
 

 

 

 

 

บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

รายงานของผู้สอบบญัชีและขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาล 

ส ำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 



 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอผูถื้อหุ้น บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) 
 
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ณ วันที่  30 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวดสำมเดือนและ 
หกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ ของบริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) 
และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำร
จัดท ำและน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่  34 เรื่อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่วนข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำว
จำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ และวิธีกำรสอบทำนอื่น กำรสอบทำนน้ี
มีขอบเขตจ ำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี   ท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำมเชื่อม่ันว่ำจะพบ
เรื่องที่มีนัยส ำคัญทั้งหมด ซึ่งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ  ดังน้ันข้ำพเจ้ำจึงไม่แสดงควำมเห็นต่อข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลที่สอบทำน 
 
ข้อสรุป 
 
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำ ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสำระส ำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 

 
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
 
 
 
(นำงสุวิมล   กฤตยำเกียรณ์) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน  2982 

 
วันที ่12 สิงหำคม พ.ศ. 2563 



หมายเหตุ 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว) สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 72,540,161.61 50,103,286.48 61,967,453.51 44,487,687.86

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 64,861,868.56 105,826,489.34 63,726,152.16 104,806,106.45

     สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา - หมุนเวียน 8 64,184,044.62 93,409,461.20 63,959,778.34 93,606,133.34

     เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 20 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00

     สินคา้คงเหลือ 11,211,009.75 9,484,810.64 6,456,260.51 6,674,168.02

     สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9 77,907,214.70 78,386,982.71 64,275,959.75 64,805,372.06

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 290,704,299.24 337,211,030.37 263,385,604.27 314,379,467.73

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 0.00 0.00 19,832,485.00 14,348,985.00

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 190,290,759.86 189,537,631.76 188,581,796.96 187,721,672.92

     คา่ความนิยม 12 4,844,339.37 0.00 0.00 0.00

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม 2,155,874.85 2,019,416.83 2,155,874.85 2,019,416.83

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2,604,980.56 1,623,067.72 2,602,118.06 1,620,205.22

     ภาษีเงินได้รอการขอคนื 6,355,536.74 10,426,650.99 6,172,228.37 10,280,836.05

     สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่

            เงินสดท่ีเป็นหลักประกนั 0.00 66,660.00 0.00 0.00

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 13 2,438,109.92 1,566,680.25 2,376,969.92 1,566,680.25

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 208,689,601.30 205,240,107.55 221,721,473.16 217,557,796.27

รวมสินทรัพย์ 499,393,900.54 542,451,137.92 485,107,077.43 531,937,264.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

บริษัท  ควอลลีเทค  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สินทรัพย์

            (       นายสรรพัชญ์  รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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หมายเหตุ 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว) สอบทานแล้ว)

หน้ีสินหมุนเวียน

     เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14 32,804,620.49 54,815,106.14 31,071,178.16 53,976,847.78

     ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด

            ช าระภายในหน่ึงปี 15 2,714,954.98 1,944,453.23 2,714,954.98 1,944,453.23

     เงินกูยื้มระยะส้ัน 2,900,000.00 0.00 0.00 0.00

     ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 81,079.77 0.00 0.00 0.00

     รวมหน้ีสินหมุนเวียน 38,500,655.24 56,759,559.37 33,786,133.14 55,921,301.01

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

     หน้ีสินตามสัญญาเช่า 15 6,377,189.31 3,593,285.91 6,377,189.31 3,593,285.91

     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

            ผลประโยชน์พนักงาน 16 25,217,696.06 25,601,271.67 25,195,938.00 25,582,601.17

     รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 31,594,885.37 29,194,557.58 31,573,127.31 29,175,887.08

     รวมหน้ีสิน 70,095,540.61 85,954,116.95 65,359,260.45 85,097,188.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

บริษัท  ควอลลีเทค  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

            (       นายสรรพัชญ์  รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

- 3 -

บริษัท  ควอลลีเทค  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย



หมายเหตุ 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว) สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น

          ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 98,568,485 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 98,568,485.00 98,568,485.00 98,568,485.00 98,568,485.00

          ทุนท่ีออกและช าระแล้ว

หุ้นสามัญ 98,568,485 หุ้น หุ้นละ 1 บาท 98,568,485.00 98,568,485.00 98,568,485.00 98,568,485.00

     ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 75,175,543.40 75,175,543.40 75,175,543.40 75,175,543.40

     ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์     10,680,188.03 10,680,188.03 10,680,188.03 10,680,188.03

     ก าไรสะสม

          จัดสรรแล้ว - ทุนส ารองตามกฎหมาย 10,346,848.50 10,346,848.50 10,346,848.50 10,346,848.50

          ยังไม่ได้จัดสรร 17 234,562,688.86 261,692,265.53 224,976,752.05 252,069,010.98

     รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 429,333,753.79 456,463,330.46 419,747,816.98 446,840,075.91

     ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (35,393.86) 33,690.51 0.00 0.00

     รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 429,298,359.93 456,497,020.97 419,747,816.98 446,840,075.91

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 499,393,900.54 542,451,137.92 485,107,077.43 531,937,264.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

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

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

            (       นายสรรพัชญ์  รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(จัดประเภทบัญชีใหม่) (จัดประเภทบัญชีใหม่)

รายได้จากการขายและให้บริการ 90,989,414.95 109,006,906.29 87,561,454.72 106,101,848.60

ต้นทุนขายและให้บริการ (74,604,619.59) (84,547,788.90) (72,074,545.04) (83,301,298.02)

ก าไรขัน้ต้น 16,384,795.36 24,459,117.39 15,486,909.68 22,800,550.58

รายได้อ่ืน 680,818.24 1,065,091.06 882,844.33 1,041,769.42

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (2,082,017.94) (1,624,446.13) (1,888,624.71) (1,624,446.13)

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (15,013,899.60) (14,423,081.60) (14,187,722.92) (13,919,317.19)

ก าไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมด าเนินงาน (30,303.94) 9,476,680.72 293,406.38 8,298,556.68

ต้นทุนทางการเงิน (182,065.50) (208,210.87) (181,889.03) (208,010.37)

ก าไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ (212,369.44) 9,268,469.85 111,517.35 8,090,546.31

รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 18 347,576.81 (1,052,715.03) 337,049.01 (816,297.66)

ก าไรส าหรับงวด 135,207.37 8,215,754.82 448,566.36 7,274,248.65

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 135,207.37 8,215,754.82 448,566.36 7,274,248.65

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) 

       ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 231,669.91 7,998,200.09 448,566.36 7,274,248.65

       ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (96,462.54) 217,554.73 0.00 0.00
รวม 135,207.37 8,215,754.82 448,566.36 7,274,248.65

ก าไรต่อหุ้น

       ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 0.002 0.081 0.005 0.074

       จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 98,568,485        98,568,485 98,568,485        98,568,485

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )

บริษัท  ควอลลีเทค  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(จัดประเภทบัญชีใหม่) (จัดประเภทบัญชีใหม่)

