
 

 

 

 

 

บริษทั ควอลลีเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานของผู้สอบบญัชีและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้) 



 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอผูถื้อหุน้ บริษทั ควอลลีเทค จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขำ้พเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ  วนัท่ี 30 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2561 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวดสำมเดือนและหก
เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ ของบริษทั ควอลลีเทค จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัย่อย และของเฉพำะบริษทั ควอลลีเทค จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำร
จดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำว
จำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 “กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชวิ้ธีกำรสอบถำมบุคลำกรซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ และวิธีกำรสอบทำนอ่ืน กำรสอบทำนน้ี
มีขอบเขตจ ำกดักว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี  ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่ว่ำจะพบ
เร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมด ซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ  ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่อำจแสดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำง
กำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 
 
ข้อสรุป 
 
ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่ำ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

 
บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
 
 
 
(นำงสุวิมล   กฤตยำเกียรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน  2982 

 
วนัท่ี 11 สิงหำคม พ.ศ. 2561  



หมายเหตุ 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 41,179,359.21 47,089,196.95 37,701,838.14 42,016,263.49

     เงินลงทนุชัว่คราว 5 97,207,798.43 117,867,695.67 72,752,234.01 92,312,386.07

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 6 58,720,679.01 82,159,915.13 55,735,636.88 77,254,341.93

     มลูคา่งานบริการท่ียงัไมไ่ดเ้รียกเกบ็เงิน 7 63,740,741.99 43,460,352.05 63,382,373.78 43,676,371.18

     สินคา้คงเหลือ 6,240,601.99 6,622,838.74 5,000,718.15 4,983,164.15

     รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 267,089,180.63 297,199,998.54 234,572,800.96 260,242,526.82

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

     เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 8 0.00 0.00 13,007,785.00 11,668,185.00

     เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 9 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00

     ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 10 192,909,447.85 194,648,738.23 187,853,105.40 190,153,761.27

     สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 2,257,983.56 2,138,871.46 2,257,983.56 2,138,871.46

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,150,363.44 1,642,199.03 1,089,446.29 1,154,145.28

     ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 9,142,656.05 6,298,451.95 8,584,328.89 6,298,451.95

     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 11 960,030.12 404,142.27 960,030.12 404,142.27

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 209,920,481.02 208,632,402.94 217,252,679.26 215,317,557.23

รวมสินทรัพย์ 477,009,661.65 505,832,401.48 451,825,480.22 475,560,084.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

สินทรัพย์

บริษทั  ควอลลีเทค  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



หมายเหตุ 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 12 30,632,110.91 34,882,934.66 31,116,753.80 31,795,014.87
     ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนด
            ช าระภายในหน่ึงปี 13 2,473,072.70 2,384,371.47 2,332,932.84 2,146,993.15
     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.00 441,371.98 0.00 0.00

     รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 33,105,183.61 37,708,678.11 33,449,686.64 33,942,008.02
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

     หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 13 2,737,655.81 2,181,134.72 2,737,655.81 2,159,726.02
     ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับ
            ผลประโยชนพ์นกังาน 14 13,494,838.00 16,027,125.01 13,295,622.00 13,932,646.00

     รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 16,232,493.81 18,208,259.73 16,033,277.81 16,092,372.02
     รวมหนีสิ้น 49,337,677.42 55,916,937.84 49,482,964.45 50,034,380.04

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
     ทนุเรือนหุ้น
          ทนุจดทะเบียน

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

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

     ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 75,175,543.40 75,175,543.40 75,175,543.40 75,175,543.40
     ส ารองส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์    6,366,845.57 5,273,407.30 6,366,845.57 5,273,407.30
     ก  าไรสะสม
          จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 10,346,848.50 10,346,848.50 10,346,848.50 10,346,848.50
          ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 235,871,163.66 262,113,054.48 211,152,453.59 236,854,764.99
     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,036,276.23 (1,948,160.60) 732,339.71 (693,345.18)

     รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 427,365,162.36 449,529,178.08 402,342,515.77 425,525,704.01
     ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 306,821.87 386,285.56 0.00 0.00

     รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 427,671,984.23 449,915,463.64 402,342,515.77 425,525,704.01
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 477,009,661.65 505,832,401.48 451,825,480.22 475,560,084.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

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

- 2 -

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

บริษทั  ควอลลีเทค  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 93,898,242.54 101,652,790.35 89,348,717.12 93,056,227.87

ตน้ทนุการใหบ้ริการ (78,511,353.52) (82,988,818.77) (74,548,790.00) (78,090,079.41)

ก าไรขั้นตน้ 15,386,889.02 18,663,971.58 14,799,927.12 14,966,148.46

รายไดอ่ื้น 580,141.50 1,088,922.16 591,862.41 1,018,538.69

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (15,429,603.60) (17,476,216.98) (14,065,763.61) (15,737,084.62)

ตน้ทนุทางการเงิน (79,053.94) (163,354.36) (89,061.63) (150,070.20)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 458,372.98 2,113,322.40 1,236,964.29 97,532.33

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 16 479,296.04 (336,333.96) 389,282.62 121,862.85

ก าไรส าหรับงวด 937,669.02 1,776,988.44 1,626,246.91 219,395.18

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

       รายการท่ีไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไร

               หรือขาดทนุในภายหลงั

         -  ก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่ใหม่

             ของผลประโยชนพ์นกังาน

             ท่ีก  าหนดไว้ 3,476,649.01 0.00 1,527,836.00 0.00

         -  ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดั

            ประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือ

             ขาดทนุในภายหลงั (491,913.71) 0.00 (102,151.11) 0.00

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 2,984,735.30 0.00 1,425,684.89 0.00

