,793,637.19 75,180,963.50

     ลูกหนี'การคา้และลูกหนี' อื"น 7 118,019,538.81 66,048,169.17 113,275,136.46 65,100,635.24

     มูลค่างานบริการที"ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 78,072,154.03 91,819,560.12 76,063,737.21 91,869,896.86

     เงินใหกู้ย้มืระยะสั'น 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00

     สินคา้คงเหลือ 9,210,307.66 9,048,478.88 7,693,600.11 8,090,974.23

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 321,145,622.44 280,841,556.72 304,758,188.85 273,552,231.06

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 0.00 0.00 6,019,400.00 3,519,550.00

     เงินฝากธนาคารติดภาระคํ'าประกนั 9 19,203,651.49 13,958,077.02 19,203,651.49 13,958,077.02

     ที"ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 10 156,131,162.57 130,295,541.24 154,465,326.00 128,799,971.78

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ที"จ่าย 6,614,374.52 4,548,807.91 6,593,185.77 4,538,223.20

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื"น 11 882,262.92 934,530.92 882,262.92 934,530.92

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 182,831,451.50 149,736,957.09 187,163,826.18 151,750,352.92

รวมสินทรัพย์ 503,977,073.94 430,578,513.81 491,922,015.03 425,302,583.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี'

งบการเงินนี'ไดรั้บอนุมติัจากที"ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั' งที" ……….. เมื"อวนัที" ………………….

ขอรับรองวา่รายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ

              (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

บริษทั  ควอลลีเทค  จาํกดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2557 

งบการเงินรวม (บาท) 

ลงชื"อ ………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

หนี$สินหมุนเวียน

     เจา้หนี'การคา้และเจา้หนี' อื"น 12 64,023,769.60 51,527,281.15 67,434,502.13 52,897,011.95

     ส่วนของหนี' สินระยะยาวที"ถึงกาํหนด

            ชาํระภายในหนึ"งปี 13 3,731,710.71 3,289,373.24 3,587,008.64 3,151,524.79

     เงินกูย้มืระยะสั'น 500,000.00 0.00 0.00 0.00

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 697,198.57 506,289.42 0.00 0.00

     รวมหนี$สินหมุนเวียน 68,952,678.88 55,322,943.81 71,021,510.77 56,048,536.74

หนี$สินไม่หมุนเวียน

     หนี' สินตามสัญญาเช่าการเงิน 13 4,258,378.91 4,698,356.33 4,000,616.91 4,295,887.77

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,793,318.02 10,089,271.00 12,757,950.00 10,089,271.00

     รวมหนี$สินไม่หมุนเวียน 17,051,696.93 14,787,627.33 16,758,566.91 14,385,158.77

     รวมหนี$สิน 86,004,375.81 70,110,571.14 87,780,077.68 70,433,695.51

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุน้

          ทุนจดทะเบียน 14

หุน้สามญั 99,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 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

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 76,718,065.03 67,852,859.52 76,718,065.03 67,852,859.52

     สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 671,639.97 501,897.88 671,639.97 501,897.88

     กาํไรสะสม

          จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 15 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 16 230,639,446.79 183,878,010.51 218,624,842.35 179,936,846.07

     รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 416,156,541.79 358,810,052.91 404,141,937.35 354,868,888.47

     ส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,816,156.34 1,657,889.76 0.00 0.00

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 417,972,698.13 360,467,942.67 404,141,937.35 354,868,888.47

รวมหนี$สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 503,977,073.94 430,578,513.81 491,922,015.03 425,302,583.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี'   

              (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

บริษทั  ควอลลีเทค  จาํกดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท) 

ลงชื"อ ………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2557 

หนี$สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 500,892,645.09 397,005,270.06 490,521,405.41 396,064,893.44

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (336,954,611.30) (265,312,920.75) (345,624,112.58) (269,781,722.67)

กาํไรขั'นตน้ 163,938,033.79 131,692,349.31 144,897,292.83 126,283,170.77

รายไดอื้"น 4,527,147.21 4,128,798.41 6,474,132.92 4,262,439.65

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (59,550,976.57) (49,676,249.23) (52,585,419.76) (47,640,981.67)

ตน้ทุนทางการเงิน (393,999.54) (438,433.83) (370,884.48) (428,710.82)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 108,520,204.89 85,706,464.66 98,415,121.51 82,475,917.93

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (3,463,361.03) (2,559,645.85) (1,589,834.23) (2,037,926.45)

กาํไรสาํหรับปี 105,056,843.86 83,146,818.81 96,825,287.28 80,437,991.48

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น 0.00 0.00 0.00 0.00

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 105,056,843.86 83,146,818.81 96,825,287.28 80,437,991.48

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

           ส่วนที"เป็นของบริษทัใหญ่ 104,898,727.28 83,505,044.12 96,825,287.28 80,437,991.48

           ส่วนที"เป็นของส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจควบคุม 158,116.58 (358,225.31) 0.00 0.00

105,056,843.86 83,146,818.81 96,825,287.28 80,437,991.48

กาํไรต่อหุน้

           กาํไรต่อหุน้ขั'นพื'นฐาน 1.08 0.87 1.00 0.84

           จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี"ยถ่วงนํ'าหนกั 97,164,123        95,823,113 97,164,123        95,823,113

           กาํไรต่อหุน้ปรับลด 18 1.08 0.86 0.99 0.83

           จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี"ยถ่วงนํ'าหนกั 18 97,505,167        96,940,085 97,505,167        96,940,085

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี'

ลงชื"อ ………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

              (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

บริษทั  ควอลลีเทค  จาํกดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท) 

สาํหรับปี สิ'นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2557
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ส่วนไดเ้สียที�ไม่มี รวมส่วน
ทุนที�ออก ส่วนเกิน สาํรองส่วนทุน รวมส่วนของ อาํนาจควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น จากการจ่ายโดย ผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่
ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หมายเหตุ

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�ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับปี :
          หุ้นสามญั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00
          ค่าใชจ้่ายในการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 14 0.00 0.00 1,288,839.00 0.00 0.00 1,288,839.00 0.00 1,288,839.00
          หุ้นสามญัจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซื>อหุ้นสามญั 14 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
          เงินปันผลจ่าย 16 0.00 0.00 0.00 0.00 (47,853,592.50) (47,853,592.50) 0.00 (47,853,592.50)
          กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 83,505,044.12 83,505,044.12 (358,225.31) 83,146,818.81
          เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 16 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� 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�ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับปี :
          หุ้นสามญั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
          ค่าใชจ้่ายในการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 14 0.00 0.00 1,718,452.00 0.00 0.00 1,718,452.00 0.00 1,718,452.00
          หุ้นสามญัจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซื>อหุ้นสามญั 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
          เงินปันผลจ่าย 16 0.00 0.00 0.00 0.00 (38,758,194.00) (38,758,194.00) 0.00 (38,758,194.00)
          กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 104,898,727.28 104,898,727.28 158,116.58 105,056,843.86
          เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 16 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� 31 ธนัวาคม 2557 98,127,390.00 76,718,065.03 671,639.97 10,000,000.00 230,639,446.79 416,156,541.79 1,816,156.34 417,972,698.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี>

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

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่
งบการเงินรวม  (บาท)

บริษทั  ควอลลีเทค  จาํกดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

สาํหรับปี สิ>นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557
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ทุนที�ออก ส่วนเกิน สาํรองส่วนทุน ส่วนของ
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จากการจ่ายโดย ผูถ้ือหุน้รวม

ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
หมายเหตุ

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�ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี :
          ค่าใชจ้่ายในการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 14 0.00 0.00 1,288,839.00 0.00 0.00 1,288,839.00
          หุน้สามญัจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซื=อหุน้สามญั 14 1,487,750.00 8,508,591.03 (1,486,411.03) 0.00 0.00 8,509,930.00
          เงินปันผลจ่าย 16 0.00 0.00 0.00 0.00 (47,853,592.50) (47,853,592.50)
          กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 80,437,991.48 80,437,991.48
          เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 16 0.00 0.00 0.00 0.00 (23,926,796.25) (23,926,796.25)
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�ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี :
          ค่าใชจ้่ายในการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 14 0.00 0.00 1,718,452.00 0.00 0.00 1,718,452.00
          หุน้สามญัจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซื=อหุน้สามญั 14 1,550,105.00 8,865,205.51 (1,548,709.91) 0.00 0.00 8,866,600.60
          เงินปันผลจ่าย 16 0.00 0.00 0.00 0.00 (38,758,194.00) (38,758,194.00)
          กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 96,825,287.28 96,825,287.28
          เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 16 0.00 0.00 0.00 0.00 (19,379,097.00) (19,379,097.00)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 98,127,390.00 76,718,065.03 671,639.97 10,000,000.00 218,624,842.35 404,141,937.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี=

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

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ  (บาท)

บริษทั  ควอลลีเทค  จาํกดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

สาํหรับปี สิ=นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557
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2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

     กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 108,520,204.89 85,706,464.66 98,415,121.51 82,475,917.93

        รายการปรับปรุง

กาํไรจากการเปลี%ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที%ยงัไม่เกิดขึ-น (384,218.44) (918,460.49) (362,189.85) (918,460.49)

หนี-สงสัยจะสูญ 369,313.50 761,091.34 369,313.50 761,091.34

มูลค่างานบริการที%ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน(เพิ%มขึ-น)ลดลง 13,747,406.09 (28,672,789.97) 15,806,159.65 (28,723,126.71)

ค่าเสื%อมราคา 27,230,993.70 18,485,956.56 26,859,287.22 18,371,893.91

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 19,359.22 458,089.26 19,874.57 458,089.26

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 0.00 18,136.04 0.00 18,136.04

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยก์ลบัรายการ (10,323.32) 0.00 (10,323.32) 0.00

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ที%จ่าย ตดัจาํหน่าย 0.00 39,618.44 0.00 39,618.44

ผลประโยชน์พนกังาน 4,422,499.02 2,489,935.00 4,387,131.00 2,489,935.00

ค่าใชจ่้ายดอกเบี-ยจ่าย 393,999.54 428,710.82 370,884.48 428,710.82

154,309,234.20 78,796,751.66 145,855,258.76 75,401,805.54

การเปลี%ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์

       ดาํเนินงาน(เพิ%มขึ-น)ลดลง

ลูกหนี-การคา้และลูกหนี- อื%น (52,340,683.14) 16,202,683.25 (48,543,814.72) 14,171,554.59