รายได้จากการขายและให้บริการ 203,375,167.71 199,763,947.67 196,118,106.92 195,292,191.11

ต้นทุนขายและให้บริการ (156,839,751.71) (156,620,027.17) (151,980,456.70) (154,222,118.15)

ก าไรขัน้ต้น 46,535,416.00 43,143,920.50 44,137,650.22 41,070,072.96

รายได้อ่ืน 1,446,567.66 1,855,082.68 1,652,803.90 1,873,784.69

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (5,584,632.10) (2,898,792.97) (5,233,953.37) (2,898,792.97)

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (34,261,527.95) (29,655,467.67) (32,417,716.66) (28,305,289.60)

ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 8,135,823.61 12,444,742.54 8,138,784.09 11,739,775.08

ต้นทุนทางการเงิน (352,118.33) (349,654.01) (351,761.53) (349,334.16)

ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 7,783,705.28 12,095,088.53 7,787,022.56 11,390,440.92

รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 18 520,245.52 (1,052,715.03) 628,881.63 (816,297.66)

ก าไรส าหรับงวด 8,303,950.80 11,042,373.50 8,415,904.19 10,574,143.26

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 8,303,950.80 11,042,373.50 8,415,904.19 10,574,143.26

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) 

       ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 8,378,586.45 10,900,547.18 8,415,904.19 10,574,143.26

       ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (74,635.65) 141,826.32 0.00 0.00
รวม 8,303,950.80 11,042,373.50 8,415,904.19 10,574,143.26

ก าไรต่อหุ้น

       ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 0.085 0.111 0.085 0.107

       จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 98,568,485        98,568,485 98,568,485        98,568,485

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )

บริษัท  ควอลลีเทค  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



หมายเหตุ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ส ารองส่วนทุน องค์ประกอบอ่ืนของ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น อ านาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น จากการจ่ายโดย จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่

ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลก าไร(ขาดทุน)จาก

การวัดมูลค่าใหม่

ของผลประโยชน์

พนักงานที่ก าหนดไว้

ยอดคงเหลือต้นงวด 2563 98,568,485.00 75,175,543.40 10,680,188.03 10,346,848.50 261,692,265.53 0.00 456,463,330.46 33,690.51 456,497,020.97

ผลกระทบจากนโยบายการบัญชี 6 0.00 0.00 0.00 0.00 (5,937,617.62) 0.00 (5,937,617.62) 0.00 (5,937,617.62)

ยอดคงเหลือต้นงวด 2563 ที่ปรับปรุงแล้ว 98,568,485.00 75,175,543.40 10,680,188.03 10,346,848.50 255,754,647.91 0.00 450,525,712.84 33,690.51 450,559,403.35

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด 6 เดือน :

          ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,551.28 5,551.28

          เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล 17 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 าไรส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 8,378,586.45 0.00 8,378,586.45 (74,635.65) 8,303,950.80

ยอดคงเหลือปลายงวด 2563 98,568,485.00 75,175,543.40 10,680,188.03 10,346,848.50 234,562,688.86 0.00 429,333,753.79 (35,393.86) 429,298,359.93

ยอดคงเหลือต้นงวด 2562 98,568,485.00 75,175,543.40 10,680,188.03 10,346,848.50 242,574,905.59 1,027,435.11 438,373,405.63 125,845.99 438,499,251.62

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด 6 เดือน :

          เงินปันผลจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (24,642,121.25) 0.00 (24,642,121.25) 0.00 (24,642,121.25)

          ก าไรส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 10,900,547.18 0.00 10,900,547.18 141,826.32 11,042,373.50

          โอนไปก าไรสะสม 0.00 0.00 0.00 0.00 1,027,435.11 (1,027,435.11) 0.00 0.00 0.00

ยอดคงเหลือปลายงวด 2562 98,568,485.00 75,175,543.40 10,680,188.03 10,346,848.50 229,860,766.63 0.00 424,631,831.56 267,672.31 424,899,503.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )

งบการเงินรวม  (บาท)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

ก าไรสะสม

บริษัท  ควอลลีเทค  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่



หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ส ารองส่วนทุน องค์ประกอบอ่ืนของ รวมส่วนของ

และช าระแล้ว จากการจ่ายโดย จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลก าไร(ขาดทุน)

จากการวัดมูลค่าใหม่

ของผลประโยชน์

พนักงานที่ก าหนดไว้

ยอดคงเหลือต้นงวด 2563 98,568,485.00 75,175,543.40 10,680,188.03 10,346,848.50 252,069,010.98 0.00 446,840,075.91

ผลกระทบจากนโยบายการบัญชี 6 0.00 0.00 0.00 0.00 (5,937,617.62) 0.00 (5,937,617.62)

ยอดคงเหลือต้นงวด 2563 ที่ปรับปรุงแล้ว 98,568,485.00 75,175,543.40 10,680,188.03 10,346,848.50 246,131,393.36 0.00 440,902,458.29

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด 6 เดือน :

          เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล 17 0.00 0.00 0.00 0.00 (29,570,545.50) 0.00 (29,570,545.50)

          ก าไรส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 8,415,904.19 0.00 8,415,904.19

ยอดคงเหลือปลายงวด 2563 98,568,485.00 75,175,543.40 10,680,188.03 10,346,848.50 224,976,752.05 0.00 419,747,816.98

ยอดคงเหลือต้นงวด 2562 98,568,485.00 75,175,543.40 10,680,188.03 10,346,848.50 232,772,843.43 723,356.03 428,267,264.39

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด 6 เดือน :

          เงินปันผลจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (24,642,121.25) 0.00 (24,642,121.25)

          ก าไรส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 10,574,143.26 0.00 10,574,143.26

          โอนไปก าไรสะสม 0.00 0.00 0.00 0.00 723,356.03 (723,356.03) 0.00

ยอดคงเหลือปลายงวด 2562 98,568,485.00 75,175,543.40 10,680,188.03 10,346,848.50 219,428,221.47 0.00 414,199,286.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )

บริษัท  ควอลลีเทค  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ก าไรสะสม

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)



2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

     ก าไรส าหรับงวด 8,303,950.80 11,042,373.50 8,415,904.19 10,574,143.26
        รายการปรับปรุง

ก าไรจากการปรับมูลคา่ยุติธรรม (324,592.34) (835,294.62) (274,948.04) (755,284.21)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกดิขึน้ 25,543.89 0.00 24,111.06 0.00
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ (กลับรายการ) (232,674.84) (74,380.52) (232,674.84) (111,140.52)
มูลคา่งานบริการท่ีเสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเกบ็เงิน
     (เพ่ิมขึน้)ลดลง 23,804,532.89 (24,441,937.31) 24,225,471.31 (21,906,054.37)
คา่เส่ือมราคา 13,256,137.02 12,679,946.77 13,025,359.91 12,357,425.71
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์รอการขาย 0.00 (1,042.99) 0.00 (1,042.99)
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (35,629.33) (139,247.05) (32,809.03) (121,668.06)
ขาดทุนจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์รอการขาย 938.41 7,629.62 938.41 7,629.62
คา่ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม 215,541.98 192,806.54 215,541.98 192,806.54
คา่ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์อ่ืน 72.57 0.00 0.00 0.00
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 1,185,648.82 4,962,207.99 1,178,620.33 4,960,366.76
คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ียจ่าย 352,118.33 349,654.01 351,761.53 349,334.16
คา่ใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ (520,245.52) 1,052,715.03 (628,881.63) 816,297.66