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 3,922,404.32 1,776,988.44 3,051,931.80 219,395.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

บริษทั  ควอลลีเทค  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



2561 2560 2561 2560

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ) 

       ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 931,026.67 1,774,096.04 1,626,246.91 219,395.18

       ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 6,642.35 2,892.40 0.00 0.00

รวมทั้งส้ิน 937,669.02 1,776,988.44 1,626,246.91 219,395.18

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวม

       ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,915,463.50 1,774,096.04 3,051,931.80 219,395.18

       ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 6,940.82 2,892.40 0.00 0.00

3,922,404.32 1,776,988.44 3,051,931.80 219,395.18

ก าไรต่อหุ้น

       ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.01 0.02 0.02 0.002

       จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 98,568,485        98,568,485 98,568,485         98,568,485

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

- 2 -

บริษทั  ควอลลีเทค  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 195,658,331.36 227,545,539.62 182,152,786.42 206,330,535.62

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

ก าไรขั้นตน้ 35,582,559.46 54,129,823.73 32,580,420.08 43,377,554.64

รายไดอ่ื้น 1,325,264.20 1,482,228.72 1,360,927.52 1,453,085.97

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (33,251,711.90) (37,847,611.26) (29,706,319.10) (33,526,944.88)

ตน้ทนุทางการเงิน (247,681.04) (331,981.46) (244,630.20) (304,422.45)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 3,408,430.72 17,432,459.73 3,990,398.30 10,999,273.28

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (159,538.20) (2,540,135.46) (122,164.20) (943,131.02)

ก าไรส าหรับงวด 3,248,892.52 14,892,324.27 3,868,234.10 10,056,142.26

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

       รายการท่ีไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไร

               หรือขาดทนุในภายหลงั

         -  ก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่ใหม่

             ของผลประโยชนพ์นกังาน

             ท่ีก  าหนดไว้ 3,476,649.01 (2,733,789.00) 1,527,836.00 (1,031,379.00)

         -  ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดั

            ประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือ

             ขาดทนุในภายหลงั (491,913.71) 0.00 (102,151.11) 0.00

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 2,984,735.30 (2,733,789.00) 1,425,684.89 (1,031,379.00)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 6,233,627.82 12,158,535.27 5,293,918.99 9,024,763.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

บริษทั  ควอลลีเทค  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



2561 2560 2561 2560

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ) 

       ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,328,654.68 15,086,178.38 3,868,234.10 10,056,142.26

       ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (79,762.16) (193,854.11) 0.00 0.00

รวมทั้งส้ิน 3,248,892.52 14,892,324.27 3,868,234.10 10,056,142.26

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวม

       ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 6,313,091.51 12,352,219.14 5,293,918.99 9,024,763.26

       ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (79,463.69) (193,683.87) 0.00 0.00

6,233,627.82 12,158,535.27 5,293,918.99 9,024,763.26

ก าไรต่อหุ้น

       ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.03 0.15 0.04 0.10

       จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 98,568,485        98,568,485 98,568,485         98,568,485

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

บริษทั  ควอลลีเทค  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

- 2 -



หมายเหตุ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวม
ทนุท่ีออก ส่วนเกิน ส ารองส่วนทนุ องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของผูถื้อหุน้ อ านาจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุน้

และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของส่วนของ บริษทัใหญ่
ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน

ผลก าไร(ขาดทนุ)
จากการวดัมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์

พนกังานท่ีก าหนดไว้

ยอดคงเหลือตน้งวด 2561 98,568,485.00 75,175,543.40 5,273,407.30 10,346,848.50 262,113,054.48 (1,948,160.60) 449,529,178.08 386,285.56 449,915,463.64

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด 6 เดือน :

          ค่าใชจ่้ายในการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 0.00 0.00 1,093,438.27 0.00 0.00 0.00 1,093,438.27 0.00 1,093,438.27

          เงินปันผลจ่าย 15 0.00 0.00 0.00 0.00 (29,570,545.50) 0.00 (29,570,545.50) 0.00 (29,570,545.50)

          ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 3,328,654.68 2,984,436.83 6,313,091.51 (79,463.69) 6,233,627.82

ยอดคงเหลือปลายงวด 2561 98,568,485.00 75,175,543.40 6,366,845.57 10,346,848.50 235,871,163.66 1,036,276.23 427,365,162.36 306,821.87 427,671,984.23

ยอดคงเหลือตน้งวด 2560 98,568,485.00 75,175,543.40 4,065,188.03 10,000,000.00 255,783,704.41 374,992.00 443,967,912.84 4,349.69 443,972,262.53

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด 6 เดือน :

          ทนุหุน้สามญั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352,850.00 352,850.00

          ส ารองตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 346,848.50 (346,848.50) 0.00 0.00 0.00 0.00

          เงินปันผลจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (14,785,272.75) 0.00 (14,785,272.75) 0.00 (14,785,272.75)

          ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 15,086,178.38 (2,733,959.24) 12,352,219.14 (193,683.87) 12,158,535.27

ยอดคงเหลือปลายงวด 2560 98,568,485.00 75,175,543.40 4,065,188.03 10,346,848.50 255,737,761.54 (2,358,967.24) 441,534,859.23 163,515.82 441,698,375.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