สินคา้คงเหลือ (161,828.78) (3,897,732.72) 397,374.12 (2,940,228.07)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื%น 62,591.32 (662,243.04) 62,591.32 (662,243.04)

การเปลี%ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี- สิน

       ดาํเนินงานเพิ%มขึ-น(ลดลง)

เจา้หนี-การคา้และเจา้หนี- อื%น 15,869,874.82 6,004,155.08 17,910,876.55 7,649,128.55

        เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 117,739,188.42 96,443,614.23 115,682,286.03 93,620,017.57

        เงินสดจ่ายดอกเบี-ยจ่าย (393,999.54) (428,710.82) (370,884.48) (428,710.82)

        เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้ (5,338,018.49) (2,908,825.95) (3,644,796.80) (2,557,967.60)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 112,007,170.39 93,106,077.46 111,666,604.75 90,633,339.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินนี-

ลงชื%อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                   (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงินรวม (บาท) 

บริษทั  ควอลลีเทค  จาํกดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

บริษทั  ควอลลีเทค  จาํกดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2557
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2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

        เงินลงทุนชั%วคราว(เพิ%มขึ-น)ลดลง (12,250,483.84) 29,773,491.70 (6,250,483.84) 29,773,491.70

        เงินใหกู้ย้มืระยะสั-นเพิ%มขึ-น 0.00 0.00 (1,000,000.00) 0.00

        เงินสดจ่ายซื-อหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 (2,499,850.00) (1,249,925.00)

        เงินฝากธนาคารติดภาระคํ-าประกนัเพิ%มขึ-น (5,245,574.47) (4,458,077.02) (5,245,574.47) (4,458,077.02)

        เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,235,123.74 1,394,127.55 1,223,297.74 1,394,127.55

        เงินสดจ่ายซื-อสินทรัพยถ์าวร (53,737,484.36) (36,474,133.67) (53,184,200.12) (35,494,084.34)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (69,998,418.93) (9,764,591.44) (66,956,810.69) (10,034,467.11)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

        เงินกูย้มืระยะสั-นเพิ%มขึ-น 500,000.00 0.00 0.00 0.00

        หนี- สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (3,954,639.95) (3,314,692.98) (3,816,787.01) (3,270,759.99)

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

        เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซื-อหุน้สามญั 8,866,600.60 8,509,930.00 8,866,600.60 8,509,930.00

        เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียที%ไม่มีอาํนาจควบคุม 150.00 75.00 0.00 0.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (52,725,180.35) (66,585,076.73) (53,087,477.41) (66,541,218.74)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ(มขึ+น(ลดลง)สุทธิ (10,716,428.89) 16,756,409.29 (8,377,683.35) 14,057,653.30

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที( 31 ธันวาคม 28,027,956.16 38,744,385.05 24,932,077.88 33,309,761.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินนี-

ลงชื%อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                   (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2557
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1. ข้อมูลทั�วไป

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

            ธนัวาคม  2550   บริษทัฯ  ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน  จาํกดั   ทะเบียนเลขที�   0107550000220  และเป็น

            หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เมื�อวนัที� 9 มิถุนายน 2552

      1.2  บริษทัฯ  มีสถานประกอบการสาํนกังานใหญ่   ตั8งอยูเ่ลขที�   21/3    ถนนบา้นพลง   ตาํบลมาบตาพดุ   อาํเภอเมืองระยอง

             จงัหวดัระยอง และสาํนกังานสาขา จาํนวน 2 สาขา ตั8งอยูเ่ลขที� 1/37 หมู่ที� 1 ตาํบลหนองชาก อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 

             และตั8งอยูเ่ลขที� 50 ซอยพฒันาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

      1.3  บริษทัฯ ประกอบธุรกิจให้บริการทางวิศวกรรมดา้นการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพื�อความปลอดภยัในการ

             ใชง้านเครื�องจกัรอุปกรณ์    ภาชนะรับแรงดนั    หมอ้ไอนํ8 า    ระบบท่อรับแรงดนัและโครงสร้างเหลก็ที�มีความสาํคญัต่อ

             กระบวนการผลิต   การจดัเกบ็และการขนส่งลาํเลียงผลิตภณัฑใ์นอุตสาหกรรมดา้นพลงังาน   ปิโตรเคมีและก่อสร้างตาม

             มาตรฐานสากลและขอ้กาํหนดของกฎหมาย

2.  เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงิน

      2.1  งบการเงินนี8 ไดจ้ดัทาํขึ8นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และแสดง

             รายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้โดยกระทรวงพาณิชย ์  ลงวนัที�  28  กนัยายน 2554   เรื�องกาํหนดรายการยอ่

             ที�ตอ้งมีในงบการเงิน  พ.ศ.  2554     และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย

             การจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน  ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  พ.ศ.  2535  

งบการเงินของบริษทัฯ จดัทาํขึ8นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน

            ยกเวน้รายการที�เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง

  2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ที�ไดใ้ชใ้นระหวา่งปี

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความมาตรฐานการบญัชีและการ

            ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ�งมีผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินที�เริ�มในหรือหลงัวนัที�  1  มกราคม  2557   ตาม

            รายละเอียดขา้งล่างนี8

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  การนาํเสนองบการเงิน

ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  งบกระแสเงินสด

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  ภาษีเงินได ้

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                 (      นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ         นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      )

บริษทั  ควอลลีเทค  จาํกดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรับปี สิ8นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
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มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  สัญญาเช่า

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  รายได้

ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  ผลประโยชน์ของพนกังาน

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

ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  เงินลงทุนในบริษทัร่วม

ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้

ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  งบการเงินระหวา่งกาล

ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที�  2 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์

ฉบบัที�  3 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  การรวมธุรกิจ

ฉบบัที�  5 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก

ฉบบัที�  8 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  ส่วนงานดาํเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 15 เรื�อง  เรื�องสัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ให้แก่ผูเ้ช่า

ฉบบัที� 27 เรื�อง  การประเมินเนื8อหาสัญญาเช่าที�ทาํขึ8นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบบัที� 29 เรื�อง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

ฉบบัที� 32 เรื�อง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 1 เรื�อง  การเปลี�ยนแปลงในหนี8 สินที�เกิดขึ8นจากการรื8อถอน การบูรณะ และหนี8 สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

ฉบบัที� 4 เรื�อง  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่   

ฉบบัที� 5 เรื�อง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื8อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม

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

   สภาพเศรษฐกิจที�มีเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบบัที� 10 เรื�อง  งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า

ฉบบัที� 12 เรื�อง  ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                 (      นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ         นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      )
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 13 เรื�อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

ฉบบัที� 17 เรื�อง  การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ

ฉบบัที� 18 เรื�อง  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

            มาตรฐานการบญัชี   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   การตีความมาตรฐานการบญัชี  และการตีความมาตรฐาน

  การรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี8  

     2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ยงัไม่ไดใ้ช้

            บริษทัฯ  ยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปนี8   ณ  วนัที�รายงาน  เนื�องจาก

     ยงัไม่มีการบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่         ซึ�งกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงิน

     สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปนี8

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื�อง ปีที�มีผลบงัคบัใช้

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน 2558

   (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2557) การนาํเสนองบการเงิน 2558

ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2557) สินคา้คงเหลือ 2558

ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 2558

ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการ 2558

   ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2558

ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2557) สัญญาก่อสร้าง 2558

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ 2558

ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2557) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558

ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า 2558

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้ 2558

ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์พนกังาน 2558

ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 2558

   ขอ้มูลเกี�ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน 2558

   เงินตราต่างประเทศ

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                 (      นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ         นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      )
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เรื�อง ปีที�มีผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้มื 2558

ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการ 2558

   ที�เกี�ยวขอ้งกนั

ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 2558

   เมื�อออกจากงาน

ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558

ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2558

ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 2558

   ที�เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2557) กาํไรต่อหุ้น 2558

ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล 2558

ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 2558

ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี8 สิน หนี8 สินที�อาจเกิดขึ8น และ 2558

   สินทรัพยที์�อาจเกิดขึ8น

ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2558

ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 2558

ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 2558

ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2557) สัญญาประกนัภยั 2559

ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายและการ 2558

   ดาํเนินงานที�ยกเลิก

ฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 2557) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2558

ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานดาํเนินงาน 2558

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินรวม 2558

ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2557) การร่วมการงาน 2558

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 2558

ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2557) การวดัมูลค่ายติุธรรม 2558

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                 (      นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ         นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      )
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เรื�อง ปีที�มีผลบงัคบัใช้

การตีความมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้ง 2558

   อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน

ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่าดาํเนินงาน-สิ�งจูงใจให้แก่ผูเ้ช่า 2558

ฉบบัที� 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้– การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 2558

   ของกิจการหรือของผูถื้อหุ้น

ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนื8อหาสัญญาเช่าที�ทาํขึ8นตามรูปแบบ 2558

   กฎหมาย

ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 2558

ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2557) รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 2558

ฉบบัที� 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต์ 2558

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี�ยนแปลงในหนี8 สินที�เกิดขึ8นจากการรื8อถอน 2558

   การบูรณะ และหนี8 สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 2558

ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื8อถอน การบูรณะ 2558

   และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม

ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 2558

   ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การรายงานทาง

   การเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2558

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2557) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 2558

ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2558

ฉบบัที� 14 (ปรับปรุง 2557) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ขอ้กาํหนด 2558

   เงินทุนขั8นตํ�าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่านี8  

   สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์

   ของพนกังาน

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                 (      นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ         นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      )
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เรื�อง ปีที�มีผลบงัคบัใช้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 2558

ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 2558

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 2558

ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ 2558

   เหมืองผิวดิน

            ผูบ้ริหารคาดวา่จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช ้ และ

     ถือปฏิบติั      โดยผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการพิจารณาถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ8นจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

     การเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินของบริษทัซึ�งคาดวา่ไม่มีผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่องบการเงินใน

     งวดที�ถือปฏิบติั

3.  หลกัเกณฑ์การจดัทาํงบการเงินรวม

     3.1  งบการเงินรวมของบริษทั ควอลลีเทค จาํกดั (มหาชน) ไดร้วมงบการเงินของบริษทัยอ่ยนบัตั8งแต่วนัที�บริษทัฯ มีส่วนร่วม

            ในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงานจนถึงวนัที�การควบคุมสิ8นสุดลงดงัต่อไปนี8

2557 2556

         บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 99.99 99.99 ให้บริการงานดา้นวิศวกรรม

ในประเทศและต่างประเทศ และ

ประกอบธุรกิจอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

         บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 50.99 50.99 ให้บริการงานวิศวกรรม ความ

ปลอดภยัในประเทศพม่า และ

ประกอบธุรกิจอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

     3.2  งบการเงินรวมนี8จดัทาํขึ8นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั  สาํหรับรายการบญัชีเหมือนกนั  หรือเหตุการณ์ทางบญัชี

            ที�คลา้ยคลึงกนั

     3.3  ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย ยอดกาํไรที�คิดระหวา่งกนักบัที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ8นของบริษทัฯ

            กบัสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในงบการเงินรวมแลว้

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ
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4.  สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคญั

     4.1  การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

            4.1.1  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง

            4.1.2  รายไดห้ลกัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยซึ�งไดม้าจากการเรียกเกบ็เงินตามสัญญาจา้งที�กาํหนดมูลค่างานตามระยะเวลา    

      หรือตามลกัษณะงานที�ทาํ   โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเรียกเกบ็เงินเป็นรายวนัถึงรายเดือน   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

      รับรู้รายไดด้งักล่าวตามระยะเวลาหรือปริมาณงานที�ทาํเสร็จตามที�กาํหนดไวใ้นสัญญาจา้ง สาํหรับสัญญาจา้งระยะยาว

      ขนาดใหญ่   บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยบนัทึกรายไดต้ามวิธีเปอร์เซ็นตง์านที�ทาํเสร็จ    ซึ�งวิธีนี8บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย

      บนัทึกประมาณการรายไดบ้นเกณฑข์องอตัราตน้ทุนที�เกิดขึ8นจริงจนถึงปัจจุบนัต่อประมาณการตน้ทุนทั8งหมด  ปัจจยั

      ที�มีผลกระทบต่อประมาณการตน้ทุนไดแ้ก่   การเปลี�ยนแปลงราคาวตัถุดิบและค่าแรงงาน  ประสิทธิภาพ  การทาํงาน   

      การวางแผนงานและองคป์ระกอบภายนอกอื�น   ๆ    ที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั     ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อ

      การดาํเนินงานตามสัญญาจา้งและประมาณการตน้ทุนจนงานเสร็จ          ปัจจยัดงักล่าวมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได ้ 

      บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยไดมี้การสอบทานประมาณการเกี�ยวกบัสัญญาจา้งโดยสมํ�าเสมอ  เมื�อพบวา่มีความเป็นไปได้

      ค่อนขา้งแน่ที�ตน้ทุนดาํเนินงานทั8งสิ8นจะสูงกวา่รายไดต้ามสัญญาจา้ง  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจะรับรู้ขาดทุนที�คาดวา่

      จะเกิดขึ8นเป็นค่าใชจ่้ายและสะทอ้นให้เห็นทนัที 

     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารซึ�งกาํหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

     นบัจากวนัฝากและไม่มีขอ้กาํหนดในการเบิกใช ้

     4.3  เงินลงทุน

            เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้    แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม   กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม  

     รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

     4.4  ลูกหนี8การคา้และลูกหนี8 อื�น 

            ลูกหนี8การคา้และลูกหนี8 อื�น แสดงในราคาตามสิทธิที�จะไดรั้บ/ใบแจง้หนี8  หักค่าเผื�อหนี8สงสัยจะสูญ 

            บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยตั8งค่าเผื�อหนี8สงสัยจะสูญ  โดยพิจารณาจากระยะเวลาคา้งชาํระของลูกหนี8   และกาํหนดค่าเผื�อหนี8

     สงสัยจะสูญและลูกหนี8จากผลการพิจารณาความสามารถในการชาํระหนี8ของลูกหนี8แต่ละราย 
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     4.5  สินคา้คงเหลือ 

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแสดงวสัดุคงเหลือในราคาทุน โดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO)  หรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ แลว้แต่

     ราคาใดจะตํ�ากวา่

     4.6  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

            4.6.1  บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยแสดงที�ดินดว้ยราคาทุน    อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมที�

                       เกี�ยวขอ้งและค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (ถา้มี)  ราคาทุนรวมตน้ทุนที�ประมาณในเบื8องตน้สาํหรับการรื8อถอน  

                       การขนยา้ยและการบูรณะสถานที�ตั8งของสินทรัพย ์ซึ�งเป็นภาระผกูพนัของบริษทั

            4.6.2  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตดัค่าเสื�อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ

                       ของสินทรัพยน์ั8นและคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั เมื�อส่วนประกอบแต่ละ

                       ส่วนนั8นมีตน้ทุนที�มีนยัสาํคญัเมื�อเทียบกบัตน้ทุนทั8งหมดของสินทรัพยน์ั8น นอกจากนี8 ยงักาํหนดให้ตอ้งทบทวนอายุ

                       การให้ประโยชน์ของมูลค่าคงเหลือ   และวิธีการคิดค่าเสื�อมราคาอยา่งนอ้ยที�สุดทุกสิ8นรอบบญัชี

อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

จาํนวนปี

          อาคาร 20

          ส่วนปรับปรุงอาคาร 20

          เครื�องตกแต่งติดตั8งสาํนกังาน 5

          เครื�องมือและอุปกรณ์ 5

          เครื�องใชส้าํนกังาน 3, 5

          งานระบบสาธารณูปโภค 5

          ยานพาหนะ 5

               ยกเวน้เครื�องมือและอุปกรณ์ช่างที�ไดม้าช่วงวนัที� 23 ตุลาคม 2542  ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2546   และที�ไดม้า

                       หลงัวนัที�  31 ธนัวาคม 2548  บริษทัฯ  ตดัค่าเสื�อมราคาโดยวิธียอดลดลงทวีคูณ  (อาย ุ5 ปี)  สาํหรับเครื�องมือและ

                       อุปกรณ์ช่างบางส่วน  เนื�องจากบริษทัฯ เห็นวา่เครื�องมือและอุปกรณ์ช่างดงักล่าวมีส่วนประกอบของอุปกรณ์ทาง

                       ดา้นเทคโนโลย ี  ซึ�งเทคโนโลยดีงักล่าวมีการพฒันาให้มีประสิทธิภาพเพิ�มขึ8นอยูต่ลอดเวลา และลกัษณะงานของ

                       บริษทัฯ  ที�ตอ้งนาํเครื�องมือและอุปกรณ์ช่างออกไปใชใ้นการปฏิบติังานตามสถานที�ต่าง  ๆ  ของลูกคา้  โอกาสที�

                       เครื�องมือและอุปกรณ์ช่างดงักล่าวจะลา้สมยัและเกิดความเสียหาย   เนื�องจากใชป้ฏิบติังานจึงมีความเป็นไปไดสู้ง

               ไม่มีการตดัค่าเสื�อมราคา สาํหรับที�ดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
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     4.7  การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

            บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยไดส้อบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์   เมื�อมีขอ้บ่งชี8วา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัฯ

     และบริษทัยอ่ย   สูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน   (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั8น  ๆ  ตามปกติธุรกิจ   หรือมูลค่าจากการใช้

     แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่)   โดยที�การสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ     หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด

     แลว้แต่กรณี  ในกรณีที�ราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลขาดทุน

     จากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ    และจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าต่อเมื�อมีขอ้บ่งชี8วา่การดอ้ยค่า

     ดงักล่าวไม่มีอยูอี่กต่อไป   หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางที�ลดลง

     4.8  รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศ

            บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยบนัทึกรายการสินทรัพยแ์ละหนี8 สินที�มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท   โดยใชอ้ตัรา

     แลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ ยอดคงเหลือของบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็น

     เงินบาทดว้ยอตัราแลกเปลี�ยน  ณ  วนันั8น

            กาํไรขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยน  บนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานแลว้

     4.9  เครื�องมือทางการเงิน

            เครื�องมือทางการเงินที�แสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน   ประกอบดว้ย   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  เงินลงทุน

     ชั�วคราว  ลูกหนี8การคา้และลูกหนี8 อื�น  เจา้หนี8การคา้และเจา้หนี8 อื�น และหนี8 สินตามสัญญาเช่าการเงิน  นโยบายการบญัชี เกณฑ์

     การรับรู้และการวดัมูลค่าสาํหรับแต่ละรายการไดมี้การเปิดเผยแยกตามแต่ละหัวขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง

     4.10   สัญญาเช่าระยะยาว 

              บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื8อ  เป็นสินทรัพยแ์ละหนี8 สินดว้ยราคายติุธรรมของสินทรัพยที์�

     เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินขั8นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า ส่วนดอกเบี8ยจ่ายที�เกิดขึ8นจะบนัทึกตามระยะเวลาของ

     สัญญาเช่า 
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     4.11  ผลประโยชน์ของพนกังาน 

             4.11.1  กองทุนสาํรองเลี8ยงชีพพนกังาน

                         บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจดัให้มีกองทุนสาํรองเลี8ยงชีพ   ซึ�งเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที�ไดก้าํหนด

             การจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลี8ยงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั และไดรั้บการบริหาร

             โดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก    กองทุนสาํรองเลี8ยงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังาน    และเงินสมทบ

             จากบริษทัเงินจ่ายสมทบ    กองทุนสาํรองเลี8ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับรอบระยะเวลา

             บญัชีที�เกิดรายการนั8น

             4.11.2  ผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้ง 

                         บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยจดัให้มีผลประโยชน์ของพนกังานหลงัการเลิกจา้ง  เพื�อจ่ายให้แก่พนกังานเป็นไปตาม

             กฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปัจจุบนัของหนี8 สินผลประโยชน์พนกังานไดถู้กรับรู้รายการในงบการเงินโดยการประมาณ

             การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากผูเ้ชี�ยวชาญอิสระ   (นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั)    ดว้ยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยที�

              ประมาณการไว ้  (Projected  Unit  Credit  Method)    ภายใตส้มมติฐานเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคตที�บริษทัฯ   และ