46,031,342.68 4,795,430.97 46,268,395.18 6,362,813.56
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์
       ด าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 42,492,331.31 18,635,462.71 40,645,688.03 18,091,020.69
สินคา้คงเหลือ (102,622.04) (1,532,720.93) 217,907.51 (874,690.25)
เงินฝากธนาคารท่ีเป็นหลักประกนั 66,660.00 4,468,400.00 0.00 3,500,000.00
สินทรัพย์อ่ืน (871,429.67) (249,172.83) (810,289.67) (249,172.83)
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสิน
       ด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง)
เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (21,375,315.23) 3,795,250.19 (22,140,645.81) 4,574,298.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ ………………………………………………...……………………………. กรรมการ
            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )

บริษัท  ควอลลีเทค  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

        เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 66,240,967.05 29,912,650.11 64,181,055.24 31,404,269.24

        เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (3,380,408.47) 0.00 (1,789,132.00) 0.00

        เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (127,913.03) (79,633.35) (127,913.03) (79,633.35)

        เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (2,231,407.21) (2,452,983.28) (2,189,844.27) (2,465,179.15)

        เงินสดรับคนืภาษีเงินได้ 6,298,451.95 0.00 6,298,451.95 0.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 66,799,690.29 27,380,033.48 66,372,617.89 28,859,456.74

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

        เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดท่ีได้มา (3,878,094.62) 0.00 (5,483,500.00) 0.00

        เงินสดรับคนืตราสารทุนของกจิการอ่ืน 66,918,467.50 9,942,519.90 66,918,467.50 9,942,519.90

        เงินสดจ่ายซ้ือตราสารทุนของกจิการอ่ืน (66,114,107.15) (5,000,000.00) (66,114,107.15) 0.00

        เงินสดจ่ายเงินให้กูยื้มแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้ง 0.00 0.00 (3,000,000.00) 0.00

        เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 239,987.87 263,177.57 224,847.68 263,177.57

        เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (10,622,939.54) (7,553,552.94) (10,532,431.05) (7,553,552.94)

        เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม (227,000.00) (215,900.00) (227,000.00) (215,900.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (13,683,685.94) (2,563,755.47) (18,213,723.02) 2,436,244.53

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

        เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (1,108,583.72) (1,205,403.64) (1,108,583.72) (1,185,120.64)

        เงินสดจ่ายปันผล (29,570,545.50) (24,642,121.25) (29,570,545.50) (24,642,121.25)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (30,679,129.22) (25,847,524.89) (30,679,129.22) (25,827,241.89)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 22,436,875.13 (1,031,246.88) 17,479,765.65 5,468,459.38

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 50,103,286.48 50,994,003.16 44,487,687.86 40,211,867.21
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มถุินายน 19 72,540,161.61 49,962,756.28 61,967,453.51 45,680,326.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )

- 2 -

บริษัท  ควอลลีเทค  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



1.  ข้อมูลทัว่ไป

     1.1  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เม่ือวันท่ี 11 กมุภาพันธ์ 2534 ทะเบียนเลขท่ี 0105534013647  และเม่ือวันท่ี 12

            ธันวาคม 2550  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จ ากดั  ทะเบียนเลขท่ี 0107550000220 และเป็น

            หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2552

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

            จังหวัดระยอง   และส านักงานสาขา  จ านวน  3  สาขา   ต้ังอยู่เลขท่ี  1/37  หมู่ท่ี  1   ต าบลหนองชาก    อ าเภอบ้านบึง 

            จังหวัดชลบุรี   ต้ังอยู่เลขท่ี 50   ซอยพัฒนาการ 57   แขวงประเวศ   เขตประเวศ    กรุงเทพมหานคร   และต้ังอยู่เลขท่ี 

            83/50   หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

     1.3  บริษัทฯ  ประกอบธุรกจิให้บริการทางวิศวกรรมด้านการทดสอบ   ตรวจสอบและรับรองคณุภาพเพ่ือความปลอดภัย

            ในการใช้งานเคร่ืองจักรอุปกรณ์   ภาชนะรับแรงดัน   หม้อไอน้ า  ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กท่ีมีความ

            ส าคญัต่อกระบวนการผลิต  การจัดเกบ็และการขนส่งล าเลียงผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน  ปิโตรเคมีและ

            กอ่สร้างตามมาตรฐานสากลและขอ้ก าหนดของกฎหมาย

     1.4  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

    สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึน้อย่างต่อเน่ือง  ท าให้

            เกดิการชะลอตัวของเศรษฐกจิ และมีผลกระทบต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่  สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึง

            ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกจิ  อย่างไรกต็าม  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะ

            ติดตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง  และจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกีย่วกบัมูลคา่ของ

            ของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจจะเกดิขึน้อย่างสม่ าเสมอ  อน่ึงระดับความรุนแรงของผลกระทบ

            ขึน้อยู่กบัมาตรการควบคมุการแพร่กระจายของภาครัฐและระยะเวลาในการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว

2.  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล

      2.1  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึน้และน าเสนองบการเงินแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561)

            เร่ือง   การรายงานทางการเงินระหว่างกาล    รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีใน

            พระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์       

            ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )

บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

 



     2.2  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึน้ โดยมีวัตถุประสงคใ์ห้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด เพ่ือให้

            ขอ้มูลน้ันเป็นปัจจุบัน ดังน้ันงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ 

            เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว  อย่างไรกต็าม  งบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุน

            เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ได้แสดงรายการเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี

            ดังน้ันการใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรใช้ควบคูไ่ปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด

3.  หลักเกณฑ์การจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาล

     3.1  งบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) ได้รวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยนับต้ังแต่

            วันท่ีบริษัทฯ มีอ านาจในการควบคมุบริษัทย่อยจนถึงวันท่ีบริษัทฯ ส้ินสุดการควบคมุดังต่อไปน้ี

จดทะเบียน

ในประเทศ สัดส่วนการลงทุน (%) ประเภทธุรกจิ

30 มิถุนายน 256331 ธันวาคม 2562

         บริษัท ควิแอลที ไทย 99.99 99.99 ขายวัสดุท่ีใช้ในงานให้บริการ

   อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั ด้านวิศวกรรมตรวจสอบ 

         Qualitech Myanmar สาธารณรัฐ 80.00 80.00 ให้บริการงานวิศวกรรม ความ

   Company Limited แห่งสหภาพ ปลอดภัยในประเทศพม่า และ

เมียนมาร์ ประกอบธุรกจิอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้ง 

         บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด ไทย 99.70 0.00 ขายวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน

   จ ากดั ให้บริการด้านวิศวกรรมตรวจสอบ

     3.2  งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึน้โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกนั  ส าหรับรายการบัญชีเหมือนกนั  หรือเหตุการณ์

            ทางบัญชีท่ีคล้ายคลึงกนั

     3.3  ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของกลุ่มบริษัท ยอดก าไรท่ีคดิระหว่างกนักบัท่ียังไม่ได้เกดิขึน้ของบริษัทฯ กบัสินทรัพย์

            สุทธิของบริษัทย่อยได้ตัดออกในงบการเงินรวมระหว่างกาลแล้ว

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )
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4.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ - มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน

    มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 

            1 มกราคม  2563

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

            จ านวน 5 ฉบับ ได้แก ่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง

     ฉบับท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน

     ฉบับท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี 

     ฉบับท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

     ฉบับท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

     ฉบับท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งต้น ก าหนดหลักการเกีย่วกบัการจัดประเภทและการวัดมูลคา่

            เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลคา่ยุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

            ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) หลักการเกีย่วกบัวิธีการค านวณ

            การด้อยคา่ของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคดิของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ และหลักการเกีย่วกบั

            การบัญชีป้องกนัความเส่ียงรวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน   และเม่ือมาตรฐาน

            การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ

            ทางการบัญชีบางฉบับท่ีมีผลบังคบัใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

     การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฎิบัติน้ี มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน

            ของกลุ่มบริษัท ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 6

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เรื่อง สัญญาเช่า

     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี 16  เร่ือง สัญญาเช่า  ได้ก าหนดหลักการส าหรับการรับรู้รายการการวัด

            มูลคา่ การน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า ซ่ึงก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่า

            ทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน  เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงน้ันมีมูลคา่ต่ า  การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่า

            ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  17  ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่า

            เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )
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     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปน้ี

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง

     ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) สัญญาเช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี

     ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจให้แกผู้่เช่า

     ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

     การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฎิบัติน้ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน

            ของกลุ่มบริษัท

5.  สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จัดท าขึน้โดยใช้นโยบายการบัญชีและการประมาณการเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

     ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีแกไ้ขเพ่ิมเติมดังน้ี 

5.1  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา

      1)  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงในราคาตามสิทธิท่ีจะได้รับ /ใบแจ้งหน้ี หักคา่เผ่ือผลขาดทุนของ

           สินทรัพย์ทางการเงิน

      2)  กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ต่อสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลคา่ด้วยวิธีราคาทุนตัด

           จ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยคา่ด้านเครดิตเกดิขึน้กอ่น กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย

           ในการพิจารณาคา่เผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของสินทรัพย์ทางการเงิน

      3)  แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบ

           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ประกาศลงในราชกจิจานุเบกษา

           เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคบัใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายใน

           ช่วงเวลาระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )
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                 กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมท่ีจะไม่ต้องน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์

           ในอนาคต (Forward-looking information)  มาใช้วัดมูลคา่ของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ ในกรณีท่ี

           กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลคา่ของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้

5.2  คา่ความนิยม

      1)  กลุ่มบริษัทบันทึกมูลคา่เร่ิมแรกของคา่ความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัต้นทุนการรวมธุรกจิส่วนท่ีสูงกว่า

           มูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มา หากมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวม

           ธุรกจิ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่าน้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทันที

      2)  กลุ่มบริษัทแสดงคา่ความนิยมตามราคาทุนหักคา่เผ่ือการด้อยคา่สะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยคา่ของ

           คา่ความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยคา่เกดิขึน้

5.3  สัญญาเช่า

      สินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลคา่ด้วยราคาทุน

      หักคา่เส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยคา่สะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลคา่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

      ใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลคา่เร่ิมแรก 

      ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกดิขึน้  จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า  ณ  วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือกอ่นวันท่ี

      สัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักด้วยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีได้รับ

หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้

      แกก่ลุ่มบริษัทเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคดิคา่เส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันท่ี

      สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวันส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันส้ินสุดอายุสัญญาเช่า

      แล้วแต่วันใดจะเกดิขึน้กอ่น

     หน้ีสินตามสัญญาเช่า

ณ วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล   กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลคา่ปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีต้อง

      จ่ายตามสัญญาเช่า คดิลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า  หรืออัตราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่ม

      บริษัท หลังจากวันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล   มูลคา่ตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมขึน้โดยสะท้อนดอกเบ้ีย

      จากหน้ีสินตามสัญญาเช่า  และลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว   นอกจากน้ีมูลคา่

      ตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลคา่ใหม่  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )
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      สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลคา่ต่ า

จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือน หรือน้อยกว่านับต้ังแต่วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล

      หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลคา่ต่ า จะถูกรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

6.  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้   4   กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน   กลุ่ม

     เคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุง

     กบัก าไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดกอ่นท่ีแสดงเปรียบเทียบ

งบการเงินรวม (บาท)

ผลกระทบ

31 ธันวาคม 2562 ทางการเงิน 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 105,826,489.34 (516,879.94) 105,309,609.40

สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา - หมุนเวียน 93,409,461.20 (5,773,768.89) 87,635,692.31

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,623,067.72 353,031.21 1,976,098.93

ก าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 261,692,265.53 (5,937,617.62) 255,754,647.91

งบการเงินเฉพาะกิจการ(บาท) 

ผลกระทบ

31 ธันวาคม 2562 ทางการเงิน 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 104,806,106.45 (516,879.94) 104,289,226.51

สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา - หมุนเวียน 93,606,133.34 (5,773,768.89) 87,832,364.45

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,620,205.22 353,031.21 1,973,236.43

ก าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 252,069,010.98 (5,937,617.62) 246,131,393.36

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )
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7.  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  

30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562

ลูกหน้ีการคา้ 72,646,753.78 112,790,781.31 72,132,583.95 112,379,271.14

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 10,060,283.15 10,243,786.10 9,438,736.58 9,634,913.38

รวม 82,707,036.93 123,034,567.41 81,571,320.53 122,014,184.52

หัก   คา่เผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้

           - ลูกหน้ีการคา้ (17,845,168.37) (17,208,078.07) (17,845,168.37) (17,208,078.07)
สุทธิ 64,861,868.56 105,826,489.34 63,726,152.16 104,806,106.45

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเรียกเกบ็เงินแล้วแยกตามอายุท่ีคา้งช าระได้ดังน้ี 

30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562

ลูกหน้ีการคา้ท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 24,006,640.66 75,418,954.34 23,276,204.98 75,417,946.34

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกนิก าหนดช าระ

-  น้อยกว่า 3 เดือน 30,576,018.14 19,618,873.06 30,809,584.99 19,208,370.89

-  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 934,713.46 574,052.50 934,713.46 574,052.50