งบการเงนิรวม  (บาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

ก าไรสะสม

บริษทั  ควอลลีเทค  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่



หมายเหตุ ทนุท่ีออก ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ส ารองส่วนทนุ องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

และช าระแลว้ จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของส่วนของ ผูถื้อหุน้

ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทนุ

เบด็เสร็จอ่ืน

ผลก าไร(ขาดทนุ)

จากการวดัมูลค่าใหม่

ของผลประโยชน์

พนกังานท่ีก าหนดไว้

ยอดคงเหลือตน้งวด 2561 98,568,485.00 75,175,543.40 5,273,407.30 10,346,848.50 236,854,764.99 (693,345.18) 425,525,704.01

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด 6 เดือน :

          ค่าใชจ่้ายในการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 0.00 0.00 1,093,438.27 0.00 0.00 0.00 1,093,438.27

          เงินปันผลจ่าย 15 0.00 0.00 0.00 0.00 (29,570,545.50) 0.00 (29,570,545.50)

          ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 3,868,234.10 1,425,684.89 5,293,918.99
ยอดคงเหลือปลายงวด 2561 98,568,485.00 75,175,543.40 6,366,845.57 10,346,848.50 211,152,453.59 732,339.71 402,342,515.77

ยอดคงเหลือตน้งวด 2560 98,568,485.00 75,175,543.40 4,065,188.03 10,000,000.00 218,477,438.76 267,879.42 406,554,534.61

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด 6 เดือน :

          ส ารองตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 346,848.50 (346,848.50) 0.00 0.00

          เงินปันผลจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (14,785,272.75) 0.00 (14,785,272.75)

          ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 10,056,142.26 (1,031,379.00) 9,024,763.26
ยอดคงเหลือปลายงวด 2560 98,568,485.00 75,175,543.40 4,065,188.03 10,346,848.50 213,401,459.77 (763,499.58) 400,794,025.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

บริษทั  ควอลลีเทค  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

ก าไรสะสม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ  (บาท)



2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

     ก  าไรก่อนภาษีเงินได้ 3,408,430.72 17,432,459.73 3,990,398.30 10,999,273.28
        รายการปรับปรุง

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (466,914.24) (211,737.06) (390,008.07) (60,013.99)
(ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (6,999.44) 35,559.00 (6,999.44) 35,559.00
หน้ีสงสยัจะสูญ 0.00 667,978.87 0.00 667,978.87
หน้ีสงสยัจะสูญกลบัรายการ (325,740.42) 0.00 (325,740.42) 0.00
มลูคา่งานบริการท่ียงัไมไ่ดเ้รียกเกบ็เงินเพ่ิมข้ึน (20,157,609.94) (13,483,987.44) (19,583,222.60) (14,120,195.71)
คา่เส่ือมราคา 13,598,298.63 15,526,564.88 13,100,365.96 15,054,073.93
ก าไรจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (11,113.06) (43,717.36) (21,676.72) (135,058.80)
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 3,101.20 80,821.83 3,101.20 80,821.83
คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 170,729.36 148,475.26 170,729.36 148,475.26
ผลประโยชนพ์นกังาน 777,073.00 1,010,029.11 723,523.00 851,944.11
คา่ใชจ่้ายในการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 1,093,438.27 0.00 1,093,438.27 0.00
คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 247,681.04 331,981.46 244,630.20 304,422.45

(1,669,624.88) 21,494,428.28 (1,001,460.96) 13,827,280.23
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์
       ด าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 23,968,273.04 9,994,209.99 20,389,064.91 10,966,355.92
สินคา้คงเหลือ 382,236.75 (1,356,064.05) (17,554.00) (1,180,308.66)
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (289,841.46) 0.00 (289,841.46) 0.00
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (558,989.05) (230,011.41) (558,989.05) (230,011.41)
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสิน
       ด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน (4,169,073.34) (810,829.07) (682,752.66) (5,747,092.73)

        เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 17,662,981.06 29,091,733.74 17,838,466.78 17,636,223.35
        เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (80,392.04) (120,632.39) (77,341.20) (110,095.38)
        เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,445,192.40) (4,538,971.46) (2,445,493.26) (2,648,960.84)
        เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 0.00 2,771,176.18 0.00 2,771,176.18
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน 14,137,396.62 27,203,306.07 15,315,632.32 17,648,343.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

บริษทั  ควอลลีเทค  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

        เงินลงทนุชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 21,126,811.48 (13,484,302.21) 19,950,160.13 (5,029,001.97)

        เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 0.00 (1,418,800.00)

        เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนัลดลง 0.00 6,102,978.39 0.00 5,671,478.39

        เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 601,331.83 499,244.86 286,849.54 425,600.00

        เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (10,922,554.49) (10,632,328.85) (9,132,891.32) (8,386,891.66)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 10,805,588.82 (17,514,407.81) 11,104,118.35 (8,737,615.24)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

        หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (1,282,277.68) (1,651,952.61) (1,163,630.52) (1,460,307.62)

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

        เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 0.00 352,850.00 0.00 0.00

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

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (5,909,837.74) (6,395,477.10) (4,314,425.35) (7,334,852.30)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 47,089,196.95 42,989,813.61 42,016,263.49 37,649,151.26

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 มถุินายน 41,179,359.21 36,594,336.51 37,701,838.14 30,314,298.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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บริษทั  ควอลลีเทค  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



1.  ข้อมูลทั่วไป

      1.1  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2534 ทะเบียนเลขท่ี 0105534013647 และเม่ือวนัท่ี 12