              บริษทัยอ่ยกาํหนดขึ8นอยา่งเหมาะสม   

                         สมมติฐานทางสถิติที�สาํคญัที�ใชใ้นการคาํนวณสรุปผลประโยชน์พนกังาน สรุปไวด้งันี8

            อตัราคิดลด ร้อยละ 4 ต่อปี

            อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน ผนัแปรตามอายพุนกังานและแบ่งตามประเภทพนกังาน

ประจาํและพนกังานรายวนั

            อตัราการตาย อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑต์ามเพศชาย

และเพศหญิง

     4.12  ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

1.  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้

 ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  เวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวขอ้ง

 ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

  - ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีที�คาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน

 สาํหรับงวดที�ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ ณ  วนัที�รายงาน ตลอดจน

 การปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ
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  - ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ8นระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

 และหนี8 สินและจาํนวนที�ใชเ้พื�อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้หากเป็นไปไดว้า่จะ

 ไม่มีการใชป้ระโยชน์ในอนาคตอนัใกล ้

2.  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการปรับปรุงโดยใช้

 อตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน

3.  ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคาํนึงถึง

 ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ8น และมีดอกเบี8ยที�ตอ้งชาํระ  

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  เชื�อวา่ไดต้ั8งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดที้�จะจ่ายในอนาคต  ซึ�งเกิดจากการ

 ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนี8

 อยูบ่นพื8นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน    และอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  

 ขอ้มูลใหม่ ๆ   อาจจะทาํให้บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยเปลี�ยนการตดัสินใจ   โดยขึ8นอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินได้

 คา้งจ่ายที�มีอยู ่  การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง

4.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี8 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได ้        เมื�อบริษทัฯ   และ

 บริษทัยอ่ยมีสิทธิตามกฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี8 สินภาษีเงินไดข้องงวด

 ปัจจุบนั   และภาษีเงินไดนี้8ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วย

 ภาษีต่างกนัสาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั8น          บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมีความตั8งใจจะจ่ายชาํระหนี8 สินและสินทรัพย์

 ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั8งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี8 สินในเวลาเดียวกนั

5.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ กาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคต

 จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว    สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

 ทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง

     4.13  ประมาณการทางบญัชี

              การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้ารประมาณและ

     การตั8งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ

     งบการเงิน  ซึ�งผลที�เกิดขึ8นจริงในภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินที�ประมาณไว้
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     4.14  ประมาณการหนี8 สิน 

              บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี8 สินเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนั

     ตามกฎหมาย   หรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต   ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้สูญเสีย

     ทรัพยากรที�มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ    เพื�อจ่ายชาํระภาระผกูพนัและจาํนวนที�ตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ

     หากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไดรั้บคืนรายจ่ายที�จ่ายชาํระไปตามประมาณการหนี8 สินทั8งหมดหรือบางส่วนอยา่งแน่นอน   

     บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายจ่ายที�ไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนประมาณการหนี8 สินที�เกี�ยวขอ้ง

     4.15  กาํไรต่อหุ้น

              กาํไรต่อหุ้นขั8นพื8นฐาน  คาํนวณโดยการหารยอดกาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ8 าหนกั

     ที�จาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ 

              กาํไรต่อหุ้นปรับลด    คาํนวณโดยการหารยอดกาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ8 าหนกัที�

     ออกและเรียกชาํระแลว้   บวกดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัที�บริษทัฯ   ตอ้งออกให้กบัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซื8อหุ้นสามญัของ

     บริษทั

5. ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบังบกระแสเงินสด  

      5.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

เงินสด 390,439.24 420,501.88 326,936.48 276,376.48 

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

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 27,603,516.92 38,145,285.28 24,571,141.40 32,854,786.86 

เงินฝากธนาคาร - ประจาํ 0.00 144,597.89 0.00 144,597.89 

รวม 28,027,956.16 38,744,385.05 24,932,077.88 33,309,761.23 
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      5.2  รายการที�ไม่เกี�ยวกบัเงินสด

สาํหรับปี 2557

บริษทัใหญ่

        บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าซื$อยานพาหนะจาํนวน 5.28 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายชาํระเงินเริ�มแรกจาํนวน 1.32 ลา้นบาท 

            ส่วนที�เหลือผอ่นชาํระแสดงไวเ้ป็นหนี$ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

สาํหรับปี 2556

บริษทัใหญ่

        บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าซื$อยานพาหนะจาํนวน 5.03 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายชาํระเงินเริ�มแรกจาํนวน 1.25 ลา้นบาท 

            ส่วนที�เหลือผอ่นชาํระแสดงไวเ้ป็นหนี$ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

บริษทัยอ่ย

        บริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาเช่าซื$อยานพาหนะจาํนวน 0.78 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายชาํระเงินเริ�มแรกจาํนวน 0.19 ลา้นบาท 

            ส่วนที�เหลือผอ่นชาํระแสดงไวเ้ป็นหนี$ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

6.  เงินลงทุนชัวคราว 

2557 2556 2557 2556

            เงินลงทุนในกองทุนเปิด:-

กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ 20,108,016.28 1,526,780.94 20,108,016.28 1,526,780.94

กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน 20,109,438.69 0.00 20,109,438.69 0.00

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท์ 20,115,565.85 0.00 20,115,565.85 0.00

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 20,005,949.98 0.00 20,005,949.98 0.00

กองทุนเปิดแคช อเบอร์ดีน ครีเอชั�น 6,022,028.59 0.00 0.00 0.00

กองทุนเปิดธนชาตพนัธบตัร

   รัฐคุม้ครองเงินตน้ 3M/3 0.00 26,583,814.27 0.00 26,583,814.27

กองทุนเปิดยโูอบี อินคมั เดลี 0.00 11,090,452.98 0.00 11,090,452.98

กองทุนเปิด ยโูอบี เอฟไอ พลสั พลสั 3/7 0.00 15,064,800.00 0.00 15,064,800.00

รวมเงินลงทุนในกองทุนเปิด 86,360,999.39 54,265,848.19 80,338,970.80 54,265,848.19

            เงินฝากธนาคาร - ประจาํ 6 เดือน 1,454,666.39 20,915,115.31 1,454,666.39 20,915,115.31

รวม 87,815,665.78 75,180,963.50 81,793,637.19 75,180,963.50

            กองทุนเปิดดงักล่าวลงทุนในตราสารที�มีความเสี�ยงตํ�า

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                 (      นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ         นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์      )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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7.  ลูกหนี!การค้าและลูกหนี!อืน  

2557 2556 2557 2556

ลูกหนี$การคา้ 121,786,639.00 73,069,143.37 118,719,620.79 72,675,874.83

ลูกหนี$ อื�น 10,145,910.52 6,522,723.01 8,468,526.38 5,968,457.62

รวม 131,932,549.52 79,591,866.38 127,188,147.17 78,644,332.45

หัก    ค่าเผื�อหนี$สงสัยจะสูญ

           - ลูกหนี$การคา้ (13,913,010.71) (13,543,697.21) (13,913,010.71) (13,543,697.21)

สุทธิ 118,019,538.81 66,048,169.17 113,275,136.46 65,100,635.24

ลูกหนี$การคา้ที�เรียกเกบ็เงินแลว้แยกตามอายทีุ�คา้งชาํระไดด้งันี$  

2557 2556 2557 2556

ลูกหนี$การคา้ที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 58,354,824.73 25,483,298.52 60,398,737.37 25,344,521.78 

ลูกหนี$การคา้ที�เกินกาํหนดชาํระ

-  นอ้ยกวา่ 3 เดือน 38,629,869.54 29,724,983.69 36,951,263.69 29,692,543.69 

-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 9,426,840.71 4,773,344.34 5,994,515.71 4,708,464.34 

-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน 2,528,409.00 91,150.00 2,528,409.00 91,150.00 

-  มากกวา่ 9 เดือน ถึง 12 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00 

-  มากกวา่ 12 เดือน ขึ$นไป 12,846,695.02 12,996,366.82 12,846,695.02 12,839,195.02 

รวม 121,786,639.00 73,069,143.37 118,719,620.79 72,675,874.83 

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                 (      นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ         นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์      )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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8.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

ลกัษณะ

ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ 2557 2556 2557 2556 2557 2556

     บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั ใหบ้ริการงานวศิวกรรม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 5,000,000.00 2,500,000.00 99.99 99.99 4,999,700.00 2,499,850.00

ในประเทศและต่างประเทศและ 99.99 และกรรมการ

ประกอบธุรกิจอื�นที�เกี�ยวขอ้ง และผูบ้ริหารถือหุน้

        ร่วมกนั

     บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั ใหบ้ริการงานวศิวกรรม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 2,000,000.00 2,000,000.00 50.99 50.99 1,019,700.00 1,019,700.00

ความปลอดภยัในประเทศพม่า 50.99 และกรรมการ

และประกอบธุรกิจอื�น และผูบ้ริหารถือหุน้

ที�เกี�ยวขอ้ง ร่วมกนั

รวม 6,019,400.00 3,519,550.00

      8.1  ในระหวา่งปี 2557 บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั ไดเ้รียกและรับชาํระค่าหุน้สามญัเพิ�ม จาํนวน 2.50 ลา้นบาท (หุน้สามญั 50,000 หุน้ หุน้ละ 50 บาท) ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีทุนที�ออกและชาํระแลว้

              ร้อยละ 100 คิดเป็นจาํนวนเงิน 5.00 ลา้นบาท (หุน้สามญั 50,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท) 

      8.2  งบการเงินสาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  2557 และ 2556 ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ที�นาํมาจดัทาํงบการเงินรวม ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้

      8.3  ทุนเรือนหุน้ - บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั

    ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้  ครั� งที� 2/2557  มีมติใหเ้พิ�มทุน 4 ลา้นบาท รวมเป็น 6 ลา้นบาท  (หุน้สามญั 60,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท)  โดยบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุน

      ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้  เมื�อวนัที�  30  พฤษภาคม   2557  แต่เนื�องจากบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดร้ับชาํระค่าหุน้เพิ�มทุนดงักล่าว  ต่อมาจึงไดเ้สนอต่อผูถ้ือหุน้ในลดทุนดงักล่าว โดยที�ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้

      ครั� งที�  3/2557  เมื�อวนัที�  25 มิถุนายน  2557  มีมติใหล้ดทุนจาํนวน  4 ลา้นบาท  คงเหลือ 2 ลา้นบาท  (หุน้สามญั 20,000 หุน้  มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ  100 บาท)   โดยบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบั

      กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื�อวนัที� 21 สิงหาคม 2557

9.  เงินฝากธนาคารติดภาระคํ�าประกนั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  บริษทัฯ มีเงินฝากกบัธนาคารแห่งหนึ�ง  จาํนวน 19.20 ลา้นบาท  และ 13.96 ลา้นบาท  ตามลาํดบั  ติดคํEาประกนัหนีE สินที�อาจเกิดขึEนในภายหนา้จากการใหธ้นาคาร

     ออกหนงัสือคํEาประกนั (หมายเหตุ   26)

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                 (      นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์      )

ชื�อบริษทั

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)สัดส่วนเงินลงทุน 

ทุนชาํระแลว้  (บาท) (ร้อยละ) ราคาทุน
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10. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ส่วนปรับปรุง เครื�องตกแต่งติดตั ง เครื�องมือ เครื�องใช้ งานระบบ งานระหว่าง

ที�ดิน อาคาร อาคาร สํานักงาน และอุปกรณ์ สํานักงาน สาธารณูปโภค ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

     สินทรัพยร์าคาทุน :

           ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 18,719,000.00 27,498,717.99 7,904,913.42 6,687,899.17 126,127,756.98 9,523,372.20 1,291,122.36 47,099,389.70 0.00 244,852,171.82

           ซื#อเพิ�ม 16,361,000.00 5,564,000.00 752,268.04 1,031,122.53 11,087,636.21 1,824,223.44 0.00 6,589,665.00 2,006,864.52 45,216,779.74

           จาํหน่าย 0.00 0.00 0.00 (40,374.30) (10,511,079.29) (757,551.21) 0.00 (4,221,625.61) 0.00 (15,530,630.41)

           ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 35,080,000.00 33,062,717.99 8,657,181.46 7,678,647.40 126,704,313.90 10,590,044.43 1,291,122.36 49,467,429.09 2,006,864.52 274,538,321.15

           ซื#อเพิ�ม 0.00 0.00 89,690.72 899,455.40 38,322,812.77 3,420,431.48 0.00 9,470,125.86 2,745,994.33 54,948,510.56

           จาํหน่าย 0.00 0.00 0.00 (336,831.52) (16,814,136.77) (1,132,743.75) 0.00 (5,801,414.04) (22,276.93) (24,107,403.01)

           โอน 0.00 0.00 2,303,212.52 0.00 89,683.71 0.00 0.00 0.00 (2,392,896.23) 0.00

           ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 35,080,000.00 33,062,717.99 11,050,084.70 8,241,271.28 148,302,673.61 12,877,732.16 1,291,122.36 53,136,140.91 2,337,685.69 305,379,428.70

     ค่าเสื�อมราคาสะสม :

           ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 0.00 5,615,061.50 1,018,921.06 3,614,888.85 89,986,498.64 6,877,283.47 1,291,118.36 29,714,872.89 0.00 138,118,644.77

           ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 0.00 1,527,544.55 396,488.86 891,500.35 12,869,117.47 1,319,559.86 0.00 1,481,745.47 0.00 18,485,956.56

           ค่าเสื�อมราคาส่วนที�ตดัจาํหน่าย 0.00 0.00 0.00 (34,876.64) (8,502,498.27) (430,824.07) 0.00 (3,393,622.44) 0.00 (12,361,821.42)

           ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 0.00 7,142,606.05 1,415,409.92 4,471,512.56 94,353,117.84 7,766,019.26 1,291,118.36 27,802,995.92 0.00 144,242,779.91

           ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 0.00 1,606,508.88 542,063.03 1,074,580.30 18,520,888.90 1,753,653.59 0.00 3,733,299.00 0.00 27,230,993.70

           ค่าเสื�อมราคาส่วนที�ตดัจาํหน่าย 0.00 0.00 0.00 (331,968.66) (15,647,941.56) (1,060,679.97) 0.00 (5,184,917.29) 0.00 (22,225,507.48)

           ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 0.00 8,749,114.93 1,957,472.95 5,214,124.20 97,226,065.18 8,458,992.88 1,291,118.36 26,351,377.63 0.00 149,248,266.13

     มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิ - ตามบญัชี
           ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 35,080,000.00 25,920,111.94 7,241,771.54 3,207,134.84 32,351,196.06 2,824,025.17 4.00 21,664,433.17 2,006,864.52 130,295,541.24

           ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 35,080,000.00 24,313,603.06 9,092,611.75 3,027,147.08 51,076,608.43 4,418,739.28 4.00 26,784,763.28 2,337,685.69 156,131,162.57

ลงชื�อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอาํนาจ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ       นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงนิรวม (บาท)
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10. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  (ต่อ)

ส่วนปรับปรุง เครื�องตกแต่งติดตั"ง เครื�องมือ เครื�องใช้ งานระบบ งานระหว่าง

ที�ดิน อาคาร อาคาร สํานักงาน และอุปกรณ์ สํานักงาน สาธารณูปโภค ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

     สินทรัพยร์าคาทุน :

           ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 18,719,000.00 27,498,717.99 7,904,913.42 6,687,899.17 126,074,408.58 9,523,372.20 1,291,122.36 47,099,389.70 0.00 244,798,823.42

           ซื#อเพิ�ม 16,361,000.00 5,564,000.00 752,268.04 1,027,522.53 10,979,935.66 1,450,224.66 0.00 5,510,665.00 2,006,864.52 43,652,480.41

           จาํหน่าย 0.00 0.00 0.00 (40,374.30) (10,511,079.29) (757,551.21) 0.00 (4,221,625.61) 0.00 (15,530,630.41)

           ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 35,080,000.00 33,062,717.99 8,657,181.46 7,675,047.40 126,543,264.95 10,216,045.65 1,291,122.36 48,388,429.09 2,006,864.52 272,920,673.42

           ซื#อเพิ�ม 0.00 0.00 89,690.72 860,095.59 38,022,519.82 3,206,800.00 0.00 9,470,125.86 2,745,994.33 54,395,226.32

           จาํหน่าย 0.00 0.00 0.00 (336,831.52) (16,790,758.52) (1,132,743.75) 0.00 (5,801,414.04) (22,276.93) (24,084,024.76)

           โอน 0.00 0.00 2,303,212.52 0.00 89,683.71 0.00 0.00 0.00 (2,392,896.23) 0.00

           ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 35,080,000.00 33,062,717.99 11,050,084.70 8,198,311.47 147,864,709.96 12,290,101.90 1,291,122.36 52,057,140.91 2,337,685.69 303,231,874.98

     ค่าเสื�อมราคาสะสม :

           ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 0.00 5,615,061.50 1,018,921.06 3,614,888.85 89,978,483.02 6,877,283.47 1,291,118.36 29,714,872.89 0.00 138,110,629.15

           ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 0.00 1,527,544.55 396,488.86 891,443.16 12,851,783.47 1,272,686.76 0.00 1,431,947.11 0.00 18,371,893.91

           ค่าเสื�อมราคาส่วนที�ตดัจาํหน่าย 0.00 0.00 0.00 (34,876.64) (8,502,498.27) (430,824.07) 0.00 (3,393,622.44) 0.00 (12,361,821.42)

           ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 0.00 7,142,606.05 1,415,409.92 4,471,455.37 94,327,768.22 7,719,146.16 1,291,118.36 27,753,197.56 0.00 144,120,701.64

           ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 0.00 1,606,508.88 542,063.03 1,070,602.88 18,435,654.99 1,606,958.44 0.00 3,597,499.00 0.00 26,859,287.22

           ค่าเสื�อมราคาส่วนที�ตดัจาํหน่าย 0.00 0.00 0.00 (331,968.66) (15,635,873.96) (1,060,679.97) 0.00 (5,184,917.29) 0.00 (22,213,439.88)

           ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 0.00 8,749,114.93 1,957,472.95 5,210,089.59 97,127,549.25 8,265,424.63 1,291,118.36 26,165,779.27 0.00 148,766,548.98

     มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิ - ตามบญัชี
           ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 35,080,000.00 25,920,111.94 7,241,771.54 3,203,592.03 32,215,496.73 2,496,899.49 4.00 20,635,231.53 2,006,864.52 128,799,971.78

           ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 35,080,000.00 24,313,603.06 9,092,611.75 2,988,221.88 50,737,160.71 4,024,677.27 4.00 25,891,361.64 2,337,685.69 154,465,326.00

ลงชื�อ …………………………………………………………………………………. กรรมการตามอาํนาจ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ       นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)
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      เครื�องมือและอุปกรณ์ช่าง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ที�ได้มาช่วง ราคาทุน ค่าเสื�อมราคาสะสม ราคาทุนสุทธิ

ตดัค่าเสื�อมราคา โดยวิธีเส้นตรง

    -  ก่อนวนัที� 23 ตุลาคม 2542 1,974,030.39 (1,973,952.39) 78.00

    -  ปี 2547 ถึงปีปัจจุบนั 53,568,073.02 (36,621,625.40) 16,946,447.62

ตดัค่าเสื�อมราคา โดยวิธียอดลดลงทวีคูณ

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

    -  ปี 2549 ถึงปีปัจจุบนั 88,436,449.80 (54,645,871.71) 33,790,578.09

รวม 147,864,709.96 (97,127,549.25) 50,737,160.71

      เครื�องมือและอุปกรณ์ช่าง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ที�ได้มาช่วง ราคาทุน ค่าเสื�อมราคาสะสม ราคาทุนสุทธิ

ตดัค่าเสื�อมราคา โดยวิธีเส้นตรง

    -  ก่อนวนัที� 23 ตุลาคม 2542 2,279,464.99 (2,279,373.99) 91.00

    -  ปี 2547 ถึงปีปัจจุบนั 46,808,030.44 (33,468,062.37) 13,339,968.07

ตดัค่าเสื�อมราคา โดยวิธียอดลดลงทวีคูณ

    -  วนัที� 23 ตุลาคม 2542 ถึงปี 2546 4,567,694.17 (4,567,635.17) 59.00

    -  ปี 2549 ถึงปีปัจจุบนั 72,888,075.35 (54,012,696.69) 18,875,378.66

รวม 126,543,264.95 (94,327,768.22) 32,215,496.73

ค่าเสื�อมราคา สาํหรับปี สิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  จาํนวนเงิน 18.44  ลา้นบาท และ 12.85 ลา้นบาท 