-  มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน 44,000.00 51,500.00 44,000.00 51,500.00

-  มากกว่า 9 เดือน ถึง 12 เดือน 7,778.00 105,743.36 5,852.00 105,743.36

-  มากกว่า 12 เดือน ขึน้ไป 17,077,603.52 17,021,658.05 17,062,228.52 17,021,658.05
รวม 72,646,753.78 112,790,781.31 72,132,583.95 112,379,271.14

8.  สินทรัพย์ทีเ่กดิจากสัญญา - หมุนเวยีน

     8.1  ยอดคงเหลือตามสัญญา

30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562

มูลคา่งานบริการท่ีเสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเกบ็เงิน  69,680,726.11 93,485,259.00 69,456,459.83 93,681,931.14

หัก   คา่เผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า

          จะเกดิขึน้ (5,496,681.49) (75,797.80) (5,496,681.49) (75,797.80)
สุทธิ 64,184,044.62 93,409,461.20 63,959,778.34 93,606,133.34 

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

- 7 -



30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562

ลูกหน้ีเงินประกนัตามสัญญา 5,490,310.61 4,847,620.94 5,490,310.61 4,847,620.94

หัก   คา่เผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า

          จะเกดิขึน้ (3,622,564.07) (3,622,564.07) (3,622,564.07) (3,622,564.07)
สุทธิ 1,867,746.54 1,225,056.87 1,867,746.54 1,225,056.87 

     8.2  รายได้ท่ีคาดว่าจะรับรู้ส าหรับภาระท่ียังปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 

     ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ท่ีรับรู้ในอนาคตส าหรับภาระท่ียัง

            ปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน  (หรือยังไม่เสร็จส้ินบางส่วน)  ของสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้  จ านวน 115.05 ล้านบาท  และ  148.63 ล้านบาท  

            (เฉพาะกจิการ : จ านวน 114.46 ล้านบาท  และ 148.21 ล้านบาท)  ซ่ึงกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติของ

            สัญญาดังกล่าวเสร็จส้ินภายใน 1 ปี (เฉพาะกจิการ : 1 ปี)

9.  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

การเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในตราสารทุนระหว่างงวด ประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี

30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562

มูลคา่ตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 78,386,982.71 101,640,587.86 64,805,372.06 93,241,804.85

เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 66,114,107.15 5,000,000.00 66,114,107.15 0.00

ลดลงระหว่างงวด (66,918,467.50) (29,609,504.39) (66,918,467.50) (29,609,504.39)

ก าไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลคา่ยุติธรรม

     ของเงินลงทุน 324,592.34 1,355,899.24 274,948.04 1,173,071.60
มูลคา่ตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 77,907,214.70 78,386,982.71 64,275,959.75 64,805,372.06

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มูลคา่ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน มีดังน้ี

30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน 77,582,622.36 77,031,083.47 64,001,011.71 63,632,300.46

ก าไรท่ียังไม่เกดิขึน้ 324,592.34 1,355,899.24 274,948.04 1,173,071.60
รวม 77,907,214.70 78,386,982.71 64,275,959.75 64,805,372.06

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

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



10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

ลักษณะ

ประเภทธุรกจิ ความสัมพันธ์ ทุนช าระแล้ว 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

     บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั ขายวัสดุที่ใช้ในงานใหบ้ริการด้าน บริษัทถือหุน้ร้อยละ 99.99 10,250,000 บาท 99.99 99.99 10,249,385.00 10,249,385.00

วิศวกรรมตรวจสอบ และมีกรรมการและผู้บริหาร

ร่วมกนั

     Qualitech Myanmar Company Limited ใหบ้ริการงานวิศวกรรม บริษัทถือหุน้ร้อยละ 80.00 150,000 เหรียญสหรัฐ 80.00 80.00 4,099,600.00 4,099,600.00

ความปลอดภัยในประเทศพม่าและ และมีกรรมการและผู้บริหาร

ประกอบธุรกจิอ่ืนที่เกีย่วขอ้ง ร่วมกนั

     บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จ ากดั ขายวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน บริษัทถือหุน้ร้อยละ 99.70 1,000,000 บาท 99.70 0.00 5,483,500.00 0.00

ใหบ้ริการด้านวิศวกรรมตรวจสอบ และมีกรรมการและผู้บริหาร

ร่วมกนั

รวม 19,832,485.00 14,348,985.00

             งบการเงินส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นท่ีน ามาจัดท างบการเงินรวม ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

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

                                   (       นายสรรพัชญ์  รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

ช่ือบริษัท
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สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

(ร้อยละ) ราคาทุน



11. ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 

     11.1  การเพ่ิมขึน้และลดลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคา่สุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 189,537,631.76 187,721,672.92 

ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 14,424,603.86 14,288,502.80 

จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลคา่สุทธิตามบัญชี ณ วันท่ีจ าหน่าย (415,338.74) (403,018.85)

คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด (13,256,137.02) (13,025,359.91)

มูลคา่สุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 190,290,759.86 188,581,796.96 

     11.2  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  และวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  ราคาทุนจ านวนเงิน 36.43 ล้านบาท 

             ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  ได้จดจ านองไว้เป็นหลักประกนัวงเงินเบิกเกนิบัญชี 30 ล้านบาท  และ

             วงเงินหนังสือค้ าประกนั 30 ล้านบาท

     11.3  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  ยานพาหนะ  ราคาทุนจ านวนเงิน 16.25 ล้านบาท  และ 10.52 

             ล้านบาท ในงบการเงินรวม  และในงบการเงินเฉพาะกจิการ  ซ่ึงเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้อยู่ในระหว่างการจ่ายช าระ

             ตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 15)

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )

- 10 -



12. ค่าความนิยม

  12.1  เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2563  บริษัทฯ ได้ท าสัญญาซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จ ากดั  จากผู้ถือหุ้นของ

              บริษัทดังกล่าว ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติให้ซ้ือหุ้นสามัญ

              ของบริษัทดังกล่าว จ านวน 1,000 หุ้น (มูลคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท) คดิเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท้ังหมดในราคา

              หุ้นละ 5,500.00 บาท  รวมเป็นเงิน  5.50 ล้านบาท 

  12.2  ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายช าระคา่ซ้ือหุ้นสามัญบริษัทดังกล่าวแล้ว และได้ขายหุ้นสามัญดังกล่าวให้

              แกผู้่บริหาร จ านวน 3 หุ้น หุ้นละ 5,500.00 บาท รวมเป็นเงิน 0.02 ล้านบาท

  12.3  มูลคา่ยุติธรรมและมูลคา่ตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จ ากดั   ณ  วันท่ีซ้ือ มีดังต่อไปน้ี 

(หน่วย : บาท)

มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่ตามบัญชี

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,605,405.38 1,605,405.38 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,963,409.62 1,963,409.62 

สินคา้คงเหลือ 1,625,450.00 1,001,140.87 

อุปกรณ์ 45,592.57 45,592.57 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ปัจจุบันไม่หมุนเวียน 22,833.70 264,732.84 