             ธนัวาคม 2550  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน จ ากดั  ทะเบียนเลขท่ี 0107550000220 และเป็น

             หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2552

      1.2  บริษทัฯ มีสถานประกอบการส านกังานใหญ่  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 21/3   ถนนบา้นพลง   ต  าบลมาบตาพุด  อ  าเภอเมืองระยอง

             จงัหวดัระยอง   และส านกังานสาขา  จ  านวน  3  สาขา   ตั้งอยูเ่ลขท่ี  1/37  หมู่ท่ี  1   ต าบลหนองชาก    อ  าเภอบา้นบึง 

             จงัหวดัชลบุรี   ตั้งอยูเ่ลขท่ี 50   ซอยพฒันาการ 57   แขวงประเวศ   เขตประเวศ    กรุงเทพมหานคร   และตั้งอยูเ่ลขท่ี 

             83/50   หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

      1.3  บริษทัฯ  ประกอบธุรกิจให้บริการทางวิศวกรรมดา้นการทดสอบ   ตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพ่ือความปลอดภยั

             ในการใชง้านเคร่ืองจกัรอุปกรณ์   ภาชนะรับแรงดนั   หมอ้ไอน ้า  ระบบท่อรับแรงดนัและโครงสร้างเหลก็ท่ีมีความ

             ส าคญัต่อกระบวนการผลิต  การจดัเกบ็และการขนส่งล าเลียงผลิตภณัฑใ์นอุตสาหกรรมดา้นพลงังาน  ปิโตรเคมีและ

             ก่อสร้างตามมาตรฐานสากลและขอ้ก าหนดของกฎหมาย

2.  เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล

      2.1  งบการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 34  (ปรับปรุง 2560)   เร่ือง การรายงาน

             ทางการเงินระหวา่งกาล    รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

             (“สภาวิชาชีพบญัชี”)   และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์      วา่ดว้ยการ

             จดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535

                    งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึน     โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ัง

             ล่าสุดเพ่ือให้ขอ้มูลนั้นเป็นปัจจุบนั   ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม   เหตุการณ์

             และสถานการณ์ใหม่ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ อยา่งไรกต็าม งบแสดงฐานะ

             การเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ไดแ้สดงรายการ

             เช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปีดงันั้นการใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

บริษทั ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

 



      2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

             ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั

                  ในระหวา่งงวด  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

             ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560)  จ านวนหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

             บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี   1   มกราคม  2561    มาถือปฏิบติั   มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ

             ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

             เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน    การน ามาตรฐาน

             การรายงานทางการเงินดงักล่าว   มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ   และ

             บริษทัยอ่ย

             ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต

                  ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญา

             ท่ีท  ากบัลูกคา้ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี   1   มกราคม   2562 

             บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลก่อนวนัท่ีมี

             ผลบงัคบัใช้

                  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ ก าหนดหลกัการส าคญัเก่ียวกบั

             การรับรู้รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่

             จะไดรั้บเม่ือกิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้   ตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี  

             ก  าหนด 5 ขั้นตอน รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน มาตรฐานการรายงาน

             ทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สญัญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี 

             ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง รายได ้ และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

                  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน

             ดงักล่าวมาถือปฏิบติั

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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3.  หลกัเกณฑ์การจดัท างบการเงินรวมระหว่างกาล

     3.1  งบการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษทั  ควอลลีเทค  จ  ากดั  (มหาชน)    ไดร้วมงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ย

            นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ  มีส่วนร่วมในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง

            ดงัต่อไปน้ี

จดทะเบียน

ในประเทศ

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

         บริษทั คิวแอลที ไทย 99.99 99.99 ให้บริการงานดา้นวิศวกรรม 

   อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั งานตรวจสอบ ทดสอบผลิตผล

ทางการเกษตร ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ และประกอบ

ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

         Qualitech Myanmar สาธารณรัฐ 80.00 80.00 ให้บริการงานวิศวกรรม ความ

   Company Limited แห่งสหภาพ ปลอดภยัในประเทศพม่า และ

เมียนมาร์ ประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

     3.2  งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั  ส าหรับรายการบญัชีเหมือนกนั  หรือเหตุการณ์ทางบญัชี

            ท่ีคลา้ยคลึงกนั

     3.3  ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ   กบับริษทัยอ่ย     ยอดก าไรท่ีคิดระหวา่งกนักบัท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนของ

            บริษทัฯ กบัสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในงบการเงินรวมแลว้

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

สดัส่วนการลงทุน (%) ประเภทธุรกิจ
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4.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั

            งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและการประมาณการเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

     ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

5.  เงินลงทุนช่ัวคราว 

การเคล่ือนไหวของเงินลงทุนเพ่ือคา้ระหวา่งงวด ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี

30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560

มูลคา่ตามบญัชี ณ วนัตน้งวด 117,867,695.67 45,752,533.44 92,312,386.07 15,002,794.52

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 5,002,000.00 147,200,000.00 2,000.00 102,000,000.00

ลดลงระหวา่งงวด (26,205,174.40) (75,844,317.30) (20,000,000.00) (25,051,698.60)

การเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรม

     ของเงินลงทุนเพ่ือคา้ 543,277.16 759,479.53 437,847.94 361,290.15

มูลคา่ตามบญัชี ณ วนัส้ินงวด 97,207,798.43 117,867,695.67 72,752,234.01 92,312,386.07

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนเพ่ือคา้ มีดงัน้ี

30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน 96,740,884.19 117,387,335.02 72,362,225.94 92,024,577.53