      ตามลาํดบั 

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

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

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2557 2556

ลูกหนี9 เงินประกนัตามสัญญา 4,504,826.99 4,557,094.99

อื�นๆ 14,081.73 24,405.05

รวม 4,518,908.72 4,581,500.04

หัก    ค่าเผื�อหนี9สงสัยจะสูญ (3,622,564.07) (3,622,564.07)

หัก    ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (14,081.73) (24,405.05)

สุทธิ 882,262.92 934,530.92

12. เจ้าหนี,การค้าและเจ้าหนี,อื�น  

2557 2556 2557 2556

เจา้หนี9การคา้ 13,875,856.91 8,213,563.52   23,963,519.57 11,567,703.14 

เจา้หนี9 อื�น 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 43,120,916.19 35,913,594.06 36,551,558.66 34,117,301.48 

เจา้หนี9 ค่าซื9อทรัพยสิ์น 768,792.62      4,100,983.99   727,597.62      4,100,983.99   

อื�น ๆ 6,258,203.88   3,299,139.58   6,191,826.28   3,111,023.34   

รวม 64,023,769.60 51,527,281.15 67,434,502.13 52,897,011.95 

13. หนี,สินตามสัญญาเช่าการเงิน  

      13.1  หนี9 สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี9ยจ่ายในอนาคต มีดงันี9

2557 2556 2557 2556

เจา้หนี9ตามสัญญาเช่าซื9อ 7,990,089.62 7,987,729.57 7,587,625.55 7,447,412.56

หัก  ส่วนของหนี9 สินระยะยาวที�ถึง

         กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (3,731,710.71) (3,289,373.24) (3,587,008.64) (3,151,524.79)

          สุทธิ 4,258,378.91 4,698,356.33 4,000,616.91 4,295,887.77

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)
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      13.2  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์าวรราคาทุนที�อยูใ่นระหวา่งการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ ดงันี9

2557 2556 2557 2556

ยานพาหนะ 22,611,037.38 17,335,037.38 21,832,037.38 16,556,037.38 

เครื�องใชส้าํนกังาน 0.00 242,780.16 0.00 242,780.16 

รวม 22,611,037.38 17,577,817.54 21,832,037.38 16,798,817.54 

      13.3  จาํนวนเงินขั9นตํ�าที�ตอ้งจ่ายสาํหรับสัญญาเช่าการเงิน มีดงันี9  

2557 2556 2557 2556

ภายใน 1 ปี 4,045,749.00 3,664,223.88 3,884,781.00 3,503,255.88 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 4,129,914.00 4,647,199.97 3,861,634.00 4,217,951.97 

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 208,810.00 236,391.00 208,810.00 236,391.00 

          รวม 8,384,473.00 8,547,814.85 7,955,225.00 7,957,598.85 

หัก    ดอกเบี9ยจ่ายในอนาคตของ

         สัญญาเช่าการเงิน (394,383.38) (560,085.28) (367,599.45) (510,186.29)

         มูลค่าปัจจุบนัของเจา้หนี9ตาม

              สัญญาเช่าการเงิน 7,990,089.62 7,987,729.57 7,587,625.55 7,447,412.56 

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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14.  ทุนเรือนหุ้น

        14.1  การเพิ�มขึ9นและลดลงของทุนเรือนหุ้น  สาํหรับปี สิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงันี9

   

จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน(บาท) จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน(บาท)

ยอด ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 99,000,000 99,000,000.00 95,089,535 95,089,535.00

ออกหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญั

แสดงสิทธิซื9อหุ้นสามญัของบริษทั 

( QLT -ESOP ) 0 0.00 1,487,750 1,487,750.00

ยอด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 99,000,000 99,000,000.00 96,577,285 96,577,285.00

ออกหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญั

แสดงสิทธิซื9อหุ้นสามญัของบริษทั 

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

ยอด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 99,000,000 99,000,000.00 98,127,390 98,127,390.00

      14.2  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

   เมื�อวนัที�  4  กรกฎาคม  2555  บริษทัฯ  ไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซื9อหุ้นสามญัของบริษทั  ( QLT -ESOP )  ให้กบั

      ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทั จาํนวน 4.30 ลา้นหน่วย โดยไม่คิดราคาขาย อตัราในการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 

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

      30 ต่อปี  ส่วนปีที� 3 ใชสิ้ทธิในส่วนที�เหลือ) กาํหนดให้ใชสิ้ทธิทุกวนัที� 15 ของเดือนมีนาคม และกนัยายน 

   มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณของสิทธิซื9อหุ้นแต่ละสิทธิที�ออกเท่ากบั  0.9991  บาท       คาํนวณโดยใชแ้บบจาํลองการ

      กาํหนดราคาสิทธิ  Black-Scholes  Model  ขอ้มูลนาํเขา้แบบจาํลอง ไดแ้ก่ ราคาหุ้น  ณ วนัที�กาํหนดราคา  ซึ�งเท่ากบั 6.40 บาท

      ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั  5.72 บาท  ความผนัผวนที�คาดหวงัร้อยละ 24.29  ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ  5.47  อายุ

      สัญญา 3 ปี และอตัราดอกเบี9ยปลอดความเสี�ยงร้อยละ 3.08

   สาํหรับปี สิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  บริษทัฯ  บนัทึกค่าใชจ่้ายสาํหรับการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซื9อ

      หุ้นสามญัของบริษทั  ( QLT -ESOP )   ให้กบัผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทั   จาํนวนปีละ  1.72  ลา้นบาท และ 1.29 

      ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน  กบับนัทึก “สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ”์ 

     ในส่วนของผูถื้อหุ้น

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

ทุนจดทะเบียน ทุนที�ออกและชําระแล้ว
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   การเพิ�มขึ9นและลดลงของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื9อหุ้นสามญัของบริษทั ( QLT -ESOP )  สาํหรับปี  สิ9นสุดวนัที� 

     31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  มีดงันี9

จาํนวนหน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 3,710,100

ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (1,487,750)

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 2,222,350

ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (1,550,105)

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 672,245

15. สํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นสาํรองตามกฏหมายไม่นอ้ยกวา่

      ร้อยละ  5   ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา   (ถา้มี)   จนกวา่สาํรองตามกฎหมายนี9 จะมียอดไม่นอ้ยกวา่

      ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ�งทุนสาํรองตามกฎหมายนี9 ไม่อาจนาํไปจ่ายเงินปันผลได้

16.  การจดัสรรกาํไรสะสม

      สําหรับปี 2557

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

      ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ   0.65  บาท   รวมจาํนวนเงิน   62.68  ลา้นบาท    ซึ�งบริษทัฯ   ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ 

      อตัราหุ้นละ  0.25  บาท  จาํนวน  95.71  ลา้นหุ้น  รวมจาํนวนเงิน  23.93  ลา้นบาท   คงเหลือที�ตอ้งจ่ายในครั9 งนี9     อตัราหุ้นละ 

      0.40  บาท จาํนวน  96.90 ลา้นหุ้น รวมจาํนวนเงิน  38.75  ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในระหวา่งปี

              ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  ครั9 งที� 4/2557  เมื�อวนัที�  9 สิงหาคม 2557  มีมติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

      จากผลกาํไรสาํหรับงวด 6 เดือน ปี 2557 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.20  บาท รวมจาํนวนเงิน 19.38 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ  

      ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในระหวา่งปี

      สําหรับปี 2556

              ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจาํปี 2556  เมื�อวนัที�  10 เมษายน 2556  มีมติจ่ายเงินปันผลจากกาํไร ปี 2555

      ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ  0.70  บาท   รวมจาํนวนเงิน  66.75  ลา้นบาท      ซึ�งบริษทัฯ  ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ 

      อตัราหุ้นละ  0.20  บาท  จาํนวน   94.50   ลา้นหุ้น   รวมจาํนวนเงิน 18.90  ลา้นบาท  คงเหลือที�ตอ้งจ่ายในครั9 งนี9   อตัราหุ้นละ

      0.50 บาท จาํนวน 95.71 ลา้นหุ้น  รวมจาํนวนเงิน 47.85 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในระหวา่งปี

              ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั9 งที� 3/2556  เมื�อวนัที�  10 สิงหาคม 2556  มีมติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

      จากผลกาํไรสาํหรับงวด 6 เดือน ปี 2556 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ  0.25  บาท รวมจาํนวนเงิน 23.93 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ  

      ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในระหวา่งปี
       

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )
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17.  ภาษีเงินได้

      17.1 การคาํนวณภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

   บริษทัใหญ่

              สาํหรับปี 2557 และ 2556 บริษทัฯ  คาํนวณภาษีเงินได ้ในอตัราร้อยละ 20  จากกาํไร(ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้

       สาํหรับปี  บวกกลบัดว้ยสาํรองค่าใชจ่้ายและรายการอื�นๆ ที�ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีเงินได ้(ถา้มี)  

       ยกเวน้กาํไรในส่วนที�ไดรั้บยกเวน้จากการไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 23) 

   บริษทัยอ่ย

              สาํหรับปี 2557 และ 2556 บริษทัยอ่ยคาํนวณภาษีเงินได ้ ในอตัราร้อยละ 15 - 20 จากกาํไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้

       สาํหรับปี บวกกลบัดว้ยสาํรองค่าใชจ่้ายและรายการอื�นๆ ที�ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีเงินได ้(ถา้มี) 

      17.2 ภาษีเงินไดที้�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

2557 2556 2557 2556

   ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

      สาํหรับปีปัจจุบนั 3,463,361.03 2,559,645.85 1,589,834.23 2,037,926.45

   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

      การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมภาษีเงินได้ 3,463,361.03 2,559,645.85 1,589,834.23 2,037,926.45

              ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  ค่าเผื�อหนี9สงสัยจะสูญ จาํนวน 13.91 ลา้นบาท  และ 13.54 ลา้นบาท  ตามลาํดบั 

       เป็นค่าเผื�อหนี9สงสัยจะสูญของลูกหนี9การคา้ส่วนที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่มีผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

  17.3 การกระทบยอดเพื�อหาอตัราภาษีที�แทจ้ริง

2557 2556 2557 2556

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 108,520,204.89 85,706,464.66 98,415,121.51 82,475,917.93

อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 20 20 20

ภาษีเงินได้ 21,571,318.76 17,185,687.76 19,683,024.30 16,495,183.59

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี 1,239,796.53 1,105,338.71 1,228,395.28 1,105,338.71

ค่าใชจ่้ายที�หักไดเ้พิ�มทางภาษี (445,208.26) (379,142.94) (444,023.66) (379,142.94)

กาํไรที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (18,877,561.69) (15,183,452.91) (18,877,561.69) (15,183,452.91)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปีในบริษทัยอ่ย (24,984.31) (168,784.77) 0.00 0.00

รวมภาษีเงินได้ 3,463,361.03 2,559,645.85 1,589,834.23 2,037,926.45

อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 3 3 2 2

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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18.  กาํไรต่อหุ้น

กาํไรสุทธิ จาํนวนหุ้น กาํไรต่อหุ้น

2557      บาท      2556 2557      หุ้น      2556 2557 บาท 2556

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

    กาํไรสุทธิที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญั 104,898,727.28 83,505,044.12 97,164,123 95,823,113 1.08 0.87

    ผลกระทบของหุ้นสามญั เทียบเท่า

        ปรับเพิ�ม (สิทธิที�จะใชสิ้ทธิซื�อหุ้น) -                   -                 341,044 1,116,972  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

    กาํไรสุทธิที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญั 

        สมมติวา่มีการเปลี�ยนแปลงเป็น

        หุ้นสามญั 104,898,727.28 83,505,044.12 97,505,167 96,940,085 1.08 0.86

กาํไรสุทธิ จาํนวนหุ้น กาํไรต่อหุ้น

2557      บาท      2556 2557      หุ้น      2556 2557 บาท 2556

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

    กาํไรสุทธิที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญั 96,825,287.28 80,437,991.48 97,164,123 95,823,113 1.00 0.84

    ผลกระทบของหุ้นสามญั เทียบเท่า

        ปรับเพิ�ม (สิทธิที�จะใชสิ้ทธิซื�อหุ้น) -                   -                 341,044 1,116,972  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

    กาํไรสุทธิที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญั 

        สมมติวา่มีการเปลี�ยนแปลงเป็น

        หุ้นสามญั 96,825,287.28 80,437,991.48 97,505,167 96,940,085 0.99 0.83

                 ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                                 (      นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ         นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์      )

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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19. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

            ส่วนหนึ�งในสินทรัพย ์หนี� สิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เกิดขึ�นจากรายการทางบญัชีกบับุคคลและกิจการ

      ที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการที�เกี�ยวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที�ตกลงระหวา่งกนั  มีรายละเอียดดงันี�

      19.1  ขอ้มูลทั�วไป

ชื�อ ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายการค้า นโยบายการกาํหนดราคา

      บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั

            นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์ กรรมการและผูถื้อหุ้นบริษทั การคํ�าประกนั ไม่คิดค่าธรรมเนียมบริการ

            นางมณฑา ไชยะบาล คู่สมรสของกรรมการและ ค่าเช่าสาํนกังาน ตามราคาที�ตกลงในสญัญา เดือนละ

ผูถื้อหุ้นบริษทั 8,500 บาท เริ�ม มิถุนายน 2551

ซื�อที�ดินพร้อม ตามราคาผูป้ระเมินอิสระบวกเพิ�ม

   อาคารสาํนกังาน อีก 1.5 ลา้นบาท 

      บริษทัยอ่ย

            บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั บริษทัถือหุ้นร้อยละ 50.99 รายได ้- ค่าจา้งงาน ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

และกรรมการและผูบ้ริหาร รายได ้- ค่าบริการ ราคาตามที�ตกลงกนั

ถือหุ้นร่วมกนั    จดัการ

ดอกเบี�ยรับ อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 6.75 ต่อปี 

ค่าจา้งงาน ราคาตามที�ตกลงกนั

            บริษทั คิวแอลที อินเตอร์ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 รายได ้- ค่าจา้งงาน ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

เนชั�นแนล จาํกดั และกรรมการและผูบ้ริหาร รายได ้- ค่าเช่า ราคาตามที�ตกลงกนั เดือนละ 24,299.07 บาท

ถือหุ้นร่วมกนั รายได ้- ค่าบริการ ราคาตามที�ตกลงกนั

   จดัการ

ค่าจา้งงาน ราคาตามที�ตกลงกนั

ค่าวสัดุ ราคาตามที�ตกลงกนั

      บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

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

บริษทัยอ่ย ค่าจา้งงาน ราคาตามที�ตกลงกนั

ค่าเช่าสาํนกังาน ราคาตามที�ตกลงกนั เดือนละ 1,000.00 

  ดอลลาร์สหรัฐ

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )
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      19.2  ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี�

2557 2556 2557 2556

              ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น

      บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 530,524.43 1,500.00

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 0.00 0.00 66,000.00 22,020.00

      Parami Energy Service Co., Ltd. 3,874,410.13 392,113.68 0.00 0.00
รวม 3,874,410.13 392,113.68 596,524.43 23,520.00

              มูลค่างานบริการที�ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน

      บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 82,200.00 0.00

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 0.00 0.00 37,383.18 80,000.00
0.00 0.00 119,583.18 80,000.00

              เงินให้กูย้มืระยะสั�น
      บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00

      การเพิ�มขึ�นและลดลงของเงินให้กูย้มืระยะสั�น สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มีดงันี�

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ (บาท)

ยอด ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 0.00

ให้กูย้มืเพิ�มระหวา่งงวด 1,000,000.00

ยอด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 1,000,000.00

2557 2556 2557 2556

              เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น

      บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 59,035.65 107,836.74

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 0.00 0.00 10,081,221.79 3,985,101.44

      Parami Energy Service Co., Ltd. 713,093.80 612,397.37 0.00 0.00

รวม 713,093.80 612,397.37 10,140,257.44 4,092,938.18

              เงินกูย้มืระยะสั�น
      Parami Energy Service Co., Ltd. 500,000.00 0.00 0.00 0.00

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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      การเพิ�มขึ�นและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั�น สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มีดงันี�

งบการเงินรวม (บาท)

ยอด ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 0.00

กูย้มืเพิ�มระหวา่งงวด 500,000.00

ยอด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 500,000.00

      19.3  รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี�

งบการเงินรวม (บาท)

2557 2556 2557 2556

รายไดจ้ากการให้บริการ - ค่าจา้งงาน

      บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 199,295.40 1,401.87

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 0.00 0.00 384,000.00 6,000.00

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

รวม 3,748,389.40 0.00 583,295.40 7,401.87

รายไดอื้�น - ค่าเช่า

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 0.00 0.00 291,588.84 87,476.64

รายไดอื้�น - ค่าบริหารจดัการ

      บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 964,775.00 0.00

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 0.00 0.00 443,364.51 80,000.00

รวม 0.00 0.00 1,408,139.51 80,000.00

รายไดอื้�น - ค่าเช่าเครื�องมือ

      บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 298,892.22 0.00

รายไดอื้�น - ดอกเบี�ยรับ

      บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 32,270.56 0.00

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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งบการเงินรวม (บาท)

2557 2556 2557 2556

ตน้ทุนการให้บริการ - ค่าจา้งงาน

      บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 305,142.29 447,096.50

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 0.00 0.00 23,675,824.73 8,135,882.00

      Parami Energy Service Co., Ltd. 303,609.20 503,203.45 0.00 0.00

รวม 303,609.20 503,203.45 23,980,967.02 8,582,978.50

ตน้ทุนการให้บริการ - ค่าวสัดุ

      บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 0.00 0.00 2,700,902.00 0.00

ตน้ทุนการให้บริการ - ค่าที�พกัเดินทาง

      Parami Energy Service Co., Ltd. 44,892.28 0.00 0.00 0.00

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - ค่าบริหารจดัการ

      Parami Energy Service Co., Ltd. 391,898.50 251,912.13 0.00 0.00

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - ค่าที�พกัเดินทาง

   บริษทั ควอลลีเทค เมียนมาร์ จาํกดั 0.00 0.00 0.00 33,612.27

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - ค่าเช่าสาํนกังาน

      นางมณฑา ไชยะบาล 0.00 8,500.00 0.00 8,500.00

      19.4  รายการซื�อสินทรัพยถ์าวรกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  มีดงันี�

      สาํหรับไตรมาส  1   ปี  2556   ตามรายงานการประชุมคณะกรรมบริษทั  ครั� งที�  1/2556  เมื�อวนัที�  16  กมุภาพนัธ์  2556 

               คณะกรรมการบริษทัฯ   ไดใ้ห้สัตยาบนัการซื�อที�ดินพร้อมอาคารสาํนกังานจากคู่สมรสของกรรมการ        และผูถื้อหุ้นบริษทั 

               (นางมณฑา  ไชยะบาล)   แทนการเช่าสาํนกังานจากบุคคลดงักล่าว    โดยบริษทัฯ  ซื�อที�ดินพร้อมอาคารสาํนกังานดงักล่าวใน

               ราคา 7.50 ลา้นบาท  ซึ�งสูงกวา่ราคาประเมินจาํนวน 1.50  ลา้นบาท  โดยฝ่ายบริหารเห็นวา่เป็นราคาที�สมเหตุสมผล  เนื�องจาก

               เป็นค่าใชจ่้ายที�ประหยดัไดใ้นการที�ไม่ตอ้งขนยา้ยสาํนกังานและปรับปรุงสาํนกังานใหม่

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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20. ค่าตอบแทนกรรมการ 

              ค่าตอบแทนกรรมการนี� เนน้ผลประโยชน์ที�จ่ายให้แก่กรรมการบริษทั  ตามมาตรา 90  ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

      โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งที�จ่ายให้กบักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร 

21. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

              ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ริหาร 

      และให้ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยอ์นัไดแ้ก่ ผูจ้ดัการหรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหาร

      สี�รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา  และผูซึ้�งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายที�  4 ทุกราย  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

      บางส่วน ไดแ้สดงรวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

            ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะที�สาํคญั ดงันี�

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 228,994,350.72 193,314,452.45 222,645,730.74 190,947,813.97

ค่าเสื�อมราคา 27,230,993.70 18,485,956.56 26,859,287.22 18,371,893.91

วสัดุใชไ้ป 42,050,518.86 27,020,091.74 38,024,542.98 26,690,468.90

ค่าจา้งผูรั้บเหมา 27,710,081.90 17,954,519.52 49,452,782.39 25,868,303.05

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและที�พกั 14,197,129.41 11,112,936.58 12,698,362.80 10,814,544.43