รวมสินทรัพย์ 5,262,691.27 4,880,281.28 

หนีสิ้น

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 129,853.39 129,853.39 

เงินกูยื้มระยะส้ัน 2,900,000.00 2,900,000.00 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 1,591,754.00 0.00 

รวมหน้ีสิน 4,621,607.39 3,029,853.39 
รวมสินทรัพย์สุทธิ 641,083.88 1,850,427.89 

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 99.70 

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุน 639,160.63 

ส่วนของราคาซ้ือท่ีสูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ 4,844,339.37 

ราคาซ้ือ 5,483,500.00 

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (1,605,405.38)
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือ 3,878,094.62 

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )
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รายละเอียดของราคาซ้ือ บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จ ากดั มีดังต่อไปน้ี

(หน่วย : บาท)

ราคาจ่ายซ้ือ

เงินสดจ่าย 5,483,500.00 

มูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้รับ (639,160.63)

คา่ความนิยม 4,844,339.37 

13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562

ลูกหน้ีเงินประกนัตามสัญญา 5,490,310.61 4,847,620.94 5,490,310.61 4,847,620.94 

อ่ืนๆ 570,803.41 348,762.62 509,663.41 348,762.62 

รวม 6,061,114.02 5,196,383.56 5,999,974.02 5,196,383.56 

หัก    คา่เผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิต 

           ท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ (3,622,564.07) (3,622,564.07) (3,622,564.07) (3,622,564.07)

หัก    คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ (440.03) (7,139.24) (440.03) (7,139.24)

สุทธิ 2,438,109.92 1,566,680.25 2,376,969.92 1,566,680.25 

14. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  

30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562

เจ้าหน้ีการคา้ 14,104,866.24    17,833,725.85    13,220,037.76    17,150,952.78    

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 14,057,845.38    30,127,676.53    13,412,462.71    29,973,602.99    

เจ้าหน้ีคา่ซ้ือทรัพย์สิน 1,576,814.06 2,351,467.87      1,586,444.06 2,351,467.87      

อ่ืน ๆ 3,065,094.81      4,502,235.89      2,852,233.63      4,500,824.14      

รวม 32,804,620.49    54,815,106.14    31,071,178.16    53,976,847.78    

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )

งบการเงินรวม (บาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



15. หน้ีสินตามสัญญาเช่า

      15.1  หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต มีดังน้ี

30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562

เจ้าหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 9,092,144.29 5,537,739.14 

หัก  ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,714,954.98) (1,944,453.23)

          สุทธิ 6,377,189.31 3,593,285.91 

      15.2  การเพ่ิมขึน้และลดลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส าหรับงวดหกเดือน  ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ (บาท)

มูลคา่ตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 5,537,739.14 

เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 4,662,988.87 

จ่ายช าระคนืระหว่างงวด (1,108,583.72)

มูลคา่ตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 9,092,144.29 

      15.3  บริษัทฯ มีสินทรัพย์สิทธิการใช้ราคาทุนท่ีอยู่ในระหว่างการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดังกล่าวขา้งต้น ดังน้ี

30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562

ยานพาหนะ 16,252,934.61 10,519,196.27 

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวมและ
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      15.4  จ านวนเงินขัน้ต่ าท่ีต้องจ่ายส าหรับสัญญาเช่า มีดังน้ี 

30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562

ภายใน 1 ปี 3,224,440.00 2,176,486.00 

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 5,132,992.00 3,065,452.00 

เกนิ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 1,356,866.00 688,872.00 

รวม 9,714,298.00 5,930,810.00 

หัก    ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่า (622,153.71) (393,070.86)
มูลคา่ปัจจุบันของเจ้าหน้ีตามสัญญาเช่า 9,092,144.29 5,537,739.14 

16. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเพ่ิมขึน้และลดลงของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน  ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุด

      วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  สรุปได้ดังน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคา่ตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 25,601,271.67 25,582,601.17 

ผลประโยชน์จ่าย (1,789,132.00) (1,789,132.00)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน และต้นทุนดอกเบ้ีย 1,405,556.39 1,402,468.83 
มูลคา่ตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 25,217,696.06 25,195,938.00 

17.  เงินปันผลจ่าย 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัท  คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เล่ือนการ

      ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2563  ท่ีจะมีขึน้ในวันท่ี 9 เมษายน 2563  ออกไปอย่างไม่มีก าหนด  เน่ืองจากสถานการณ์การ

      แพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่  2019  (COVID-19)  ยังไม่คล่ีคลายและยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึน้ใน

      ขณะน้ี และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แกผู้่ถือหุ้น ในอัตราเดิมหุ้นละ 0.30 บาท รวมเงินท้ังส้ิน 29.57 

      ล้านบาท ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 29 เมษายน 2563 ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

      ประจ าปี 2563 เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลแกผู้่ถือหุ้นตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท

      ดังกล่าวขา้งต้น 

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

- 14 -

งบการเงินรวมและ



18.  ภาษีเงินได้

      18.1  การค านวณภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

    บริษัทใหญ่

              บริษัทฯ ค านวณภาษีเงินได้  ในอัตราร้อยละ 20 จากก าไร(ขาดทุน)กอ่นหักภาษีเงินได้ส าหรับงวด บวกกลับด้วย

       ส ารองคา่ใช้จ่ายและรายการอ่ืน ๆ   ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได้  (ถ้ามี)   ยกเว้นก าไรใน

       ส่วนท่ีได้รับยกเว้นจากการได้รับส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 22) 

    บริษัทย่อย

              บริษัทย่อยค านวณภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 20 จากก าไร(ขาดทุน)กอ่นหักภาษีเงินได้ส าหรับงวด บวกกลับด้วย

       ส ารองคา่ใช้จ่ายและรายการอ่ืน ๆ   ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี) 

      18.2  คา่ใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน  ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน

       2563 และ 2562 มีดังน้ี 

30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562 30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562

       ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

 ส าหรับปีปัจจุบัน (623,313.62) 1,052,715.03 (612,785.82) 816,297.66

       ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 การเปล่ียนแปลงของผลต่างช่ัวคราว 275,736.81 0.00 275,736.81 0.00

 รวมคา่ใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ (347,576.81) 1,052,715.03 (337,049.01) 816,297.66

30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562 30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562

       ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

 ส าหรับปีปัจจุบัน 108,636.11 1,052,715.03 0.00 816,297.66

       ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 การเปล่ียนแปลงของผลต่างช่ัวคราว (628,881.63) 0.00 (628,881.63) 0.00

รวมคา่ใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ (520,245.52) 1,052,715.03 (628,881.63) 816,297.66

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )
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ส าหรับงวดสามเดือน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ส าหรับงวดหกดือน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



19. ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับงบกระแสเงินสด  

      19.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562 30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562

เงินสด 1,496,790.07 792,595.34 1,406,910.22 541,965.98

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 1,383,475.14 56,473.46 34,000.00 34,000.00