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน 466,914.24 480,360.65 390,008.07 287,808.54

รวม 97,207,798.43 117,867,695.67 72,752,234.01 92,312,386.07

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

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

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



6.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอื่น  

30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560

ลูกหน้ีการคา้ 64,232,748.83 88,919,241.07 62,500,187.94 83,661,294.64

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 11,347,179.93 10,302,884.23 10,094,698.69 10,655,257.46

รวม 75,579,928.76 99,222,125.30 72,594,886.63 94,316,552.10

หกั    คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ

           - ลูกหน้ีการคา้ (16,859,249.75) (17,062,210.17) (16,859,249.75) (17,062,210.17)

สุทธิ 58,720,679.01 82,159,915.13 55,735,636.88 77,254,341.93

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเรียกเกบ็เงินแลว้แยกตามอายท่ีุคา้งช าระไดด้งัน้ี 

30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560

ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 23,631,392.67 42,526,655.79 22,829,851.92 39,593,777.80 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระ

-  นอ้ยกวา่ 3 เดือน 22,136,401.72 27,660,456.45 21,205,381.58 25,502,631.54 

-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,323,695.00 1,752,052.18 1,323,695.00 1,584,808.65 

-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน 544,960.93 321,730.47 544,960.93 321,730.47 

-  มากกวา่ 9 เดือน ถึง 12 เดือน 65,813.08 0.00 65,813.08 0.00 

-  มากกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป 16,530,485.43 16,658,346.18 16,530,485.43 16,658,346.18 

รวม 64,232,748.83 88,919,241.07 62,500,187.94 83,661,294.64 

7.  มูลค่างานบริการที่ยงัไม่ได้เรียกเกบ็เงิน  

30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560

มูลคา่งานบริการท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน  63,740,741.99 43,823,552.05 63,382,373.78 44,039,571.18

หกั    คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 0.00 (363,200.00) 0.00 (363,200.00)

สุทธิ 63,740,741.99 43,460,352.05 63,382,373.78 43,676,371.18 

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



8.  เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

ลกัษณะ

ประเภทธุรกิจ ความสมัพนัธ์ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

     บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ให้บริการงานวิศวกรรม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 10,250,000 บาท 10,250,000 บาท 99.99 99.99 10,249,385.00 10,249,385.00

งานตรวจสอบ ทดสอบผลิตผล 99.99 และมีกรรมการ

ทางการเกษตรในประเทศ และผูบ้ริหารถือหุน้

และต่างประเทศ และประกอบ ร่วมกนั

ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

     Qualitech Myanmar Company Limited ให้บริการงานวิศวกรรม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100,000 USD 50,000 USD 80.00 80.00 2,758,400.00 1,418,800.00

ความปลอดภยัในประเทศพม่า 80.00 และมีกรรมการและ

และประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารร่วมกนั

รวม 13,007,785.00 11,668,185.00

      8.1  Qualitech Myanmar Company Limited
     ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2560  เม่ือวนัท่ี  9 สิงหาคม  2560  มีมติเห็นชอบใหเ้พ่ิมทนุจดทะเบียนของ Qualitech Myanmar Company Limited จากทนุจดทะเบียนเดิม 50,000 USD 

              เป็น 200,000 USD  โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ  จ  านวน 1,500 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 USD โดยบริษทัยอ่ยจดทะเบียนเพ่ิมทนุเม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์2561
     ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษทัยอ่ยไดเ้รียกและรับเงินคา่หุน้เพ่ิมทนุ จ  านวน 50,000 USD รวมเป็นทนุช าระแลว้ 100,000 USD (หุน้สามญั 1,000 หุน้ หุน้ละ 100 USD) โดยบริษทัยอ่ยจดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแลว้

              เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561
      8.2  งบการเงินส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวม ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีแลว้

9.  เงนิฝากธนาคารตดิภาระค า้ประกนั

             ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีเงินฝากกบัธนาคารแห่งหน่ึง จ  านวน 3.50 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ติดค ้าประกนัหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้
     จากการใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนั (หมายเหตุ   22)

ลงช่ือ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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ช่ือบริษทั

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ราคาทุนทุนช าระแลว้

สดัส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ)



10.  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

      10.1  การเพ่ิมข้ึนและลดลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 194,648,738.23 190,153,761.27 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 12,768,304.08 11,064,882.91 

จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (909,295.83) (265,172.82)

คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด (13,598,298.63) (13,100,365.96)

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 192,909,447.85 187,853,105.40 

      10.2  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ช่าง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ที่ได้มาช่วง ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ราคาทุนสุทธิ

ตดัคา่เส่ือมราคา โดยวิธีเส้นตรง

    -  ก่อนวนัท่ี 23 ตุลาคม 2542 1,094,861.17 (1,094,824.17) 37.00

    -  ปี 2547 ถึงปีปัจจุบนั 84,429,064.99 (52,249,222.06) 32,179,842.93

ตดัคา่เส่ือมราคา โดยวิธียอดลดลงทวีคูณ

    -  วนัท่ี 23 ตุลาคม 2542 ถึงปี 2546 2,151,097.75 (2,151,061.75) 36.00

    -  ปี 2549 ถึงปีปัจจุบนั 94,134,403.88 (76,364,398.02) 17,770,005.86

รวม 181,809,427.79 (131,859,506.00) 49,949,921.79

คา่เส่ือมราคา  ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 จ านวนเงิน  7.77  ลา้นบาท และ  9.58