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัสาํนกังาน 8,030,039.34 6,896,379.17 7,631,326.00 6,790,920.06

ค่าธรรมเนียมและค่าที�ปรึกษา 3,087,071.22 2,699,650.36 2,322,875.73 2,574,175.02

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 5,634,588.32 4,722,770.26 5,554,023.92 4,716,880.34

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,613,000.00 2,272,753.64 2,613,000.00 2,272,753.64

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 25,396,527.99 18,265,504.03 18,778,277.99 17,146,994.03

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ        นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )
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23. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

      23.1  บริษทัฯ    ไดรั้บสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุน      ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน

พ.ศ. 2520  รวม  4 ฉบบั  ในงานใหบ้ริการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื5อโลหะและบริการตรวจสอบต่าง  ๆ  โดยฉบบัที9 1

เมื9อวนัที9  28 ธนัวาคม 2548   ฉบบัที9  2  วนัที9 18  มิถุนายน 2550   ฉบบัที9  3  วนัที9 4 สิงหาคม 2551   และฉบบัที9  4  วนัที9  

4 มีนาคม 2556  ซึ9 งสิทธิพิเศษที9สาํคญัที9ไดรั้บมีดงันี5

23.1.1  ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื9องจกัรตามที9คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั 

23.1.2  ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที9ไดจ้ากการประกอบกิจการที9ไดรั้บการส่งเสริม    มีกาํหนดเวลา  8  ปี 

            นบัแต่วนัที9เริ9มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั5น ในกรณีที9ประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาที9ไดรั้บยกเวน้

            ภาษีเงินได ้      สามารถนาํผลขาดทุนประจาํปีที9เกิดขึ5นไปหกัออกจากกาํไรสุทธิที9เกิดขึ5นภายหลงัระยะเวลาที9ไดรั้บ

            ยกเวน้ภาษี  ภายในกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าว

23.1.3  ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ    จะไดรั้บประโยชน์จากการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้    สาํหรับเงินปันผลที9ไดรั้บจากบริษทัฯ 

            ตลอดระยะเวลาที9บริษทัฯ ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ทั5งนี5บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามเงื9อนไขต่าง ๆ ตามที9กาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน

      23.2  ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สาํหรับปี สิ5นสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แยกตามสิทธิประโยชน์ตาม

บตัรส่งเสริมการลงทุน มีดงันี5  

ส่วนที�ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ส่วนที�ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวม

2557 2556 2557 2556 2557 2556

          รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 387,363,874.07 330,601,989.72 113,528,771.02 66,403,280.34 500,892,645.09 397,005,270.06

          ตน้ทุนการใหบ้ริการ (254,791,603.90) (218,013,275.77) (82,163,007.40) (47,299,644.98) (336,954,611.30) (265,312,920.75)

กาํไรขั5นตน้ 132,572,270.17 112,588,713.95 31,365,763.62 19,103,635.36 163,938,033.79 131,692,349.31

          รายไดอื้9น 0.00 0.00 4,527,147.21 4,128,798.41 4,527,147.21 4,128,798.41

          ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (40,952,090.53) (39,343,312.41) (18,598,886.04) (10,332,936.82) (59,550,976.57) (49,676,249.23)

          ตน้ทุนทางการเงิน (289,067.36) (354,041.90) (104,932.18) (84,391.93) (393,999.54) (438,433.83)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 91,331,112.28 72,891,359.64 17,189,092.61 12,815,105.02 108,520,204.89 85,706,464.66

          ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.00 0.00 (3,463,361.03) (2,559,645.85) (3,463,361.03) (2,559,645.85)

กาํไรสาํหรับปี 91,331,112.28 72,891,359.64 13,725,731.58 10,255,459.17 105,056,843.86 83,146,818.81

ลงชื9อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                   (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ         นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงินรวม (บาท)
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24. ส่วนงานดําเนินงาน

      24.1  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที9นาํเสนอนี5สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ   ที9ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

               ดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ9าเสมอ    เพื9อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน   และ

               ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  โดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ  คือ  ประธาน

               กรรมการบริหาร

      24.2  บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยดาํเนินงานในส่วนงานหลกัคือ    การใหบ้ริการทดสอบโดยไม่ทาํลาย     และการใหบ้ริการ

               ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ      สาํหรับความปลอดภยัในการใชง้านของงานเชื9อมโลหะ     งานโลหะและอุปกรณ์ที9

               สาํคญัและดาํเนินธุรกิจส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทั5งประเทศไทยและต่างประเทศ    แต่เนื9องจากส่วนงานในต่างประเทศ

               มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการรวม บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจึงไม่ไดน้าํเสนอ

               ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์

      24.3  รายไดแ้ยกตามลกัษณะการใหบ้ริการ มีดงันี5  

2557 2556

การทดสอบโดยไม่ทาํลาย 275.71 215.43

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 225.18 181.57

25. การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัเครื�องมือทางการเงิน

            1)  นโยบายการบญัชี

      รายละเอียดนโยบายบญัชีที9สาํคญั วิธีการที9ใชซึ้9 งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้และการวดัมูลค่าเกี9ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี5 สิน

                  ทางการเงินแต่ละประเภท ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 4.9

            2)  ความเสี9ยงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา

      ความเสี9ยงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา        เกิดจากการที9คู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา         ซึ9 งก่อใหเ้กิด

                  ความเสียหายแก่บริษทั  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการป้องกนัความเสี9ยงนี5    โดยการพิจารณาฐานะทางการเงิน

                  ของลูกคา้และเรียกเก็บเงินตามส่วนของงานที9ทาํเสร็จ    สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินที9แสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคา

                  ตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัหกัค่าเผื9อหนี5สงสัยจะสูญ ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี9ยงที9เกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา

            3)  ความเสี9ยงเกี9ยวกบัอตัราดอกเบี5ย

      ความเสี9ยงเกี9ยวกบัอตัราดอกเบี5ย      เกิดจากการเปลี9ยนแปลงของอตัราดอกเบี5ยในตลาดในอนาคต     การเปลี9ยนแปลง

                  ดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั    บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเสี9ยงเกี9ยวกบั

                  อตัราดอกเบี5ย  เนื9องจากมีหนี5 สินตามสัญญาเช่าการเงิน     บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื9อ

                  ป้องกนัความเสี9ยงดงักล่าว

ลงชื9อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                   (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ         นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )

งบการเงินรวม (ล้านบาท)
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            4)  ราคายติุธรรมของเครื9องมือทางการเงิน

      สินทรัพยท์างการเงินที9แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน    ประกอบดว้ย    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   เงินลงทุน

                  ชั9วคราว   ลูกหนี5การคา้และลูกหนี5 อื9น   เงินใหกู้ย้มืระยะสั5น   เงินลงทุนระยะยาว  และเงินฝากธนาคารติดภาระคํ5าประกนั 

                  หนี5 สินทางการเงินที9แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เจา้หนี5การคา้และเจา้หนี5 อื9น เงินกูย้มืระยะสั5น และหนี5 สิน

                  ตามสัญญาเช่าการเงิน  

            ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี5 สินทางการเงิน  มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม

26. ภาระผูกพันและหนี3สินที�อาจเกดิขึ3นในภายหน้า

      26.1  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาซื5อสินทรัพยถ์าวรกบัผูข้ายหลายราย ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 

               มียอดคงเหลือดงันี5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.00 17,500.00 0.00 17,500.00

สกลุเงินบาท 1,591,222.50 102,989.70 692,722.50 102,989.70

      26.2  บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าอาคารสาํนกังาน ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จาํนวนเงิน 0.16 ลา้นบาท และ 

               0.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั

      26.3  บริษทัฯ มีหนี5 สินที9อาจเกิดขึ5นในภายหนา้จากการใหธ้นาคารในประเทศแห่งหนึ9ง ออกหนงัสือคํ5าประกนัผลงานใหแ้ก่ลูกคา้

               บางรายของบริษทั และคํ5าประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบัหน่วยงานราชการ  ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  รวมจาํนวนเงิน  

               15.76  ลา้นบาท และ 13.34  ลา้นบาท ตามลาํดบั หนี5 สินที9อาจเกิดขึ5นดงักล่าวคํ5าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9)

27. กองทุนสํารองเลี3ยงชีพพนักงาน

              เมื9อวนัที9  8  กมุภาพนัธ์  2549   บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเลี5ยงชีพชื9อ  "กองทุนสาํรองเลี5ยงชีพสวสัดิการ

      พฒันา"   ซึ9 งจดทะเบียนแลว้   ตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี5ยงชีพ พ.ศ. 2530   และที9แกไ้ขเพิ9มเติม    โดยใหบ้ริษทัจดัการ

      กองทุนเป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ   ซึ9 งตามระเบียบของกองทุนฯ   พนกังานตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุน     ในอตัราร้อยละ  3  ถึง  9

      ของค่าจา้งตามอายกุารทาํงานของพนกังาน     และบริษทัฯ  จ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัราเดียวกนั  ส่วนที9พนกังาน

      จ่ายสะสมและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกเมื9อสมาชิกนั5น ๆ  เสียชีวิต  ทุพพลภาพ  เกษียณอายหุรือลาออกจากการเป็นสมาชิก

              กองทุนสาํรองเลี5ยงชีพนี5บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  กสิกรไทย จาํกดั  สาํหรับปี 2557 และ 2556  บริษทัฯ 

      มีค่าใชจ่้ายเงินสมทบกองทุน เป็นจาํนวนเงิน 3.24 ลา้นบาท และ  3.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั

ลงชื9อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                   (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ         นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )
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28. การบริหารจัดการทุน

              วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ    ในการบริหารทางการเงินคือ   การดาํรงไวซึ้9 งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื9องและ

      ดาํรงไวซึ้9 งโครงสร้างทุนที9เหมาะสม

29. การอนุมัติงบการเงิน

            งบการเงินนี5ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมื9อวนัที9 14 กมุภาพนัธ์ 2558

ลงชื9อ ………………………………………………………………………………… . กรรมการตามอาํนาจ

                   (  นายสรรพชัญ ์   รัตคาม         และ         นายสุเมธ     เตชาชยันิรันดร์  )
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