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 69,659,896.40 49,113,687.48 60,526,543.29 45,104,360.61
รวม 72,540,161.61 49,962,756.28 61,967,453.51 45,680,326.59

      19.2  รายการท่ีไม่เกีย่วกบัเงินสด 

               ส าหรับปี 2563

               บริษัทใหญ่

1)  บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะ จ านวน 5.73 ล้านบาท โดยได้จ่ายช าระเงินเร่ิมแรกจ านวน 1.30 ล้านบาท

     ส่วนท่ีเหลือผ่อนช าระแสดงไว้เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

2)  บริษัทฯ มีคา่ซ้ือสินทรัพย์ถาวรคา้งช าระ จ านวนเงิน 1.59 ล้านบาท แสดงไว้เป็นเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

20. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน

            ส่วนหน่ึงในสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และคา่ใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท  เกดิขึน้จากรายการทางบัญชีกบับุคคล  และกจิการท่ี

      เกีย่วขอ้งกนั รายการท่ีเกีย่วขอ้งกนัดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงระหว่างกนั มีรายละเอียดดังน้ี 

      20.1  ขอ้มูลท่ัวไป

ช่ือ รายการค้า นโยบายการก าหนดราคา

      บริษัทย่อย

            บริษัท คิวแอลที อินเตอร์ บริษัทถือหุน้ร้อยละ 99.99 และ รายได้ - ค่าเช่า ราคาตามทีต่กลงกัน 

เนช่ันแนล จ ากัด มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน รายได้ - ค่าบริหารจัดการ ราคาตามทีต่กลงกัน

ค่าวัสดุ ราคาตามทีต่กลงกัน

            Qualitech Myanmar Company บริษัทถือหุน้ร้อยละ 80 และ รายได้ - ค่าจ้างงาน ใกล้เคียงกับราคาตลาด

Limited มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน รายได้ - ค่าบริหารจัดการ ราคาตามทีต่กลงกัน

            บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด บริษัทถือหุน้ร้อยละ 99.70 และ เงินใหกู้้ยืม อัตราดอกเบีย้ร้อยละ

จ ากัด มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน 5.50 ต่อปี 

รายได้ - ค่าเช่า ราคาตามทีต่กลงกัน 

รายได้ - ค่าบริหารจัดการ ราคาตามทีต่กลงกัน

ค่าวัสดุ ใกล้เคียงกับราคาตลาด

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )

ลักษณะความสัมพันธ์
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      20.2  ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั มีดังน้ี

30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562

              บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 43,360.00 34,800.00

     สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา - หมุนเวียน 0.00 0.00 28,037.38 28,037.38

     เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 0.00 276,885.00

              Qualitech Myanmar Company Limited

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 560,876.00 9,542.00

     สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา - หมุนเวียน 0.00 0.00 55,822.50 517,042.00

              บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จ ากัด

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 21,658.16 98,735.17 21,658.16

     สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา - หมุนเวียน 0.00 14,018.69 16,391.87 14,018.69

     เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00

     เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 92,460.67 730,557.48 92,460.67

      20.3  รายการรายได้และคา่ใช้จ่ายกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั   ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 

                มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดังน้ี

งบการเงินรวม (บาท)

30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562 30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562

              บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั

     รายได้อ่ืน - คา่เช่า 0.00 0.00 13,457.94 13,457.94

     รายได้อ่ืน - คา่บริหารจัดการ 0.00 0.00 84,112.14 56,074.77

     ต้นทุนขายและให้บริการ - คา่วัสดุ 0.00 0.00 513,500.00 563,392.00

     คา่ใช้จ่ายในการบริหาร - คา่วัสดุ 0.00 0.00 12,276.00 0.00

              Qualitech Myanmar Company Limited

     รายได้ - คา่จ้างงาน 0.00 0.00 500.00 1,323,340.00

     รายได้อ่ืน - คา่บริหารจัดการ 0.00 0.00 75,274.50 0.00

              บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จ ากดั

     รายได้อ่ืน - คา่เช่า 0.00 31,723.63 47,920.06 31,723.63

     รายได้อ่ืน - คา่บริหารจัดการ 0.00 0.00 56,074.76 0.00

     ต้นทุนขายและให้บริการ - คา่วัสดุ 0.00 871,200.00 684,664.00 871,200.00

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )

- 17 -

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ส าหรับงวดสามเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



งบการเงินรวม (บาท)

30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562 30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562

              บริษัท ควิแอลที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั

     รายได้ - รายได้จากการขาย 0.00 0.00 6,760.00 0.00

     รายได้อ่ืน - คา่เช่า 0.00 0.00 26,915.88 26,915.88

     รายได้อ่ืน - คา่บริหารจัดการ 0.00 0.00 168,224.28 130,841.13

     ต้นทุนขายและให้บริการ - คา่วัสดุ 0.00 0.00 1,517,184.00 1,651,172.00

     คา่ใช้จ่ายในการบริหาร - คา่วัสดุ 0.00 0.00 12,276.00 0.00

              Qualitech Myanmar Company Limited

     รายได้ - คา่จ้างงาน 0.00 0.00 57,000.00 1,563,340.00

     รายได้อ่ืน - คา่บริหารจัดการ 0.00 0.00 103,411.50 0.00

              บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จ ากดั

     รายได้อ่ืน - คา่เช่า 0.00 78,266.14 94,596.18 78,266.14

     รายได้อ่ืน - คา่บริหารจัดการ 0.00 0.00 205,607.48 0.00

     ต้นทุนขายและให้บริการ - คา่วัสดุ 0.00 1,793,000.00 1,504,639.00 1,793,000.00

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )

ส าหรับงวดหกเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

            คา่ใช้จ่ายตามลักษณะท่ีส าคญั ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ดังน้ี

งบการเงินรวม (บาท)

30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562 30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ (1,002,158.81) (41,241.97) 0.00 0.00

คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 54,074,002.16 60,634,133.93 53,329,657.11 59,940,778.71

คา่เส่ือมราคา 6,787,164.15 6,570,640.70 6,676,463.05 6,409,900.50

วัสดุใช้ไป 7,305,064.45 7,033,550.24 8,499,098.30 7,431,319.45

คา่จ้างผู้รับเหมา 7,529,721.45 10,241,051.45 7,535,721.45 10,229,281.68

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางและท่ีพัก 1,394,653.09 2,967,976.96 1,358,787.53 2,594,561.92

คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัส านักงาน 2,814,161.70 2,305,034.35 2,706,567.07 2,262,371.24

คา่ธรรมเนียมและคา่ท่ีปรึกษา 1,089,569.33 959,915.12 989,393.44 932,464.80

คา่ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 685,852.40 557,856.72 685,751.20 553,117.45

คา่ตอบแทนกรรมการ 791,700.00 389,700.00 791,700.00 389,700.00

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 3,413,503.70 5,079,536.27 3,293,503.70 5,019,536.27

งบการเงินรวม (บาท)

30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562 30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ (787,574.01) (15,461.74) 0.00 0.00

คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 118,693,869.49 111,962,506.54 115,327,346.41 110,493,101.67

คา่เส่ือมราคา 13,258,041.06 12,679,946.77 13,027,263.95 12,357,425.71

วัสดุใช้ไป 13,835,021.33 11,739,619.00 16,845,103.43 13,188,411.90

คา่จ้างผู้รับเหมา 15,957,213.86 19,864,327.31 15,951,079.80 19,852,557.54

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางและท่ีพัก 4,029,300.40 5,447,751.81 3,784,855.07 4,879,559.25

คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัส านักงาน 5,547,602.21 4,763,183.70 5,379,647.05 4,674,563.75

คา่ธรรมเนียมและคา่ท่ีปรึกษา 1,879,357.28 1,915,014.81 1,695,663.21 1,858,875.52

คา่ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 1,431,265.35 1,284,107.89 1,422,651.65 1,271,087.51

คา่ตอบแทนกรรมการ 1,712,100.00 919,100.02 1,712,100.00 919,100.02

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 10,074,874.23 10,423,625.01 9,759,874.23 10,061,625.01

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )
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ส าหรับงวดสามเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ส าหรับงวดหกเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



22. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสรมิการลงทนุ

ผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2563 และ 2562  แยกตามสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

      มีดังนี ้

ส่วนทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทุน ส่วนทีไ่ม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวม

30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562 30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562 30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562

     รายได้จากการขายและให้บริการ 123,067,805.89 138,167,045.96 80,307,361.82 61,596,901.71 203,375,167.71 199,763,947.67

     ต้นทุนขายและให้บริการ (90,411,480.83) (107,148,824.94) (66,428,270.88) (49,471,202.23) (156,839,751.71) (156,620,027.17)

     ก าไรขัน้ต้น 32,656,325.06 31,018,221.02 13,879,090.94 12,125,699.48 46,535,416.00 43,143,920.50

     รายได้อ่ืน 58,754.00 92,487.25 1,387,813.66 1,762,595.43 1,446,567.66 1,855,082.68

     ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (3,258,659.37) (2,032,633.63) (2,325,972.73) (866,159.34) (5,584,632.10) (2,898,792.97)

     คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (20,166,370.22) (19,833,461.09) (14,095,157.73) (9,822,006.58) (34,261,527.95) (29,655,467.67)

     ก าไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมด าเนินงาน 9,290,049.47 9,244,613.55 (1,154,225.86) 3,200,128.99 8,135,823.61 12,444,742.54

     ต้นทุนทางการเงิน (186,198.93) (226,880.59) (165,919.40) (122,773.42) (352,118.33) (349,654.01)

     ก าไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ 9,103,850.54 9,017,732.96 (1,320,145.26) 3,077,355.57 7,783,705.28 12,095,088.53

     รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 0.00 0.00 520,245.52 (1,052,715.03) 520,245.52 (1,052,715.03)

     ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 9,103,850.54 9,017,732.96 (799,899.74) 2,024,640.54 8,303,950.80 11,042,373.50

ต้นทุนขายและให้บริการ ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย คา่ใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงินทีไ่ม่สามารถระบุได้  ปันส่วนตามยอดรายได้ของ

      แต่ละส่วนงาน

23. ส่วนงานด าเนินงาน

รายได้แยกตามลักษณะการให้บริการ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดังนี ้

30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562 30 มิถนุายน 2563 30 มิถนุายน 2562

การทดสอบโดยไม่ท าลาย 49.28 46.59 92.18 88.29

การตรวจสอบและรับรองคณุภาพ 33.66 55.11 93.71 97.87

อ่ืน ๆ 8.04 7.30 17.48 13.60

รวม 90.98 109.00 203.37 199.76

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )
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งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (ล้านบาท)

ส าหรบังวดสามเดือน ส าหรบังวดหกเดือน



24. ภาระผูกพันและหน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึนในภายหน้า

      24.1  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  และวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  กลุ่มบริษัท มีภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือ/สัญญาจ้างกบัผู้ขาย

               หลายราย  จ านวนเงิน 14.77 ล้านบาท และ 13.56 ล้านบาท ในงบการเงินรวม  และจ านวนเงิน 14.70 ล้านบาท และ 

               13.56 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกจิการ ตามล าดับ  

      24.2  บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าอาคารส านักงาน  ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2563  และวันท่ี  31 ธันวาคม 2562 

               จ านวนเงิน 0.15 ล้านบาท และ0.02 ล้านบาท ตามล าดับ 

      24.3  กลุ่มบริษัท มีหน้ีสินท่ีอาจเกดิขึน้ในภายหน้าจากการให้ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง  ออกหนังสือค้ าประกนัผลงาน

               ให้แกลู่กคา้บางรายของกลุ่มบริษัท และค้ าประกนัการใช้ไฟฟ้ากบัหน่วยงานราชการ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ

               วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  จ านวนเงิน 19.10 ล้านบาท และ 19.84 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจ านวนเงิน 19.07 

               ล้านบาท  และ 19.77 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกจิการ  ตามล าดับ  หน้ีสินท่ีอาจเกดิขึน้ดังกล่าวค้ าประกนัโดย

               จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (หมายเหตุ 11) และเงินฝากธนาคาร 

25. จัดประเภทบัญชีใหม่

              บริษัทฯ จัดประเภทบัญชีใหม่ส าหรับปี 2562 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแสดงรายการในงบการเงินปี 2563 มีรายละเอียด

      ดังน้ี

หน่วย : บาท

กอ่นจัดประเภท หลังจัดประเภท เพ่ิมขึน้(ลดลง)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562

ต้นทุนขายและให้บริการ 84,850,314.55 84,547,788.90 (302,525.65)

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 0.00 1,624,446.13 1,624,446.13

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 15,745,002.08 14,423,081.60 (1,321,920.48)

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562

ต้นทุนขายและให้บริการ 157,077,022.65 156,620,027.17 (456,995.48)

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 0.00 2,898,792.97 2,898,792.97

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 32,097,265.16 29,655,467.67 (2,441,797.49)

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )
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หน่วย : บาท

กอ่นจัดประเภท หลังจัดประเภท เพ่ิมขึน้(ลดลง)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562

ต้นทุนขายและให้บริการ 83,603,823.67 83,301,298.02 (302,525.65)

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 0.00 1,624,446.13 1,624,446.13

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 15,241,237.67 13,919,317.19 (1,321,920.48)

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562

ต้นทุนขายและให้บริการ 154,679,113.63 154,222,118.15 (456,995.48)

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 0.00 2,898,792.97 2,898,792.97

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 30,747,087.09 28,305,289.60 (2,441,797.49)

26. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

              ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล

      ระหว่างกาลจากผลก าไรส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2563 ให้แกผู้่ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมจ านวนเงิน 4.93 ล้านบาท 

      ก าหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันท่ี 7 กนัยายน 2563 

27. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล

              งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2563

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

            (          นายสรรพัชญ์   รัตคาม   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ          )
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