  ลา้นบาท  ตามล าดบั

      10.3  ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ราคาทุนจ านวนเงิน  36.43 ลา้นบาท 

             ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   ไดจ้ดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี  30 ลา้นบาท  และ

             วงเงินหนงัสือค ้าประกนั 30 ลา้นบาท

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 

30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560

ลูกหน้ีเงินประกนัตามสญัญา 4,582,593.65 4,026,705.80

อ่ืนๆ 93,137.66 90,036.46

รวม 4,675,731.31 4,116,742.26

หกั    คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (3,622,564.07) (3,622,564.07)

หกั    คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ (93,137.12) (90,035.92)

สุทธิ 960,030.12 404,142.27

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอื่น  

30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560

เจา้หน้ีการคา้ 14,608,958.17    8,629,783.52      15,486,106.32    9,087,653.51      

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 12,900,848.24    20,393,931.75    12,315,925.76    17,072,039.69    

เจา้หน้ีคา่ซ้ือทรัพยสิ์น 228,412.73 629,240.20         547,489.79 542,998.20         

อ่ืน ๆ 2,893,891.77      5,229,979.19      2,767,231.93      5,092,323.47      

รวม 30,632,110.91    34,882,934.66    31,116,753.80    31,795,014.87    

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



13. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน  

      13.1 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี

30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560

เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 5,210,728.51 4,565,506.19 5,070,588.65 4,306,719.17

หกั  ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง

        ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,473,072.70) (2,384,371.47) (2,332,932.84) (2,146,993.15)

          สุทธิ 2,737,655.81 2,181,134.72 2,737,655.81 2,159,726.02

      13.2 การเพ่ิมข้ึนและลดลงของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 4,565,506.19 4,306,719.17

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 1,927,500.00 1,927,500.00

จ่ายช าระคืนระหวา่งงวด (1,282,277.68) (1,163,630.52)

มูลคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 5,210,728.51 5,070,588.65

      13.3 บริษทัฯ มีสินทรัพยถ์าวรราคาทุนท่ีอยูใ่นระหวา่งการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี

30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560

ยานพาหนะ 13,890,000.00 15,508,000.00 12,692,000.00 14,310,000.00 

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)



      13.4 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายส าหรับสญัญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี 

30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560

ภายใน 1 ปี 2,644,601.00 2,527,354.00 2,502,620.00 2,283,958.00 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 2,315,250.00 2,105,771.00 2,315,250.00 2,085,488.00 

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 559,548.00 150,228.00 559,548.00 150,228.00 

          รวม 5,519,399.00 4,783,353.00 5,377,418.00 4,519,674.00 

หกั    ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของ

         สญัญาเช่าการเงิน (308,670.49) (217,846.81) (306,829.35) (212,954.83)

มูลคา่ปัจจุบนัของเจา้หน้ีตาม

         สญัญาเช่าการเงิน 5,210,728.51 4,565,506.19 5,070,588.65 4,306,719.17 

14. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน

               การเพ่ิมข้ึนและลดลงของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุด

      วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 16,027,125.01 13,932,646.00 

ก าไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ (3,476,649.01) (1,527,836.00)

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และตน้ทุนดอกเบ้ีย 944,362.00 890,812.00 

มูลคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 13,494,838.00 13,295,622.00 

15. เงินปันผลจ่าย 

               ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2561  เม่ือวนัท่ี  11  เมษายน  2561  มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล

      จากก าไรปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นล ะ 0.35 บาท รวมจ านวนเงิน  34.50 ลา้นบาท  ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล

      ระหวา่งกาลแลว้ อตัราหุ้นละ 0.05 บาท  รวมจ านวนเงิน 4.93 ลา้นบาท คงเหลือท่ีตอ้งจ่ายในคร้ังน้ี อตัราหุ้นละ 0.30 บาท 

      จ  านวน 98.57 ลา้นหุ้น รวมจ านวนเงิน 29.57 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561

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

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



16.  ภาษเีงินได้

      16.1 การค านวณภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

   บริษทัใหญ่

              บริษทัฯ ค  านวณภาษีเงินได ้ ในอตัราร้อยละ 20 จากก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัภาษีเงินไดส้ าหรับงวด บวกกลบัดว้ย

       ส ารองคา่ใชจ่้ายและรายการอ่ืน ๆ   ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได ้ (ถา้มี)   ยกเวน้ก าไรใน

       ส่วนท่ีไดรั้บยกเวน้จากการไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 20) 

   บริษทัยอ่ย

              บริษทัยอ่ยค านวณภาษีเงินได ้ในอตัราร้อยละ 20 จากก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัภาษีเงินไดส้ าหรับงวด บวกกลบัดว้ย

       ส ารองคา่ใชจ่้ายและรายการอ่ืน ๆ   ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได ้(ถา้มี) 

      16.2  คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

       2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

       ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน

 ส าหรับปีปัจจุบนั (304,456.08) 336,333.96 (206,805.35) (121,862.85)

       ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

 การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (174,839.96) 0.00 (182,477.27) 0.00

รวมคา่ใชจ่้าย(รายได)้
       ภาษีเงินได้ (479,296.04) 336,333.96 (389,282.62) (121,862.85)

2561 2560 2561 2560

       ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน

 ส าหรับปีปัจจุบนั 159,616.32 2,540,135.46 159,616.32 943,131.02

       ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

 การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (78.12) 0.00 (37,452.12) 0.00

รวมคา่ใชจ่้าย(รายได)้
       ภาษีเงินได้ 159,538.20 2,540,135.46 122,164.20 943,131.02

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

ส าหรับงวดหกดอืน

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

ส าหรับงวดสามเดอืน
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งบการเงินรวม (บาท)



17. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบังบกระแสเงินสด  

      17.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มถุินายน 2561 30 มถุินายน 2560 30 มถุินายน 2561 30 มถุินายน 2560

เงินสด 785,428.86 844,462.92 720,016.84 735,715.50

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 36,562.12 280,044.91 34,000.00 53,090.50

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 40,357,368.23 35,469,828.68 36,947,821.30 29,525,492.96

รวม 41,179,359.21 36,594,336.51 37,701,838.14 30,314,298.96

      17.2  รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสด

ส าหรับปี 2561

บริษทัใหญ่

        บริษทัฯ ไดท้  าสญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะจ านวน 2.49 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายช าระเงินเร่ิมแรกจ านวน 0.56 

            ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือผอ่นช าระแสดงไวเ้ป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

18. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั

            ส่วนหน่ึงในสินทรัพย ์ หน้ีสิน รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เกิดข้ึนจากรายการทางบญัชีกบับุคคล

      และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงระหวา่งกนั  

      มีรายละเอียดดงัน้ี

      18.1  ขอ้มูลทัว่ไป

ช่ือ ลกัษณะความสัมพันธ์ รายการค้า นโยบายการก าหนดราคา

      บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

            นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์ กรรมการและผูถื้อหุ้นบริษทั การค ้าประกนั ไม่คิดค่าธรรมเนียมบริการ

            นางสาวญาณกร   รัตคาม บุตรของกรรมการและ ค่าเช่าสถานท่ี ราคาตามท่ีตกลงกนั

ผูถื้อหุ้นบริษทั ปฏิบติังาน

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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ช่ือ ลกัษณะความสัมพันธ์ รายการค้า นโยบายการก าหนดราคา

      บริษทัยอ่ย

            บริษทั คิวแอลที อินเตอร์ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 รายได ้- ค่าจา้งงาน ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

เนชัน่แนล จ ากดั และมีกรรมการและผูบ้ริหาร รายได ้- ค่าเช่า ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ถือหุ้นร่วมกนั รายได ้- ค่าบริหาร ราคาตามท่ีตกลงกนั

   จดัการ

ค่าจา้งงาน ราคาตามท่ีตกลงกนั

ค่าวสัดุ ราคาตามท่ีตกลงกนั

            Qualitech Myanmar Company บริษทัถือหุ้นร้อยละ 80 รายได ้- ค่าจา้งงาน ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

Limited และมีกรรมการและผูบ้ริหาร

ร่วมกนั

      18.2  ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี

30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560

              บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 0.00 72,893.00

     มูลคา่งานบริการท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน 0.00 0.00 18,691.59 530,691.59

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 1,292,919.43 2,564,280.31

              Qualitech Myanmar Company Limited

     มูลคา่งานบริการท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน 0.00 0.00 30,950.00 648,800.00

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

- 13 -

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



      18.3  รายการรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 
                มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท)

2561 2560 2561 2560

              บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
     รายไดอ่ื้น - คา่เช่า 0.00 0.00 26,074.77 41,181.30
     รายไดอ่ื้น - คา่บริหารจดัการ 0.00 0.00 56,074.77 56,074.77
     ตน้ทุนการให้บริการ - คา่จา้งงาน 0.00 0.00 0.00 2,701,834.10
     ตน้ทุนการให้บริการ - คา่วสัดุ 0.00 0.00 658,040.00 255,120.00

              Qualitech Myanmar Company Limited
     รายได ้- คา่จา้งงาน 0.00 0.00 44,800.00 0.00

              นางสาวญาณกร   รัตคาม
     ตน้ทุนการให้บริการ - คา่เช่าสถานท่ี

  ปฏิบติังาน 69,473.67 69,473.67 0.00 0.00

งบการเงินรวม (บาท)

2561 2560 2561 2560

              บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
     รายไดอ่ื้น - คา่เช่า 0.00 0.00 52,149.54 82,362.60
     รายไดอ่ื้น - คา่บริหารจดัการ 0.00 0.00 112,149.54 112,149.54
     ตน้ทุนการให้บริการ - คา่จา้งงาน 0.00 0.00 165,044.26 5,250,671.11
     ตน้ทุนการให้บริการ - คา่วสัดุ 0.00 0.00 1,244,372.00 832,224.00

              Qualitech Myanmar Company Limited
     รายได ้- คา่จา้งงาน 0.00 0.00 207,735.00 0.00

              นางสาวญาณกร   รัตคาม
     ตน้ทุนการให้บริการ - คา่เช่าสถานท่ี

  ปฏิบติังาน 138,947.34 141,263.13 0.00 0.00

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

ส าหรับงวดหกเดอืน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ส าหรับงวดสามเดอืน
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19. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

            คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญั ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ดงัน้ี

งบการเงนิรวม (บาท)

2561 2560 2561 2560

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 54,401,568.25 54,623,416.54 51,376,420.70 49,284,844.70

คา่เส่ือมราคา 6,879,160.24 7,727,636.28 6,623,856.84 7,503,031.53

วสัดุใชไ้ป 6,074,430.63 7,649,682.20 5,404,847.13 6,291,409.40

คา่จา้งผูรั้บเหมา 11,079,209.23 10,494,935.85 11,196,853.40 13,171,019.95

คา่ใชจ่้ายในการเดินทางและท่ีพกั 3,208,079.19 3,328,132.16 2,806,452.27 2,650,610.62

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัส านกังาน 2,203,333.99 2,589,070.02 2,117,432.26 2,431,010.90

คา่ธรรมเนียมและคา่ท่ีปรึกษา 761,422.77 682,658.17 709,081.34 636,874.58

คา่ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 634,604.04 1,323,306.31 625,439.00 1,311,212.64

คา่ตอบแทนกรรมการ 597,700.01 367,700.00 597,700.01 367,700.00

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 5,247,113.95 6,609,204.17 4,614,536.23 5,933,727.22

งบการเงนิรวม (บาท)

2561 2560 2561 2560

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 109,730,293.92 116,430,894.01 101,860,676.10 105,327,591.66

คา่เส่ือมราคา 13,598,298.63 15,526,564.88 13,100,365.96 15,054,073.93

วสัดุใชไ้ป 12,785,898.09 17,461,784.58 10,511,035.14 14,166,726.05

คา่จา้งผูรั้บเหมา 25,270,879.46 20,893,252.05 25,441,629.69 26,046,026.76

คา่ใชจ่้ายในการเดินทางและท่ีพกั 6,553,592.58 6,616,490.30 5,500,011.71 5,262,300.90

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัส านกังาน 4,541,793.01 5,544,653.73 4,284,689.42 4,932,676.27

คา่ธรรมเนียมและคา่ท่ีปรึกษา 1,507,359.39 2,214,011.91 1,344,322.09 2,032,558.15

คา่ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 1,444,875.00 2,282,303.70 1,431,119.83 2,252,296.59

คา่ตอบแทนกรรมการ 1,241,600.02 1,186,700.00 1,241,600.02 1,186,700.00

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 11,076,919.50 13,087,073.42 9,407,963.90 11,655,451.77

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)
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ส าหรับงวดสามเดอืน

ส าหรับงวดหกเดอืน

งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)



20. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

            ผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560  แยกตามสิทธิประโยชนต์ามบตัรส่งเสริม

     การลงทนุ มีดงัน้ี 

ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560

     รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 121,960,108.05 128,545,328.78 73,698,223.31 99,000,210.84 195,658,331.36 227,545,539.62

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

          ก  าไรขั้นตน้ 22,842,621.57 28,061,313.16 12,739,937.89 26,068,510.57 35,582,559.46 54,129,823.73

     รายไดอ่ื้น 203,460.72 0.00 1,121,803.48 1,482,228.72 1,325,264.20 1,482,228.72

     คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (19,842,892.42) (21,249,377.66) (13,408,819.48) (16,598,233.60) (33,251,711.90) (37,847,611.26)

     ตน้ทนุทางการเงิน (152,573.65) (192,942.95) (95,107.39) (139,038.51) (247,681.04) (331,981.46)

          ก  าไรก่อนภาษีเงินได้ 3,050,616.22 6,618,992.55 357,814.50 10,813,467.18 3,408,430.72 17,432,459.73

     คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.00 0.00 (159,538.20) (2,540,135.46) (159,538.20) (2,540,135.46)

          ก  าไรส าหรับงวด 3,050,616.22 6,618,992.55 198,276.30 8,273,331.72 3,248,892.52 14,892,324.27

            ตน้ทนุการใหบ้ริการ  คา่ใชจ่้ายในการบริหารและตน้ทนุทางการเงินท่ีไมส่ามารถระบไุด ้ ปันส่วนตามยอดรายไดข้องแต่ละส่วนงาน

21. ส่วนงานด าเนนิงาน

            รายไดแ้ยกตามลกัษณะการใหบ้ริการ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

การทดสอบโดยไมท่  าลาย 31.62 36.09 78.37 85.13

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 58.83 65.33 108.95 142.05

การทดสอบคุณสมบติัทางกลของวสัดุ 3.44 0.22 8.33 0.36

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (ล้านบาท)

ส าหรับงวดสามเดอืน ส าหรับงวดหกเดอืน
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22. ภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้า

      22.1  ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  มีภาระผกูพนัตามสญัญาซ้ือ/

               สญัญาจา้งกบัผูข้ายหลายราย เป็นจ านวนเงิน ดงัน้ี

30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560

               สกลุเงินบาท 18,258,333.41 8,233,270.88

               สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 7,200.88 290.00

      22.2  บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าอาคารส านกังาน  ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 

               จ  านวนเงิน 0.09 ลา้นบาท และ 0.22 ลา้นบาท ตามล าดบั

      22.3  บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้จากการให้ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง     ออกหนงัสือ

               ค  ้าประกนัผลงานให้แก่ลูกคา้บางรายของบริษทั    และค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบัหน่วยงานราชการ   ณ  วนัท่ี  30 

               มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  จ านวนเงิน  15.25 ลา้นบาท และ  14.15 ลา้นบาท  ในงบการเงินรวม

               และงบการเงินเฉพาะกิจการ  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าวค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9)

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

              ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบ ดงัน้ี

              1)  ยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั  คร้ังท่ี 2  (ESOP-W2)  จ านวน 

                   4.90 ลา้นหน่วย

              2)  ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  จากทุนจดทะเบียนเดิม  103.47  ลา้นบาท  เป็น  98.57  ลา้นบาท   โดยตดัหุ้นท่ียงั

                   ไม่ไดจ้  าหน่าย จ  านวน 4.90 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท

               บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2561

24. การอนุมตัิงบการเงินระหว่างกาล

              งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2561

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิรวมและ


