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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั  ควอลลเีทค  จ ากดั  (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ควอลลีเทค จ ำกดั (มหำชน) และ 
บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพำะบริษทั ควอลลีเทค จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 งบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถึง 
หมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 
ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรของบริษทั ควอลลีเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และของเฉพำะบริษทั ควอลลีเทค จ ำกดั 
(มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำม
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ 
ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดย 
สภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำ
ในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้ยกแสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
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การรับรู้รายได้จากการให้บริการและมูลค่างานบริการที่ยงัไม่ได้เรียกเกบ็เงนิ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ีเป็นมลูค่ำงำนบริกำรท่ียงัไม่ได้

เรียกเก็บเงิน จ ำนวน 60.15 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญัในงบกำรเงินรวม กำรค ำนวณมูลค่ำงำนบริกำร 

ท่ียงัไม่ได้เรียกเก็บเงินดังกล่ำวมีควำมซับซ้อน เน่ืองจำกอตัรำค่ำบริกำรมีหลำยอตัรำและข้ึนอยู่กับลกัษณะ 

งำนใหบ้ริกำรแต่ละสัญญำ และเอกสำรกำรควบคุมภำยในท่ีใชบ้นัทึกเก่ียวกบักำรใหบ้ริกำรแต่ละวนัมีจ ำนวนมำก  

จึงอำจส่งผลใหก้ำรรวบรวมเอกสำรดงักล่ำวไม่ครบถว้นและ/หรือค ำนวณมูลค่ำงำนบริกำรท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 

ไม่ถกูตอ้ง ขำ้พเจำ้จึงพิจำรณำเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

ขำ้พเจำ้ไดรั้บควำมเช่ือมัน่เก่ียวกบัควำมถกูตอ้งและครบถว้นของมูลค่ำงำนบริกำรท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงินโดย 

 ท ำควำมเขำ้ใจระบบกำรควบคุมภำยในเก่ียวกบักำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร   

 ทดสอบกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญัเก่ียวกบัควำมถกูตอ้งและครบถว้นของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

 ตรวจสอบรำยละเอียดมลูค่ำงำนบริกำรท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็กบัเอกสำรท่ีใชบ้นัทึกระยะเวลำและปริมำณ

งำนท่ีท ำเสร็จ อตัรำค่ำบริกำรและลกัษณะงำนท่ีก ำหนดในสญัญำวำ่จำ้ง 

 ทดสอบกำรค ำนวณจ ำนวนเงินของรำยละเอียดมลูค่ำงำนบริกำรท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 

 

การควบคุมเคร่ืองมอืและอุปกรณ์หน่วยงาน 

 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 11  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อย 

มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์สุทธิ จ ำนวน 47.51 ลำ้นบำท (สุทธิจำกค่ำเส่ือมรำคำสะสม จ ำนวน 136.41 ลำ้นบำท) ซ่ึง

เป็นจ ำนวนท่ีมีนัยส ำคญัในงบกำรเงินรวม และเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดงักล่ำวเป็นสินทรัพยห์ลกัท่ีใช้ในงำน

ใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้  เน่ืองจำกบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน่วยงำนกำรใหบ้ริกำรตำมท่ีตั้งของลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำก 

และงำนให้บริกำรต้องน ำสินทรัพยด์ังกล่ำวไปปฏิบัติงำน ณ หน่วยงำนตำมท่ีลูกค้ำก ำหนด ดังนั้นสินทรัพย์

ดงักล่ำวจึงอำจเกิดกำรสูญหำยไดง่้ำย  ขำ้พเจำ้จึงพิจำรณำควำมมีอยู่จริงของเคร่ืองมือและอุปกรณ์หน่วยงำนเป็น

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

ขำ้พเจำ้ไดรั้บควำมเช่ือมัน่ เก่ียวกบัควำมมีอยูจ่ริงของเคร่ืองมือและอุปกรณ์โดย 

 ท ำควำมเขำ้ใจระบบกำรควบคุมภำยในเก่ียวกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

 ตรวจนบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ณ วนัส้ินงวด ตำมท่ีปรำกฏในรำยละเอียดเคร่ืองมือและอุปกรณ์แต่ละ

หน่วยงำน 

 ตรวจสอบรำยละเอียดเคร่ืองมือและอุปกรณ์แต่ละหน่วยงำน ณ วนัส้ินงวด กบัทะเบียนคุมเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ 
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ข้อมูลอืน่ 
 
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั 
(แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรำยงำนประจ ำปีนั้น) 
ขำ้พเจำ้คำดวำ่ขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้
ควำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มลูอ่ืน 
 
ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือกำรอ่ำน
และพิจำรณำว่ำขอ้มลูอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงิน หรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏวำ่มีกำรแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  
 
เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล
ด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มลูท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี โดย
ถูกต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำร
พิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองตำมควำมเหมำะสมและ
กำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินกำรต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุด
ด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่อย่ำง
สมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำน
กำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้่ำ
รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

● ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำม
วิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำร
ทุจริตอำจเกิดจำกกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรบนัทึกรำยกำร
หรือแสดงขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

● ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

● ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำโดยผูบ้ริหำร 

● สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและ
จำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้ง
กล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขำ้พเจำ้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ 
อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง 





หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 50,994,003.16 47,089,196.95 40,211,867.21 42,016,263.49

     เงินลงทุนชัว่คราว 6 101,640,587.86 117,867,695.67 93,241,804.85 92,312,386.07

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 66,777,543.72 82,159,915.13 66,111,580.62 77,254,341.93

     มูลค่างานบริการท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 8 60,152,478.67 43,460,352.05 59,827,899.84 43,676,371.18

     สินคา้คงเหลือ 4,571,516.28 6,622,838.74 3,571,215.70 4,983,164.15

     รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 284,136,129.69 297,199,998.54 262,964,368.22 260,242,526.82

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 0.00 0.00 14,348,985.00 11,668,185.00

     เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 10 4,468,400.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00

     ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 11 182,614,522.97 194,648,738.23 179,546,452.00 190,153,761.27

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 12 2,186,404.05 2,138,871.46 2,186,404.05 2,138,871.46

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 1,291,646.15 1,642,199.03 1,288,783.65 1,154,145.28

     ภาษีเงินไดร้อการขอคืน 9,623,963.82 6,298,451.95 9,466,306.44 6,298,451.95

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14 915,842.48 404,142.27 915,842.48 404,142.27

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 201,100,779.47 208,632,402.94 211,252,773.62 215,317,557.23

รวมสินทรัพย์ 485,236,909.16 505,832,401.48 474,217,141.84 475,560,084.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

บริษทั  ควอลลีเทค  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

สินทรัพย์



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15 28,533,645.80 34,882,934.66 27,780,461.23 31,795,014.87

     ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนด

            ช าระภายในหน่ึงปี 16 1,903,042.44 2,384,371.47 1,882,759.44 2,146,993.15

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.00 441,371.98 0.00 0.00

     รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 30,436,688.24 37,708,678.11 29,663,220.67 33,942,008.02

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

     หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 16 2,012,034.75 2,181,134.72 2,012,034.75 2,159,726.02

     ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

            ผลประโยชน์พนกังาน 17 14,288,934.55 16,027,125.01 14,274,622.03 13,932,646.00

     รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 16,300,969.30 18,208,259.73 16,286,656.78 16,092,372.02

     รวมหนีสิ้น 46,737,657.54 55,916,937.84 45,949,877.45 50,034,380.04

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุน้ 18

          ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 98,568,485 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 98,568,485.00 98,568,485.00

หุน้สามญั 103,468,485 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 103,468,485.00 103,468,485.00

          ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 98,568,485 หุน้ หุน้ละ 1 บาท 98,568,485.00 98,568,485.00 98,568,485.00 98,568,485.00

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 75,175,543.40 75,175,543.40 75,175,543.40 75,175,543.40

     ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์    19 10,680,188.03 5,273,407.30 10,680,188.03 5,273,407.30

     ก  าไรสะสม

          จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 20 10,346,848.50 10,346,848.50 10,346,848.50 10,346,848.50

          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21 242,574,905.59 262,113,054.48 232,772,843.43 236,854,764.99

      องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผุถื้อหุน้ 1,027,435.11 (1,948,160.60) 723,356.03 (693,345.18)

     รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 438,373,405.63 449,529,178.08 428,267,264.39 425,525,704.01

     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 125,845.99 386,285.56 0.00 0.00

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 438,499,251.62 449,915,463.64 428,267,264.39 425,525,704.01
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 485,236,909.16 505,832,401.48 474,217,141.84 475,560,084.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั  ควอลลีเทค  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)งบการเงนิรวม (บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการให้บริการ 365,309,161.22 385,213,329.18 362,078,502.42 383,510,181.57

ตน้ทุนการให้บริการ (297,717,931.57) (298,653,651.95) (295,078,331.90) (300,618,905.72)

ก าไรขั้นตน้ 67,591,229.65 86,559,677.23 67,000,170.52 82,891,275.85

รายไดอ่ื้น

     รายไดจ้ากการขายส่วนงาน 9,459,265.90 0.00 0.00 0.00

     รายไดเ้งินปันผล 0.00 0.00 19,998,800.00 19,998,800.00

     อ่ืน ๆ 2,811,916.84 3,395,876.64 2,786,049.63 3,873,882.58

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (66,355,836.13) (67,238,330.86) (62,809,593.74) (66,281,667.33)

ตน้ทุนทางการเงิน (499,861.52) (611,804.28) (498,134.03) (600,446.57)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 13,006,714.74 22,105,418.73 26,477,292.38 39,881,844.53

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (2,342,000.49) (2,215,312.79) (988,668.44) (1,443,972.80)

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 10,664,714.25 19,890,105.94 25,488,623.94 38,437,871.73

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 23 (1,197,513.12) 6,199,075.51 0.00 0.00

ก าไรส าหรับปี 9,467,201.13 26,089,181.45 25,488,623.94 38,437,871.73

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

       รายการท่ีไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไร

               หรือขาดทุนในภายหลงั

         -  ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่ใหม่

             ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 17 3,476,649.01 (2,733,789.00) 1,527,836.00 (1,031,379.00)

         -  ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดั

             ประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือ

             ขาดทุนในภายหลงั 22 (500,897.39) 410,636.40 (111,134.79) 70,154.40

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,975,751.62 (2,323,152.60) 1,416,701.21 (961,224.60)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 12,442,952.75 23,766,028.85 26,905,325.15 37,476,647.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

บริษทั  ควอลลีเทค  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) 

       ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

การด าเนินงานต่อเน่ือง 11,217,934.60 20,252,674.62 25,488,623.94 38,437,871.73

การด าเนินงานท่ียกเลิก (1,185,537.99) 6,137,084.76 0.00 0.00

รวม 10,032,396.61 26,389,759.38 25,488,623.94 38,437,871.73

       ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม

การด าเนินงานต่อเน่ือง (553,220.35) (362,568.68) 0.00 0.00

การด าเนินงานท่ียกเลิก (11,975.13) 61,990.75 0.00 0.00

รวม (565,195.48) (300,577.93) 0.00 0.00

รวมทั้งส้ิน 9,467,201.13 26,089,181.45 25,488,623.94 38,437,871.73

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

       ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 13,007,992.32 24,066,742.97 26,905,325.15 37,476,647.13

       ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (565,039.57) (300,714.12) 0.00 0.00

รวม 12,442,952.75 23,766,028.85 26,905,325.15 37,476,647.13

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

       ก  าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.11 0.21 0.26 0.39

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (0.01) 0.06 0.00 0.00

รวม 0.10 0.27 0.26 0.39

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

บริษทั  ควอลลีเทค  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

- 2 -



องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทุน รวมส่วนของ รวมส่วนของ

ก าไรสะสม เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุ้นของ ผูถื้อหุ้น
ผลก าไร(ขาดทุน) บริษทัใหญ่

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
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :
          ทุนหุ้นสามญั 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305,800.00 305,800.00
          ค่าใชจ่้ายในการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 19 0.00 0.00 5,406,780.73 0.00 0.00 0.00 5,406,780.73 0.00 5,406,780.73
          เงินปันผลจ่าย 21 0.00 0.00 0.00 0.00 (29,570,545.50) 0.00 (29,570,545.50) (1,200.00) (29,571,745.50)
          ก  าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 10,032,396.61 0.00 10,032,396.61 (565,195.48) 9,467,201.13
          ก  าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,975,595.71 2,975,595.71 155.91 2,975,751.62
ยอดคงเหลือปลายงวด 2561 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

ยอดคงเหลือตน้งวด 2560 98,568,485.00 75,175,543.40 4,065,188.03 10,000,000.00 255,783,840.60 374,855.81 443,967,912.84 4,349.69 443,972,262.53

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :

          ทุนหุ้นสามญั 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 683,849.99 683,849.99

          ค่าใชจ่้ายในการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 0.00 0.00 1,208,219.27 0.00 0.00 0.00 1,208,219.27 0.00 1,208,219.27

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

          เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 21 0.00 0.00 0.00 0.00 (4,928,424.25) 0.00 (4,928,424.25) (1,200.00) (4,929,624.25)

          เงินปันผลจ่าย 21 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  าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 26,389,759.38 0.00 26,389,759.38 (300,577.93) 26,089,181.45

          ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,323,016.41) (2,323,016.41) (136.19) (2,323,152.60)
ยอดคงเหลือปลายงวด 2560 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่
มีอ  านาจควบคุม

บริษทั  ควอลลีเทค  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

หมายเหตุ

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่
งบการเงนิรวม  (บาท)

ทุนท่ีออกและ
ช าระแลว้

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส ารองส่วนทุน
จากการจ่ายโดย
ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร



องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทุน รวมส่วนของ

ก าไรสะสม เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุ้น

ผลก าไร(ขาดทุน)

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :

          ค่าใชจ่้ายในการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 19 0.00 0.00 5,406,780.73 0.00 0.00 0.00 5,406,780.73

          เงินปันผลจ่าย 21 0.00 0.00 0.00 0.00 (29,570,545.50) 0.00 (29,570,545.50)

          ก  าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 25,488,623.94 0.00 25,488,623.94

          ก  าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,416,701.21 1,416,701.21
ยอดคงเหลือปลายงวด 2561 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

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :

          ค่าใชจ่้ายในการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 0.00 0.00 1,208,219.27 0.00 0.00 0.00 1,208,219.27

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

          เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 21 0.00 0.00 0.00 0.00 (4,928,424.25) 0.00 (4,928,424.25)

          เงินปันผลจ่าย 21 0.00 0.00 0.00 0.00 (14,785,272.75) 0.00 (14,785,272.75)

          ก  าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 38,437,871.73 0.00 38,437,871.73

          ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (961,224.60) (961,224.60)
ยอดคงเหลือปลายงวด 2560 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

บริษทั  ควอลลีเทค  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ทุนท่ีออกและ
ช าระแลว้

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส ารองส่วนทุน
จากการจ่ายโดย
ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์

หมายเหตุ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  (บาท)



2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
     ก  าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานต่อเน่ือง 13,006,714.74 22,105,418.73 26,477,292.38 39,881,844.53
     บวก(หกั) ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดจ้ากการ
          ด าเนินงานท่ียกเลิก (1,197,513.12) 7,747,669.13 0.00 0.00
     ก  าไรก่อนภาษีเงินได้ 11,809,201.62 29,853,087.86 26,477,292.38 39,881,844.53
        รายการปรับปรุง

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (913,294.74) (480,360.65) (879,578.93) (287,808.54)
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 0.00 691.10 0.00 691.10
หน้ีสงสยัจะสูญ 1,082,320.23 847,335.24 831,057.23 847,335.24
มลูคา่งานบริการท่ียงัไมไ่ดเ้รียกเกบ็เงิน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (17,265,852.43) 17,920,497.92 (16,503,526.06) 16,528,611.97
คา่เส่ือมราคา 27,279,030.81 30,835,034.94 26,362,063.10 29,812,682.70
ก าไรจากการขายส่วนงาน (9,459,265.90) 0.00 0.00 0.00
(ก าไร)ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 304,443.22 (811,823.86) 295,787.01 (906,260.67)
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 0.00 88,289.12 0.00 88,289.12
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยก์ลบัรายการ (33,559.55) 0.00 (33,559.55) 0.00
คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 354,658.87 334,553.91 354,658.87 334,553.91
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,543,389.64 3,242,398.27 1,540,246.74 2,926,228.27
คา่ใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 5,406,780.73 0.00 5,406,780.73 0.00
รายไดเ้งินปันผล 0.00 0.00 (19,998,800.00) (19,998,800.00)
คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 505,723.13 651,805.66 498,134.03 600,446.57

20,613,575.63 82,481,509.51 24,350,555.55 69,827,814.20
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์
       ด าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 15,144,082.98 15,820,684.02 9,324,101.48 19,666,119.03
สินคา้คงเหลือ 2,051,322.46 (331,875.21) 1,411,948.45 (473,512.63)
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (402,191.46) (309,790.00) (402,191.46) (309,790.00)
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (511,202.37) 31,219.99 (511,202.37) 31,219.99
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสิน
       ด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน (7,240,200.25) (3,188,266.92) (4,721,401.04) (10,743,294.09)

        เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 29,655,386.99 94,503,481.39 29,451,810.61 77,998,556.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ ………………………………………………...……………………………. กรรมการตามอ านาจ
            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

งบการเงินรวม (บาท) 

บริษทั  ควอลลีเทค  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561



2561 2560 2561 2560
        เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (2,158,140.05) 0.00 0.00 0.00
        เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (173,460.72) (225,886.66) (168,568.74) (208,571.57)
        เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (6,259,228.85) (8,457,914.16) (4,402,296.09) (5,446,941.84)
        เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 0.00 2,771,176.18 0.00 2,771,176.18
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 21,064,557.37 88,590,856.75 24,880,945.78 75,114,219.27
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
        เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 17,140,402.55 (70,145,767.55) (49,839.85) (75,532,748.98)
        เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 (1,341,200.00) (2,758,400.00)
        เงินสดรับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 19,998,800.00 19,998,800.00
        เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (968,400.00) 26,813,819.01 0.00 26,382,319.01
        เงินสดรับจากการขายส่วนงาน 13,066,000.00 0.00 0.00 0.00
        เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร (1,509,078.62) 1,271,861.68 349,915.19 1,198,216.82
        เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (13,044,800.59) (20,292,907.20) (13,733,046.92) (17,547,557.46)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 14,684,123.34 (62,352,994.06) 5,224,628.42 (48,259,370.61)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
        เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,577,929.00) (3,107,432.34) (2,339,424.98) (2,774,039.43)
        เงินสดจ่ายปันผล (29,570,545.50) (19,714,897.00) (29,570,545.50) (19,713,697.00)
        เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 304,600.00 683,849.99 0.00 0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (31,843,874.50) (22,138,479.35) (31,909,970.48) (22,487,736.43)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 3,904,806.21 4,099,383.34 (1,804,396.28) 4,367,112.23
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 47,089,196.95 42,989,813.61 42,016,263.49 37,649,151.26
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 50,994,003.16 47,089,196.95 40,211,867.21 42,016,263.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ ………………………………………………...……………………………. กรรมการตามอ านาจ
            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

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

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561
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1.  ข้อมูลทัว่ไป

      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  หมูท่ี่  1   ต าบลหนองชาก    อ  าเภอบา้นบึง 

             จงัหวดัชลบุรี   ตั้งอยูเ่ลขท่ี 50   ซอยพฒันาการ 57   แขวงประเวศ   เขตประเวศ    กรุงเทพมหานคร   และตั้งอยูเ่ลขท่ี 

             83/50   หมูท่ี่ 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 างบการเงิน

      2.1  งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา

             วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ (“สภาวิชาชีพบญัชี”)    กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

             และตลาดหลกัทรัพย ์ ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2544  เร่ืองการจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงิน

             และผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน  พ.ศ.  2544       โดยรูปแบบการน าเสนองบการเงินไม่แตกต่างอยา่งมี

             สาระส าคญัจากประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้   ลงวนัท่ี  11  ตุลาคม  2559   เร่ือง ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบ

             การเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559

     งบการเงินของบริษทัฯ     จดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลคา่ขององคป์ระกอบของรายการใน

            งบการเงิน  ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์     และ     นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

บริษทั ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

 



      2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

             2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั

                      ในระหว่างงวด บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

             ทางการเงินฉบบัปรับปรุง  (ปรับปรุง  2560)  จ านวนหลายฉบบั   ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

             บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561  มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

             หรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ     โดยส่วนใหญ่เป็นการ

             ปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  การน ามาตรฐานการรายงาน

             ทางการเงินดงักล่าว   มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ   และบริษทัยอ่ย

             2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต 

        1)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

             วนัท่ี  1  มกราคม  2562  

             มาตรฐานรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี  15  เร่ือง  รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ก าหนดหลกัการส าหรับการ

             รายงานขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน เก่ียวกบัลกัษณะ จ านวนเงิน จงัหวะเวลา และความไม่แน่นอน

             ของรายได ้และกระแสเงินสดจากสญัญาของกิจการท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการรับรู้รายไดเ้พ่ือแสดงการส่งมอบ

             สินคา้หรือบริการท่ีสญัญาให้ลูกคา้ ในจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจาก

             การแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้น ๆ  กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามหลกัการรับรู้รายได ้ 5  ขั้นตอน  และรวมถึง

             การใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

             มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการ

             บญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชี ดงัน้ี 

   มาตรฐานการบญัชี 

       ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง

       ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

       ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

       ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์

       ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การการโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

   การตีความมาตรฐานการบญัชี

       ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์     และ     นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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             ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทั และบริษทัยอ่ย ไดป้ระเมินแลว้พบว่าไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐาน

             การรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตท่ีกล่าวขา้งตน้

        2)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 

             1 มกราคม 2563 

             ในระหว่างปี    สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน     กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

             ประกอบดว้ย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

       ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน

       ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน

   มาตรฐานการบญัชี 

       ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

       ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ

       ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลคา่

             เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลคา่ยติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน

             ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณ

             การดอ้ยคา่ของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบั

             การบญัชีป้องกนัความเส่ียงรวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน

             การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี  การตีความมาตรฐานการบญัชี  และแนว

             ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป

     ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐาน

             รายงานทางการเงินท่ีจะมีผลใชบ้งัคบัในอนาคตตามท่ีกล่าวขา้งตน้

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์     และ     นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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3.  หลกัเกณฑ์การจดัท างบการเงินรวม

     3.1  งบการเงินรวมของบริษทั ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) ไดร้วมงบการเงินของบริษทัยอ่ยนบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีส่วนร่วม

            ในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลงดงัต่อไปน้ี

จดทะเบียน

ในประเทศ

2561 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  ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย ยอดก าไรท่ีคิดระหว่างกนักบัท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนของบริษทัฯ

            กบัสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในงบการเงินรวมแลว้

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์     และ     นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

สดัส่วนการลงทุน (%) ประเภทธุรกิจ
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4.  สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั

     4.1  การรับรู้รายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย

            4.1.1  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง

            4.1.2  รายไดห้ลกัของบริษทัฯ     และบริษทัยอ่ยซ่ึงไดม้าจากการเรียกเกบ็เงินตามสญัญาจา้งท่ีก าหนดมูลคา่งานตาม

      ระยะเวลาหรือตามลกัษณะงานท่ีท า  โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเรียกเกบ็เงินเป็นรายวนัถึงรายเดือน  บริษทัฯ 

      และบริษทัยอ่ย        รับรู้รายไดด้งักล่าวตามระยะเวลาหรือปริมาณงานท่ีท าเสร็จตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาจา้ง 

      ส าหรับสญัญาจา้งระยะยาวขนาดใหญ่    บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยบนัทึกรายไดต้ามวิธีเปอร์เซ็นตง์านท่ีท าเสร็จ

      ซ่ึงวิธีน้ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทึกประมาณการรายไดบ้นเกณฑข์องอตัราตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจนถึงปัจจุบนั

      ต่อประมาณการตน้ทุนทั้งหมด ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประมาณการตน้ทุนไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงราคาวตัถุดิบ

      และคา่แรงงาน  ประสิทธิภาพ การท างาน  การวางแผนงานและองคป์ระกอบภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ

      ควบคุมของบริษทั     ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามสญัญาจา้งและประมาณการตน้ทุนจนงานเสร็จ 

      ปัจจยัดงักล่าวมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได ้      บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดมี้การสอบทานประมาณการเก่ียวกบั

      สญัญาจา้งโดยสม ่าเสมอ  เม่ือพบว่ามีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ท่ีตน้ทุนด าเนินงานทั้งส้ินจะสูงกว่ารายไดต้าม

      สญัญาจา้ง  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจะรับรู้ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นคา่ใชจ่้ายและสะทอ้นให้เห็นทนัที 

     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   หมายถึง   เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ซ่ึงก าหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 

     3 เดือน  นบัจากวนัฝากและไม่มีขอ้ก าหนดในการเบิกใช ้

     4.3  เงินลงทุน

            เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ แสดงดว้ยมูลคา่ยติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรม  

     รับรู้เป็นรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

     4.4  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

            ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามสิทธิท่ีจะไดรั้บ/ใบแจง้หน้ี หักคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

            บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยตั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ     โดยพิจารณาจากระยะเวลาคา้งช าระของลูกหน้ี  และก าหนดคา่

     เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญและลูกหน้ีจากผลการพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีแต่ละราย 

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์     และ     นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

- 5 -

 



     4.5  สินคา้คงเหลือ 

            บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยแสดงวสัดุคงเหลือในราคาทุน   โดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO)  หรือมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 

     แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า

     4.6  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

            4.6.1  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยแสดงท่ีดินดว้ยราคาทุน    อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักคา่เส่ือมราคาสะสมท่ี

                       เก่ียวขอ้งและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(ถา้มี) ราคาทุนรวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้ส าหรับการร้ือถอน  

                       การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระผกูพนัของบริษทั

            4.6.2  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตดัคา่เส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ

                       ของสินทรัพยน์ั้นและคิดคา่เส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั เม่ือส่วนประกอบแต่ละ

                       ส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น     นอกจากน้ียงัก าหนดให้ตอ้งทบทวน

                       อายกุารให้ประโยชน์ของมูลคา่คงเหลือ      และวิธีการคิดคา่เส่ือมราคาอยา่งน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบบญัชี

                       อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

จ  านวนปี

อาคาร 20

ส่วนปรับปรุงอาคาร 20

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งส านกังาน 5

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5

เคร่ืองใชส้ านกังาน 3, 5

งานระบบสาธารณูปโภค 5

ยานพาหนะ 5

               ยกเวน้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ช่างท่ีไดม้าช่วงวนัท่ี 23 ตุลาคม 2542  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546   และท่ีไดม้า

                       หลงัวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2548  บริษทัฯ  ตดัคา่เส่ือมราคาโดยวิธียอดลดลงทวีคูณ  (อาย ุ5 ปี)  ส าหรับเคร่ืองมือและ

                       อุปกรณ์ช่างบางส่วน  เน่ืองจากบริษทัฯ เห็นว่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ช่างดงักล่าวมีส่วนประกอบของอุปกรณ์ทาง

                       ดา้นเทคโนโลยี   ซ่ึงเทคโนโลยีดงักล่าวมีการพฒันาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอยูต่ลอดเวลา และลกัษณะงานของ

                       บริษทัฯ  ท่ีตอ้งน าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ช่างออกไปใชใ้นการปฏิบติังานตามสถานท่ีต่าง  ๆ  ของลูกคา้  โอกาสท่ี

                       เคร่ืองมือและอุปกรณ์ช่างดงักล่าวจะลา้สมยัและเกิดความเสียหาย  เน่ืองจากใชป้ฏิบติังานจึงมีความเป็นไปไดสู้ง

               ไม่มีการตดัคา่เส่ือมราคา ส าหรับท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง 
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     4.7  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

            บริษทัฯ แสดงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดว้ยราคาทุนหักคา่ตดัจ าหน่ายสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(ถา้มี)

     บริษทัฯ ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยวิธีเส้นตรง 10 ปี

     4.8  การดอ้ยคา่ของสินทรัพย์

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดส้อบทานการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์  เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัฯ

     และบริษทัยอ่ย  สูงกว่ามูลคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น  ๆ  ตามปกติธุรกิจ  หรือมูลคา่จากการใช้

     แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า)  โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ   หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด

     แลว้แต่กรณี ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลขาดทุน

     จากการดอ้ยคา่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยคา่

     ดงักล่าวไม่มีอยูอี่กต่อไป   หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง

     4.9  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

            บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยบนัทึกรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีคา่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท    โดยใชอ้ตัรา

     แลกเปล่ียน  ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอดคงเหลือของบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงคา่

     เป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน  ณ  วนันั้น

            ก  าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน  บนัทึกเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานแลว้

     4.10  เคร่ืองมือทางการเงิน

            เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน

     ชัว่คราว   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  และหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน    

     นโยบายการบญัชี เกณฑก์ารรับรู้และการวดัมูลคา่ส าหรับแต่ละรายการไดมี้การเปิดเผยแยกตามแต่ละหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง

     4.11   สญัญาเช่าระยะยาว 

              บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทึกยานพาหนะตามสญัญาเช่าซ้ือ  เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยราคายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์

     เช่าหรือมูลคา่ปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า ส่วนดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดข้ึนจะบนัทึกตามระยะเวลาของ

     สญัญาเช่า 
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     4.12  ผลประโยชน์ของพนกังาน 

             4.12.1  กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน

                         บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้  าหนด

             การจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั และไดรั้บการบริหาร

             โดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก    กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังาน   และเงินสมทบ

             จากบริษทัเงินจ่ายสมทบ   กองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลา

             บญัชีท่ีเกิดรายการนั้น

             4.12.2  ผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้ง 

                         บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยจดัให้มีผลประโยชน์ของพนกังานหลงัการเลิกจา้ง  เพ่ือจ่ายให้แก่พนกังานเป็นไปตาม

             กฎหมายแรงงานไทย มูลคา่ปัจจุบนัของหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานไดถู้กรับรู้รายการในงบการเงินโดยการประมาณ

             การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากผูเ้ช่ียวชาญอิสระ   (นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั)    ดว้ยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี

              ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)  อนัเป็นประมาณการจากมูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ

              ตอ้งจ่ายในอนาคต  และค านวณคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีก าหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลา

              ของหน้ีสินดงักล่าว      โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตนั้น     ประมาณการจากเงินเดือน

              พนกังานอตัราการลาออก    อายงุานและปัจจยัอ่ืน   ก  าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการจะรับรู้รายการ

              ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น       ส่วนคา่ใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์

              พนกังานจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เพ่ือกระจายคา่ใชจ่้ายดงักล่าวตลอดระยะเวลาการจา้งงาน

                         เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561  สภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.)  ไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน

              ฉบบัใหม่ ซ่ึงไดก้  าหนดอตัราคา่ชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งท่ีท  างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ให้มีสิทธิ

              ไดรั้บคา่ชดเชยไม่น้อยกว่าอตัราสุดทา้ย  400  วนั  อยา่งไรกต็ามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ดงักล่าวอยู่

              ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดงันั้นบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญติัคุม้ครอง

              แรงงานฉบบัใหม่ เม่ือมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย 

     4.13  ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

1.  คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ย  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้

 ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง

 ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
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     -  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน

        ส าหรับงวดท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ ณ  วนัท่ีรายงาน ตลอดจน

        การปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ

     -  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์

        และหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุง่หมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้หากเป็นไปไดว้่าจะ

        ไม่มีการใชป้ระโยชน์ในอนาคตอนัใกล ้

2.  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลคา่โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการปรับปรุงโดย

 ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน

3.  ในการก าหนดมูลคา่ของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี       บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

 ค  านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน      และมี

 ดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่าย

 ในอนาคต      ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี    และจาก

 ประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน  และอาจจะเก่ียวขอ้งกบั

 การตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะท าให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเปล่ียนการตดัสินใจ   

 โดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อ

 คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง

4.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได ้ เม่ือบริษทัฯ และ

 บริษทัยอ่ยมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้อง

 งวดปัจจุบนั      และภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนั 

 หรือหน่วยภาษีต่างกนัส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้น        บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสิน

 และสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลา

 เดียวกนั

5.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนว่า ก าไรเพ่ือเสียภาษีใน

 อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

 ตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง
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     4.14  ประมาณการหน้ีสิน 

              บริษทัฯ     และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนั

     ในปัจจุบนัตามกฎหมาย   หรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต   ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่า

     จะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ             เพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถ

     ประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือหากบริษทัฯ     และบริษทัยอ่ยคาดว่าจะไดรั้บคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณการ

     หน้ีสินทั้งหมดหรือบางส่วนอยา่งแน่นอน        บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่าง

     หากแต่ตอ้งไม่เกินจ านวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

     4.15  การวดัมูลคา่ยติุธรรม

              บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลคา่ยติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึง

     ผูป้ระเมินมูลคา่ ซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลคา่ยติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลคา่ยติุธรรมระดบั 3 

     และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

            ผูป้ระเมินมูลคา่มีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้  และปรับปรุงการวดัมูลคา่ท่ีมีนยัส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ   

     หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลคา่ยติุธรรม  เช่น  ราคาจากนายหน้า  หรือการตั้งราคาผูป้ระเมินไดป้ระเมิน

     หลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลคา่  รวมถึงการจดัระดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรมว่า

     เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 

            เม่ือวดัมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้ห้มากท่ีสุด

     เท่าท่ีจะท าได ้    มูลคา่ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมิน

     มูลคา่ ดงัน้ี 

            •  ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย  (ไม่ตอ้งปรับปรุง)  ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

                 อยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลคา่

            •  ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง  (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ราคาท่ีสงัเกตได้) ส าหรับ

                 สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1

            •  ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น

            หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรม

     ท่ีแตกต่างกนั        การวดัมูลคา่ยติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลคา่

     ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลคา่ยติุธรรมโดยรวม 

            บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรม  ณ  วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการ

     โอนเกิดข้ึน
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     4.16  การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั

              ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ

     การในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ       การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ี

     แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน     ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวน

     ท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี

     คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี

              ในการประมาณคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน

     ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย       โดยค านึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะ

     เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้

     คา่เผ่ือการลดลงของมูลคา่สินคา้คงเหลือ

              ในการประมาณคา่เผ่ือการลดลงของมูลคา่สินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน

     ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น   โดยคา่เผ่ือการลดลงของมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขาย

     ไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยคา่ใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น     และคา่เผ่ือส าหรับสินคา้เก่าลา้สมยั      เคล่ือนไหวชา้หรือ

     เส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และคา่เส่ือมราคา

              ในการค านวณคา่เส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์   ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์

     และมูลคา่คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลคา่คงเหลือใหม่

     หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน

              นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยคา่ของท่ีดิน     อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก

     ขาดทุนจากการดอ้ยคา่หากคาดว่ามูลคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร

     จ  าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน

              ในการบนัทึกและวดัมูลคา่ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ณ  วนัท่ีไดม้า  ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยคา่ในภายหลงั 

     ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์

     ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์     และ     นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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     สญัญาเช่า

              ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน  ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจ

     ในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัฯ ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ใน

     สินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่

     ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์

              หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  ซ่ึงตอ้ง

     อาศยัขอ้สมมติฐานต่าง   ๆ   ในการประมาณการนั้น   เช่น   อตัราคิดลด   อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  อตัรามรณะและ

     อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้

     4.17  ก าไรต่อหุ้น

              ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน    ค  านวณโดยการหารยอดก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ี

     จ  าหน่ายและเรียกช าระแลว้ 

              ก  าไรต่อหุ้นปรับลด  ค  านวณโดยการหารยอดก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออก

     และเรียกช าระแลว้ บวกดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ ตอ้งออกให้กบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั

5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบังบกระแสเงินสด  

      5.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2561 2560 2561 2560

เงินสด 792,414.87 902,127.24 550,312.18 710,685.83

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 57,306.22 36,524.08 34,000.00 34,000.00

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 50,144,282.07 46,150,545.63 39,627,555.03 41,271,577.66

รวม 50,994,003.16 47,089,196.95 40,211,867.21 42,016,263.49 

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์     และ     นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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      5.2  รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสด

ส าหรับปี 2561

บริษทัใหญ่

        1) บริษทัฯ ไดท้  าสญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะจ านวน 2.49 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายช าระเงินเร่ิมแรกจ านวน 0.56 

            ลา้นบาท  ส่วนท่ีเหลือผอ่นช าระแสดงไวเ้ป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

        2) บริษทัฯ  มีคา่ซ้ือสินทรัพยถ์าวรคา้งช าระ จ  านวนเงิน 1.25 ลา้นบาท แสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

ส าหรับปี 2560

บริษทัใหญ่

        1) บริษทัฯ ไดท้  าสญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะจ านวน 1.25 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายช าระเงินเร่ิมแรกจ านวน 0.31 

            ลา้นบาท  ส่วนท่ีเหลือผอ่นช าระแสดงไวเ้ป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

        2) บริษทัฯ  มีคา่ซ้ือสินทรัพยถ์าวรคา้งช าระ จ  านวนเงิน 0.54 ลา้นบาท แสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

6.  เงินลงทุนช่ัวคราว 

2561 2560 2561 2560

            เงินลงทุนในกองทุนเปิด:-

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย ์พลสั 15,755,882.00   52,781,801.33  7,357,098.99    27,231,676.27  

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั 40,327,204.33 45,012,735.38 40,327,204.33 45,012,735.38

กองทุนกรุงไทยตราสารหน้ีระยะสั้น พลสั

   - Class A 45,557,501.53 20,067,974.42 45,557,501.53 20,067,974.42

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 0.00 5,184.54 0.00 0.00

รวม 101,640,587.86 117,867,695.67 93,241,804.85 92,312,386.07

            กองทุนเปิดดงักล่าวลงทุนในตราสารท่ีมีความเส่ียงต ่า

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์     และ     นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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7.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอื่น  

2561 2560 2561 2560

ลูกหน้ีการคา้ 74,498,776.82 88,919,241.07 74,163,216.73 83,661,294.64

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 9,830,879.90 10,302,884.23 9,489,633.89 10,655,257.46

รวม 84,329,656.72 99,222,125.30 83,652,850.62 94,316,552.10

หัก    คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ

           - ลูกหน้ีการคา้ (17,552,113.00) (17,062,210.17) (17,541,270.00) (17,062,210.17)

สุทธิ 66,777,543.72 82,159,915.13 66,111,580.62 77,254,341.93

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเรียกเกบ็เงินแลว้แยกตามอายท่ีุคา้งช าระไดด้งัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 31,600,916.23 42,526,655.79 31,302,253.74 39,593,777.80

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระ

-  น้อยกว่า 3 เดือน 22,352,577.73 27,660,456.45 22,354,290.13 25,502,631.54

-  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2,317,929.53 1,752,052.18 2,314,229.53 1,584,808.65

-  มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน 1,146,659.95 321,730.47 1,111,749.95 321,730.47

-  มากกว่า 9 เดือน ถึง 12 เดือน 208,742.62 0.00 208,742.62 0.00

-  มากกว่า 12 เดือน ข้ึนไป 16,871,950.76 16,658,346.18 16,871,950.76 16,658,346.18

รวม 74,498,776.82 88,919,241.07 74,163,216.73 83,661,294.64

8.  มูลค่างานบริการทีย่งัไม่ได้เรียกเกบ็เงิน  

2561 2560 2561 2560

มูลคา่งานบริการท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน  60,627,256.07 43,823,552.05 60,302,677.24 44,039,571.18

หัก    คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (474,777.40) (363,200.00) (474,777.40) (363,200.00)

สุทธิ 60,152,478.67 43,460,352.05 59,827,899.84 43,676,371.18 

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

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

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



9.  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

ลกัษณะ

ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ ทุนช าระแลว้ 2561 2560 2561 2560 2561 2560

     บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ให้บริการงานวิศวกรรม งานตรวจสอบ บริษทัถือหุน้ร้อยละ 10,250,000 บาท 99.99 99.99 10,249,385.00 10,249,385.00 19,998,800.00 19,998,800.00

ทดสอบผลิตผลทางการเกษตรในประเทศ 99.99 และมีกรรมการ

และต่างประเทศ และประกอบธุรกิจอ่ืน และผูบ้ริหารถือหุน้

ท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกนั

     Qualitech Myanmar Company Limited ให้บริการงานวิศวกรรม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 150,000 เหรียญสหรัฐ 80.00 80.00 4,099,600.00 1,418,800.00 0.00 0.00

ความปลอดภยัในประเทศพม่าและ 80.00 และมีกรรมการ

ประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และผูบ้ริหารร่วมกนั

รวม 14,348,985.00 11,668,185.00 19,998,800.00 19,998,800.00

      9.1  เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2561 บริษทัฯ ไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ Qualitech Myanmar Company Limited จ านวน 40,000 เหรียญสหรัฐ (หุ้นสามญั 400 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 เหรียญสหรัฐ) คิดเป็นสดัส่วนเงินลงทุนร้อยละ 80
             ของทุนท่ีออกและช ำระแลว้
      9.2  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ Qualitech Myanmar Company Limited จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000 เหรียญสหรัฐ เป็น 200,000 เหรียญสหรัฐ
             โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน  จ  ำนวน 1,500 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 เหรียญสหรัฐ โดยบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน  เม่ือวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 2561 ในไตรมำส 4 ปี 2560 บริษทัยอ่ยไดเ้รียกและรับช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุน จ  ำนวน 50,000 
             เหรียญสหรัฐ รวมเป็นทุนช ำระแลว้ 100,000 เหรียญสหรัฐ  (หุ้นสำมญั 1,000 หุ้น หุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐ)  โดยบริษทัยอ่ยจดทะเบียนทุนท่ีช ำระแลว้  เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2561  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  บริษทัฯ แสดงเงินจ่ำยช ำระค่ำหุ้น
             เพ่ิมทุนดงักล่ำวเป็นลูกหน้ีอ่ืนค่ำหุ้นจ่ำยล่วงหนำ้
      9.3  ในไตรมำส 3 ปี 2561 บริษทัยอ่ยไดเ้รียกและรับเงินค่ำหุ้นเพ่ิมทุน จ  ำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐ  รวมเป็นทุนช ำระแลว้ 150,000 เหรียญสหรัฐ  (หุ้นสำมญั 1,500 หุ้น หุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐ) โดยบริษทัยอ่ยจดทะเบียนทุนท่ีช ำระแลว้
             เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2561

      9.4  งบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวม ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้

10.  เงนิฝากธนาคารติดภาระค า้ประกนั

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  บริษทัฯ  มีเงินฝากกบัธนาคารแห่งหน่ึง จ  านวน 4.47 ลา้นบาท และ 3.50 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ จ านวน 3.50 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั ติดค ้าประกนัหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
      ในภายหนา้จากการให้ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนั (หมายเหตุ   31)

ลงช่ือ ………………………………………………...……………………………. กรรมการตามอ านาจ
            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์   และ   นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

ช่ือบริษทั
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สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(ร้อยละ) ราคาทุน เงินปันผลรับ



11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ งานระบบ งานระหว่าง

ทีด่ิน อาคาร อาคาร ส านักงาน และอุปกรณ์ ส านักงาน สาธารณูปโภค ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

     สินทรัพยร์าคาทุน :

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 47,885,000.00 56,851,858.52 18,145,639.70 10,483,126.68 179,902,415.96 15,736,191.59 1,649,808.36 60,533,762.59 0.00 391,187,803.40

           ซ้ือเพ่ิม 96,180.48 0.00 1,443,892.24 805,857.37 10,393,311.88 2,519,338.39 576,875.42 2,060,040.00 0.00 17,895,495.78

           จ  าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (96,846.70) (7,436,046.55) (1,256,544.84) 0.00 (3,343,201.68) 0.00 (12,132,639.77)

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 47,981,180.48 56,851,858.52 19,589,531.94 11,192,137.35 182,859,681.29 16,998,985.14 2,226,683.78 59,250,600.91 0.00 396,950,659.41

           ซ้ือเพ่ิม 0.00 0.00 442,778.37 132,346.68 13,505,783.70 1,000,178.80 0.00 2,993,332.57 12,946.48 18,087,366.60

           จ  าหน่าย 0.00 0.00 (61,600.00) (639,432.29) (12,448,411.31) (2,564,250.30) 0.00 (2,495,093.30) 0.00 (18,208,787.20)

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 47,981,180.48 56,851,858.52 19,970,710.31 10,685,051.74 183,917,053.68 15,434,913.64 2,226,683.78 59,748,840.18 12,946.48 396,829,238.81

     ค่าเส่ือมราคาสะสม :

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 0.00 12,081,934.02 3,091,070.07 7,351,312.73 118,281,018.84 11,396,582.91 1,294,254.40 29,643,315.22 0.00 183,139,488.19

           ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 2,842,592.43 1,020,854.60 1,080,193.76 19,473,589.59 2,465,559.24 133,490.93 3,818,754.19 0.00 30,835,034.74

           ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (90,680.98) (7,185,024.99) (1,260,206.53) 0.00 (3,136,689.25) 0.00 (11,672,601.75)

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 0.00 14,924,526.45 4,111,924.67 8,340,825.51 130,569,583.44 12,601,935.62 1,427,745.33 30,325,380.16 0.00 202,301,921.18

           ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 2,842,592.43 1,067,174.13 984,662.26 16,391,046.57 2,085,384.38 187,111.56 3,721,059.48 0.00 27,279,030.81

           ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 (19,665.49) (415,509.02) (10,555,088.97) (2,258,666.60) 0.00 (2,117,306.07) 0.00 (15,366,236.15)

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 0.00 17,767,118.88 5,159,433.31 8,909,978.75 136,405,541.04 12,428,653.40 1,614,856.89 31,929,133.57 0.00 214,214,715.84

     มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี
           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 47,981,180.48 41,927,332.07 15,477,607.27 2,851,311.84 52,290,097.85 4,397,049.52 798,938.45 28,925,220.75 0.00 194,648,738.23

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 47,981,180.48 39,084,739.64 14,811,277.00 1,775,072.99 47,511,512.64 3,006,260.24 611,826.89 27,819,706.61 12,946.48 182,614,522.97

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      และ      นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

งบการเงนิรวม (บาท)
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11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  (ต่อ)

ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ งานระบบ งานระหว่าง

ทีด่ิน อาคาร อาคาร ส านักงาน และอุปกรณ์ ส านักงาน สาธารณูปโภค ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

     สินทรัพยร์าคาทุน :

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 47,885,000.00 56,851,858.52 18,145,639.70 10,285,390.18 177,852,719.18 14,958,437.86 1,649,808.36 58,252,362.59 0.00 385,881,216.39

           ซ้ือเพ่ิม 96,180.48 0.00 1,159,747.71 612,037.57 9,742,099.07 2,233,451.09 576,875.42 1,471,040.00 0.00 15,891,431.34

           จ  าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (96,846.70) (7,436,046.55) (1,252,644.84) 0.00 (3,043,201.68) 0.00 (11,828,739.77)

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 47,981,180.48 56,851,858.52 19,305,387.41 10,800,581.05 180,158,771.70 15,939,244.11 2,226,683.78 56,680,200.91 0.00 389,943,907.96

           ซ้ือเพ่ิม 0.00 0.00 442,778.37 118,455.23 11,811,269.98 988,611.69 0.00 2,993,332.57 12,946.48 16,367,394.32

           จ  าหน่าย 0.00 0.00 (61,600.00) (293,594.46) (9,910,901.68) (1,868,630.37) 0.00 (1,711,693.30) 0.00 (13,846,419.81)

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 47,981,180.48 56,851,858.52 19,686,565.78 10,625,441.82 182,059,140.00 15,059,225.43 2,226,683.78 57,961,840.18 12,946.48 392,464,882.47

     ค่าเส่ือมราคาสะสม :

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 0.00 12,081,934.02 3,091,070.07 7,309,534.61 117,871,723.56 10,893,828.30 1,294,254.40 28,971,902.65 0.00 181,514,247.61

           ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 2,842,592.43 934,192.78 1,005,951.63 18,983,479.96 2,342,711.72 133,490.93 3,570,263.25 0.00 29,812,682.70

           ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (90,680.98) (7,185,024.99) (1,259,402.10) 0.00 (3,001,675.55) 0.00 (11,536,783.62)

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 0.00 14,924,526.45 4,025,262.85 8,224,805.26 129,670,178.53 11,977,137.92 1,427,745.33 29,540,490.35 0.00 199,790,146.69

           ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 2,842,592.43 972,469.09 930,768.03 15,886,635.49 1,993,687.41 187,111.56 3,548,799.09 0.00 26,362,063.10

           ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 (19,665.49) (283,053.94) (9,439,954.46) (1,842,078.95) 0.00 (1,649,026.48) 0.00 (13,233,779.32)

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 0.00 17,767,118.88 4,978,066.45 8,872,519.35 136,116,859.56 12,128,746.38 1,614,856.89 31,440,262.96 0.00 212,918,430.47

     มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี
           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 47,981,180.48 41,927,332.07 15,280,124.56 2,575,775.79 50,488,593.17 3,962,106.19 798,938.45 27,139,710.56 0.00 190,153,761.27

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 47,981,180.48 39,084,739.64 14,708,499.33 1,752,922.47 45,942,280.44 2,930,479.05 611,826.89 26,521,577.22 12,946.48 179,546,452.00

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      และ      นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)
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      11.1  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ช่าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี

11.1.1  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ช่าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ทีไ่ด้มาช่วง ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ราคาทุนสุทธิ

ตดัคา่เส่ือมราคา โดยวิธีเส้นตรง

    -  ก่อนวนัท่ี 23 ตุลาคม 2542 1,094,861.17 (1,094,825.17) 36.00

    -  ปี 2547 ถึงปีปัจจุบนั 85,245,269.82 (57,550,599.34) 27,694,670.48

ตดัคา่เส่ือมราคา โดยวิธียอดลดลงทวีคูณ

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

    -  ปี 2549 ถึงปีปัจจุบนั 93,567,911.26 (81,219,498.93) 12,348,412.33

รวม 182,059,140.00 (142,015,985.19) 40,043,154.81

11.1.2  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ช่าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ทีไ่ด้มาช่วง ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ราคาทุนสุทธิ

ตดัคา่เส่ือมราคา โดยวิธีเส้นตรง

    -  ก่อนวนัท่ี 23 ตุลาคม 2542 1,094,861.17 (1,094,825.17) 36.00

    -  ปี 2547 ถึงปีปัจจุบนั 79,336,481.98 (47,636,926.56) 31,699,555.42

ตดัคา่เส่ือมราคา โดยวิธียอดลดลงทวีคูณ

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

    -  ปี 2549 ถึงปีปัจจุบนั 97,576,330.80 (78,787,365.05) 18,788,965.75

รวม 180,158,771.70 (129,670,178.53) 50,488,593.17

คา่เส่ือมราคา  ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561  และ 2560  จ านวนเงิน  18.60 ลา้นบาท  และ  18.98 ลา้นบาท

      ตามล าดบั 

      11.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ราคาทุนจ านวนเงิน 36.43 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ

           งบการเงินเฉพาะกิจการ  ไดจ้ดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี 30 ลา้นบาท  และวงเงินหนงัสือค ้าประกนั

           30 ลา้นบาท

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      และ      นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2561 2560

สินทรัพย ์- ราคาทุน :

     ยอดคงเหลือตน้ปี 3,303,907.50 2,994,117.50

     เพ่ิมข้ึน 402,191.46 309,790.00

     ยอดคงเหลือปลายปี 3,706,098.96 3,303,907.50

คา่ตดัจ าหน่ายสะสม :

     ยอดคงเหลือตน้ปี 1,165,036.04 830,482.13

     คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 354,658.87 334,553.91

     ยอดคงเหลือปลายปี 1,519,694.91 1,165,036.04

มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี

     ยอดคงเหลือตน้ปี 2,138,871.46 2,163,635.37

     ยอดคงเหลือปลายปี 2,186,404.05 2,138,871.46

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      และ      นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์
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13. สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ก าไร ก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ก าไร ก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2559 หรือขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน 2560 หรือขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน 2561

(หมายเหตุ 22.2) (หมายเหตุ 22.4) (หมายเหตุ 22.2) (หมายเหตุ 22.4)

ลูกหน้ีการคา้ (ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) 0.00 254,530.70 0.00 254,530.70 (15,378.33) 0.00 239,152.37

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผ่ือการลดมูลค่า) 0.00 21,073.95 0.00 21,073.95 (21,073.95) 0.00 0.00

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 11,295.27 0.00 11,295.27

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 0.00 955,957.98 410,636.40 1,366,594.38 175,501.52 (500,897.39) 1,041,198.51

รวม 0.00 1,231,562.63 410,636.40 1,642,199.03 150,344.51 (500,897.39) 1,291,646.15

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ก าไร ก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ก าไร ก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
2559 หรือขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน 2560 หรือขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน 2561

(หมายเหตุ 22.2) (หมายเหตุ 22.4) (หมายเหตุ 22.2) (หมายเหตุ 22.4)
ลูกหน้ีการคา้ (ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) 0.00 206,446.70 0.00 206,446.70 32,705.67 0.00 239,152.37
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 11,295.27 0.00 11,295.27
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 0.00 877,544.18 70,154.40 947,698.58 201,772.22 (111,134.79) 1,038,336.01

รวม 0.00 1,083,990.88 70,154.40 1,154,145.28 245,773.16 (111,134.79) 1,288,783.65

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      และ      นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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งบการเงนิรวม (บาท)

บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย) รายได ้ใน

งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)

บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย) รายได ้ใน

งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)

บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย) รายได ้ใน

งบการเงนิรวม (บาท)

บนัทึกเป็น(ค่าใชจ่้าย) รายได ้ใน



14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2561 2560

ลูกหน้ีเงินประกนัตามสญัญา 4,537,908.17 4,026,705.80

อ่ืน ๆ 56,974.75 90,036.46

รวม 4,594,882.92 4,116,742.26

หัก    คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (3,622,564.07) (3,622,564.07)

หัก    คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ (56,476.37) (90,035.92)

สุทธิ 915,842.48 404,142.27

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอื่น  

2561 2560 2561 2560

เจา้หน้ีการคา้ 8,767,048.96    8,629,783.52    9,052,030.23      9,087,653.51    

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,644,175.15  20,393,931.75  14,078,038.32    17,072,039.69  

เจา้หน้ีคา่ซ้ือทรัพยสิ์น 1,249,845.60    629,240.20       1,249,845.60      542,998.20       

อ่ืน ๆ 3,872,576.09    5,229,979.19    3,400,547.08      5,092,323.47    

รวม 28,533,645.80  34,882,934.66  27,780,461.23    31,795,014.87  

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

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



16. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน  

      16.1  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี

2561 2560 2561 2560

เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 3,915,077.19 4,565,506.19 3,894,794.19 4,306,719.17

หัก  ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง

         ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,903,042.44) (2,384,371.47) (1,882,759.44) (2,146,993.15)

          สุทธิ 2,012,034.75 2,181,134.72 2,012,034.75 2,159,726.02

      16.2  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์าวรราคาทุนท่ีอยูใ่นระหว่างการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี

2561 2560 2561 2560

ยานพาหนะ 13,970,000.00 15,508,000.00 12,772,000.00 14,310,000.00 

      16.3  จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายส าหรับสญัญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ภายใน 1 ปี 2,027,653.00 2,527,354.00 2,007,370.00 2,283,958.00 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1,806,442.00 2,105,771.00 1,806,442.00 2,085,488.00 

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 296,584.00 150,228.00 296,584.00 150,228.00 

          รวม 4,130,679.00 4,783,353.00 4,110,396.00 4,519,674.00 

หัก    ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของ

         สญัญาเช่าการเงิน (215,601.81) (217,846.81) (215,601.81) (212,954.83)

         มูลคา่ปัจจุบนัของเจา้หน้ีตาม

              สญัญาเช่าการเงิน 3,915,077.19 4,565,506.19 3,894,794.19 4,306,719.17 

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

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

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



17. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน

      17.1  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน  ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

               พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว

      17.2  โครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ความเส่ียงของ

               ช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน)

      17.3  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังานตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี

2561 2560 2561 2560

มูลคา่ปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสิน 14,288,934.55 16,027,125.01 14,274,622.03 13,932,646.00

การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ปัจจุบนัของประมาณการผลประโยชน์พนกังาน

2561 2560 2561 2560

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,027,125.01 10,833,238.01 13,932,646.00 10,791,383.00

ขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมูลคา่ใหม่ของ

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

ผลประโยชน์จ่ายลดลง (137,193.50) 0.00 0.00 0.00

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 1,875,652.05 2,460,098.00 1,869,812.03 2,109,884.00

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 14,288,934.55 16,027,125.01 14,274,622.03 13,932,646.00

คา่ใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

2561 2560 2561 2560

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,543,389.64 2,034,179.00 1,540,246.74 1,718,009.00

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 332,262.41 425,919.00 329,565.29 391,875.00

รวม 1,875,652.05 2,460,098.00 1,869,812.03 2,109,884.00

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

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

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



      17.4  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้คา่ใชจ่้ายในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2561 2560 2561 2560

ตน้ทุนการให้บริการ 888,432.36 977,400.00 888,432.36 977,400.00

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 654,957.28 1,056,779.00 651,814.38 740,609.00

ตน้ทุนทางการเงิน 332,262.41 425,919.00 329,565.29 391,875.00

รวม 1,875,652.05 2,460,098.00 1,869,812.03 2,109,884.00

ขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

2561 2560 2561 2560

รวมอยูใ่นก าไรสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,358,797.00 (374,992.00) 763,499.58 (267,879.42)

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (1,117,852.01) 2,358,797.00 (764,336.42) 763,499.58

      17.5  ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั)

2561 2560 2561 2560

อตัราคิดลด 2.67 2.88 2.67 2.88

อตัราการข้ึนเงินเดือน 3 - 4 6.60 - 8.60 3 - 5 6.60 - 7.00

      17.6  ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและจากอตัราตารางมรณะไทยปี 2551 

              (“TMO08”)

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

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

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (ร้อยละ) งบการเงินเฉพาะกจิการ (ร้อยละ)



      17.7  การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

          การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจ

เป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล   ณ  วนัท่ีรายงาน   โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืน  ๆ  คงท่ี   จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนั

ผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว ้เป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (946,210.00) 1,045,559.00 (915,223.00) 1,012,802.00

อตัราการข้ึนเงินเดือน

      (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 1,009,183.00 (921,144.00) 980,072.00 (893,361.00)

อตัรามรณะ

      (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (5,088.00) 5,090.00 (4,876.00) 4,878.00

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน

      (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) (1,047,999.00) 1,200,503.00 (1,025,230.00) 1,177,441.00

          แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ

ดงักล่าว   แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่าง ๆ

      17.8  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.12.2 บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ เม่ือมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงอาจจะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2562 เม่ือมีผลบงัคบัใช ้

บริษทัฯ คาดว่าจะมีการตั้งส ารองผลประโยชน์พนกังานท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ิม จ  านวน 3.79 ลา้นบาท 

18.  ทุนเรือนหุ้น

      ส าหรับปี 2561

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี 1/2561  เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561  มีมติเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียน

      ของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม  จ  านวน  103.47  ลา้นบาท  เป็นจ านวน  98.57  ลา้นบาท  โดยตดัหุ้นสามญัท่ีตอ้งออกให้กบั

      ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จ  านวน 4.90 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เน่ืองจากบริษทัฯ ไดย้กเลิก

      ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัแลว้ (หมายเหตุ 19) 

      บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2561

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

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



      ส าหรับปี 2560

               ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560  เม่ือวนัท่ี  5 เมษายน 2560   มีมติเห็นชอบ ดงัน้ี

1)  ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั      ให้แก่ผูบ้ริหารและ /หรือพนกังานบริษทัและ

     บริษทัยอ่ย (ESOP-W2) จ านวน 4.90 ลา้นหน่วย โดยไม่คิดราคาขาย อตัราในการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 

     1 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 7.30 บาท  ใชสิ้ทธิภายใน 3 ปี  นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย  (ปีท่ี  1  ใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกิน

     ร้อยละ 20 ต่อปี  ปีท่ี 2 ใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ต่อปี  ส่วนปีท่ี 3 ใชสิ้ทธิในส่วนท่ีเหลือ)  ก าหนดให้ใชสิ้ทธิ

     ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนมีนาคมและกนัยายน โดยใชสิ้ทธิคร้ังแรกในวนัท่ี 15 กนัยายน 2561 และใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย

     วนัท่ี  14  มิถุนายน  2563  และเม่ือวนัท่ี  15  มิถุนายน  2560  บริษทัฯ  ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั

     ดงักล่าวแลว้

2)  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั  (ESOP-W2)

     จากทุนจดทะเบียนเดิม  98.57  ลา้นบาท   เป็น  103.47  ลา้นบาท  โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  จ  านวน  4.90

     ลา้นหุ้น   มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ  1  บาท   โดยบริษทัฯ  จดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

     เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560

19.  ส ารองทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561  มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกใบส าคญั

      แสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (ESOP-W2) จ านวน 4.90 ลา้นบาท ผลกระทบจากการยกเลิกใบส าคญัแสดง

      สิทธิดงักล่าว ท าให้บริษทัฯ ตอ้งรับรู้คา่ใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ  านวน 4.31 ลา้นบาท

20. ส ารองตามกฎหมาย

              ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นส ารองตามกฏหมายไม่น้อยกว่า

      ร้อยละ 5  ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา  (ถา้มี)   จนกว่าส ารองตามกฎหมายน้ีจะมียอดไม่น้อยกว่า

      ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงทุนส ารองตามกฎหมายน้ีไม่อาจน าไปจ่ายเงินปันผลได้

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      และ      นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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21.  เงินปันผลจ่าย

      ส าหรับปี 2561

     บริษทัใหญ่

              ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2561  เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2561 มีมติจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไร ปี 2560

      ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ  0.35  บาท   รวมจ านวนเงิน  34.50 ลา้นบาท     ซ่ึงบริษทัฯ  ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ 

      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 ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในระหว่างปี 

     บริษทัยอ่ย

               ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2561 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

     จากผลก าไรจากการด าเนินงาน  ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 100 บาท  รวมจ านวนเงิน 20 ลา้นบาท  โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้าย

     เงินปันผลดงักล่าวแลว้ในระหว่างปี

      ส าหรับปี 2560

     บริษทัใหญ่

               ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 มีมติจ่ายเงินปันผลจากก าไรปี 2559 

     ให้แก่ผูถื้อหุ้น  ในอตัราหุ้นละ  0.25  บาท   รวมจ านวนเงิน  24.64  ลา้นบาท  ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้  

     อตัราหุ้นละ 0.10 บาท  รวมจ านวน เงิน 9.86 ลา้นบาท คงเหลือท่ีตอ้งจ่ายในคร้ังน้ี อตัราหุ้นละ 0.15 บาท จ านวน 98.57 

     ลา้นหุ้น รวมจ านวนเงิน 14.78 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในระหว่างปี

               ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560  มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

     จากผลก าไรส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.05  บาท รวมจ านวนเงิน 4.93 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ  

     ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในระหว่างปี

     บริษทัยอ่ย

               ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

     จากผลก าไรจากการด าเนินงาน  ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 100 บาท  รวมจ านวนเงิน 20 ลา้นบาท  โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้าย

     เงินปันผลดงักล่าวแลว้ในระหว่างปี

22.  ภาษีเงินได้

      22.1  การค านวณภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

              ส าหรับปี 2561 และ 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยค านวณภาษีเงินได ้ในอตัราร้อยละ 20  จากก าไร(ขาดทุน) ก่อน

        หักภาษีเงินไดส้ าหรับปี  บวกกลบัดว้ยส ารองคา่ใชจ่้ายและรายการอ่ืนๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณ

        ภาษีเงินได ้(ถา้มี)  ยกเวน้ก าไรในส่วนท่ีไดรั้บยกเวน้จากการไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28) 

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      และ      นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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      22.2  ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

2561 2560 2561 2560

   ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

      ส าหรับปีปัจจุบนั 2,492,345.00 4,995,469.04 1,234,441.60 2,527,963.68

   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

      การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (150,344.51) (1,231,562.63) (245,773.16) (1,083,990.88)
รวมภาษีเงินได้ 2,342,000.49 3,763,906.41 988,668.44 1,443,972.80

  22.3 การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง

2561 2560 2561 2560

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดจ้าก

      การด าเนินงานต่อเน่ือง 13,006,714.74 22,105,418.73 26,477,292.38 39,881,844.53

      การด าเนินงานท่ียกเลิก (1,197,513.12) 7,747,669.13 0.00 0.00

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 11,809,201.62 29,853,087.86 26,477,292.38 39,881,844.53

อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 20 20 20

ภาษีเงินได้ 2,361,840.32 5,970,617.57 5,295,458.48 7,976,368.90

คา่ใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี 1,773,298.36 277,999.94 1,486,108.15 (47,925.00)

คา่ใชจ่้ายท่ีหักไดเ้พ่ิมทางภาษี (250,622.61) (416,421.00) (250,622.61) (416,421.00)

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี 0.00 0.00 (3,999,760.00) (3,999,760.00)

ก าไรท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (1,542,515.58) (2,068,290.10) (1,542,515.58) (2,068,290.10)
รวมภาษีเงินได้ 2,342,000.49 3,763,906.41 988,668.44 1,443,972.80

อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 13 4 4

      22.4  ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

2561 2560 2561 2560

(ก าไร)ขาดทุนจากการวดัมูลคา่ใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้

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

          (รายได)้คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 500,897.39 (410,636.40) 111,134.79 (70,154.40)
          สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,975,751.62) 2,323,152.60 (1,416,701.21) 961,224.60

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      และ      นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

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

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



23. การด าเนินงานทีย่กเลกิของบริษัท

            เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 บริษทัยอ่ย (บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั) ไดท้  าสญัญาขายส่วนงานการตรวจสอบ

      พืชผลทางการเกษตรให้กบับริษทัแห่งหน่ึง  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใหญ่  คร้ังท่ี  6/2561  เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 

      2561 ในราคาขาย 11.41 ลา้นบาท  และเม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2561  บริษทัยอ่ยไดโ้อนส่วนงานดงักล่าวให้กบัผูถื้อแลว้  ท  าให้

      บริษทัยอ่ยมีผลก าไรจากการขายส่วนงาน จ านวน 9.46 ลา้นบาท ในระหว่างงวดบริษทัยอ่ยไดรั้บช าระเงินแลว้

            รายงานท่ีรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ของการด าเนินงานท่ี

      ยกเลิก มีดงัน้ี

2561 2560

รายไดร้วม 15,931,450.69 40,293,851.32

ตน้ทุนรวม (13,322,392.79) (25,889,771.50)

รายไดอ่ื้นรวม 41.75 421.15

คา่ใชจ่้ายรวม (3,806,612.77) (6,656,831.84)

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (1,197,513.12) 7,747,669.13

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.00 (1,548,593.62)

      ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ (1,197,513.12) 6,199,075.51

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

       ก  าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (0.01) 0.06

24. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั

            ส่วนหน่ึงในสินทรัพย ์ หน้ีสิน รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  เกิดข้ึนจากรายการทางบญัชีกบับุคคล

      และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงระหว่างกนั 

      มีรายละเอียดดงัน้ี

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      และ      นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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งบการเงินรวม (บาท)



      24.1  ขอ้มูลทัว่ไป

ช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายการค้า นโยบายการก าหนดราคา

      บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

            นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์ กรรมการและผูถื้อหุน้บริษทั การค ้าประกนั ไม่คิดค่าธรรมเนียมบริการ

            นางสาวญาณกร   รัตคาม บุตรของกรรมการและ ค่าเช่าสถานท่ี ราคาตามท่ีตกลงกนั

ผูถื้อหุน้บริษทั ปฏิบติังาน

      บริษทัยอ่ย

            บริษทั คิวแอลที อินเตอร์ บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 รายได ้- ค่าเช่า ราคาตามท่ีตกลงกนั 

เนชัน่แนล จ ากดั และมีกรรมการและผูบ้ริหาร รายได ้- ค่าบริหาร ราคาตามท่ีตกลงกนั

ถือหุน้ร่วมกนั    จดัการ

ค่าจา้งงาน ราคาตามท่ีตกลงกนั

ค่าวสัดุ ราคาตามท่ีตกลงกนั

            Qualitech Myanmar Company บริษทัถือหุน้ร้อยละ 80 รายได ้- ค่าจา้งงาน ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

Limited และมีกรรมการและผูบ้ริหาร

ร่วมกนั

      บริษทัอ่ืน 

            บริษทั ดูเวลล ์อินเตอร์เทรด จ ากดั กรรมการร่วมกนั ค่าวสัดุ ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

      24.2  ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี

2561 2560 2561 2560

              บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 24,800.00 72,893.00

     มูลคา่งานบริการท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน 0.00 0.00 0.00 530,691.59

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 407,605.80 2,564,280.31

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      และ      นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)
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2561 2560 2561 2560

              Qualitech Myanmar Company Limited

     มูลคา่งานบริการท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน 0.00 0.00 0.00 648,800.00

              บริษทั ดูเวลล ์อินเตอร์เทรด จ ากดั

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 406,600.00 0.00 406,600.00 0.00

      24.3  รายการรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี

งบการเงนิรวม (บาท)

2561 2560 2561 2560

              นางสาวญาณกร   รัตคาม

     ตน้ทุนการให้บริการ - คา่เช่าสถานท่ี

  ปฏิบติังาน 185,263.12 280,210.47 0.00 0.00

              บริษทั คิวแอลที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

     รายไดอ่ื้น - คา่เช่า 0.00 0.00 87,476.64 238,323.37

     รายไดอ่ื้น - คา่บริหารจดัการ 0.00 0.00 205,607.49 724,299.08

     ตน้ทุนการให้บริการ - คา่จา้งงาน 0.00 0.00 15,722.76 8,763,234.15

     ตน้ทุนการให้บริการ - คา่วสัดุ 0.00 0.00 2,645,020.24 1,515,264.00

              Qualitech Myanmar Company Limited

     รายได ้- คา่จา้งงาน 0.00 0.00 207,735.00 648,800.00

              บริษทั ดูเวลล ์อินเตอร์เทรด จ ากดั

     ตน้ทุนการให้บริการ - คา่วสัดุ 380,000.00 0.00 380,000.00 0.00

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      และ      นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)
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งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)



25. ค่าตอบแทนกรรมการ 

              คา่ตอบแทนกรรมการน้ีเน้นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการบริษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั

      โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร 

26. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

              คา่ตอบแทนผูบ้ริหารเป็นคา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผูบ้ริหาร

      และให้ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยอ์นัไดแ้ก่ ผูจ้ดัการหรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร

      ส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา  และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 ทุกราย  คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร

      บางส่วน ไดแ้สดงรวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ 

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

            คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญั ดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท)

2561 2560 2561 2560

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 214,750,566.72 228,694,269.37 204,175,530.13 205,567,573.52

คา่เส่ือมราคา 27,331,060.02 30,835,034.94 26,414,092.31 29,812,682.70

วสัดุใชไ้ป 22,928,314.44 31,132,962.31 19,761,291.32 24,454,922.68

คา่จา้งผูรั้บเหมา 51,791,987.49 32,752,005.76 50,602,518.12 40,699,614.51

คา่ใชจ่้ายในการเดินทางและท่ีพกั 12,127,072.02 13,777,457.97 10,644,136.68 10,856,716.69

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัส านกังาน 9,145,267.91 10,119,463.75 8,724,533.40 9,398,136.12

คา่ธรรมเนียมและคา่ท่ีปรึกษา 2,657,858.77 3,719,181.07 2,355,249.92 3,354,238.25

คา่ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 3,169,036.78 4,435,558.45 3,150,731.01 4,322,835.98

คา่ตอบแทนกรรมการ 2,095,700.00 2,298,100.00 2,095,700.00 2,298,100.00

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 21,917,882.34 24,123,150.68 18,368,116.00 21,142,254.66

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

                   (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      และ      นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

QLT-NB127
Rectangle



28. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

      28.1  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520  รวม  6 ฉบบั  ในงานให้บริการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเน้ือโลหะและบริการตรวจสอบต่าง ๆ  โดยฉบบัท่ี 1  วนัท่ี 28 

ธนัวาคม 2548  ฉบบัท่ี 2  วนัท่ี  18 มิถุนายน 2550  ฉบบัท่ี 3  วนัท่ี 4 สิงหาคม 2551  ฉบบัท่ี 4  วนัท่ี 4 มีนาคม 2556  ฉบบัท่ี 5  วนัท่ี 

21 มีนาคม 2559 และฉบบัท่ี 6 วนัท่ี 27 มีนาคม 2560 ซ่ึงสิทธิพิเศษท่ีส าคญัท่ีไดรั้บมีดงัน้ี

28.1.1  ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั 

28.1.2  ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ี

            เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้สามารถ

            น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดข้ึนไปหกัออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี  ภายในก าหนดเวลา

            ไมเ่กิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว

28.1.3  ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์จากการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ส าหรับเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ ตลอดระยะเวลา

            ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ทั้งน้ีบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน

      28.2  เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2559  บริษทัยอ่ยไดท้  าหนงัสือขอยกเลิกบตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 1737(1)/2557  เน่ืองจากงานให้บริการของ

บริษทั  ไมส่อดคลอ้งกบัท่ีแจง้ขอสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

      28.3  ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561  และ 2560  แยกตามสิทธิประโยชน์ตาม

บตัรส่งเสริมการลงทุน มีดงัน้ี 

ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560

          รายไดจ้ากการให้บริการ 230,598,948.45 250,024,364.21 134,710,212.77 135,188,964.97 365,309,161.22 385,213,329.18

          ตน้ทุนการให้บริการ (187,680,253.97) (197,392,159.88) (110,037,677.60) (101,261,492.07) (297,717,931.57) (298,653,651.95)

  ก  าไรขั้นตน้ 42,918,694.48 52,632,204.33 24,672,535.17 33,927,472.90 67,591,229.65 86,559,677.23

          รายไดอ่ื้น 203,475.76 1,494.96 12,067,706.98 3,394,381.68 12,271,182.74 3,395,876.64

          คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (39,619,495.67) (43,973,702.44) (26,736,340.46) (23,264,628.42) (66,355,836.13) (67,238,330.86)

          ตน้ทุนทางการเงิน (297,156.75) (396,234.69) (202,704.77) (215,569.59) (499,861.52) (611,804.28)

  ก  าไรก่อนภาษีเงินได้ 3,205,517.82 8,263,762.16 9,801,196.92 13,841,656.57 13,006,714.74 22,105,418.73

          คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.00 0.00 (2,342,000.49) (2,215,312.79) (2,342,000.49) (2,215,312.79)

  ก  าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี

จากการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง 3,205,517.82 8,263,762.16 7,459,196.43 11,626,343.78 10,664,714.25 19,890,105.94

  ก  าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี

จากการด าเนินงาน

ท่ียกเลิก 0.00 0.00 (1,197,513.12) 6,199,075.51 (1,197,513.12) 6,199,075.51
  ก  าไรส าหรับปี 3,205,517.82 8,263,762.16 6,261,683.31 17,825,419.29 9,467,201.13 26,089,181.45

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      และ      นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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29. ส่วนงานด าเนินงาน

      29.1  ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ     ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

               การด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน   

               และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน     โดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ  คือ  

               ประธานกรรมการบริหาร

      29.2  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยด าเนินงานในส่วนงานหลกัคือ   การให้บริการทดสอบโดยไม่ท  าลาย  และการให้บริการ

               ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ   ส าหรับความปลอดภยัในการใชง้านของงานเช่ือมโลหะ   งานโลหะและอุปกรณ์

               ท่ีส าคญัและด าเนินธุรกิจส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ            แต่เน่ืองจากส่วนงานใน

               ต่างประเทศมีรายไดจ้ากการให้บริการไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการให้บริการรวม  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

               จึงไม่ไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์

      29.3  รายไดแ้ยกตามลกัษณะการให้บริการ มีดงัน้ี 

2561 2560

การทดสอบโดยไม่ท  าลาย 151.38 141.83

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ - ส่วนด าเนินงานต่อเน่ือง 198.16 238.76

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ - ส่วนด าเนินงานท่ียกเลิก 15.93 40.29

การทดสอบคุณสมบติัทางกลของวสัดุ 15.77 4.62

30. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน

            1)  นโยบายการบญัชี

          รายละเอียดนโยบายบญัชีท่ีส าคญั วิธีการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้และการวดัมูลคา่เก่ียวกบัสินทรัพย์

   และหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 4.10

            2)  ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา

          ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา   เกิดจากการท่ีคูส่ญัญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสญัญา  ซ่ึงก่อให้

   เกิดความเสียหายแก่บริษทั  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ี  โดยการพิจารณาฐานะ

   ทางการเงินของลูกคา้และเรียกเกบ็เงินตามส่วนของงานท่ีท าเสร็จ       ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบ

   แสดงฐานะการเงินราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัหักคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ถือเป็นมูลคา่สูงสุดของความเส่ียง

   ท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      และ      นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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            3)  ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย

          ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย        เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต     การ

   เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

   มีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย      เน่ืองจากมีหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน     บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมิไดใ้ช้

   ตราสารอนุพนัธท์างการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว

            4)  ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

          สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน   ประกอบดว้ย   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

   เงินลงทุนชัว่คราว     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     เงินลงทุนระยะยาว   และเงินฝากธนาคารติดภาระ

   ค  ้าประกนั หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

   และหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

                ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน  มีมูลคา่ใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยติุธรรม

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า

      31.1  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาซ้ือ/สญัญาจา้งกบัผูข้ายหลายราย  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561

                และ 2560  จ านวนเงิน  11.49 ลา้นบาท  และ  8.23 ลา้นบาท   ในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการ

      31.2  บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าอาคารส านกังาน  ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 จ านวนเงิน 0.22 ลา้นบาท 

      31.3  บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้าจากการให้ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง  ออกหนงัสือ

               ค  ้าประกนัผลงานให้แก่ลูกคา้บางรายของบริษทั  และค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบัหน่วยงานราชการ  ณ  วนัท่ี  31 

               ธนัวาคม 2561  และ 2560   จ านวนเงิน 15.48 ลา้นบาท และ 14.15 ลา้นบาท  ในงบการเงินรวม และจ านวนเงิน

                14.51  ลา้นบาท  และ  14.15  ลา้นบาท    ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ตามล าดบั    หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าว

               ค  ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ  10)

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      และ      นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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32. กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน

              เม่ือวนัท่ี  8  กมุภาพนัธ ์ 2549  บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพช่ือ  "กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

      สวสัดิการพฒันา"   ซ่ึงจดทะเบียนแลว้     ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ .ศ. 2530     และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม    

      โดยให้บริษทัจดัการกองทุนเป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ ซ่ึงตามระเบียบของกองทุนฯ พนกังานตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุน     

      ในอตัราร้อยละ 3  ถึง  9 ของคา่จา้งตามอายกุารท างานของพนกังาน    และบริษทัฯ จ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุน

      ในอตัราเดียวกนั    ส่วนท่ีพนกังานจ่ายสะสมและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกเม่ือสมาชิกนั้น ๆ  เสียชีวิต  ทุพพลภาพ  

      เกษียณอายหุรือลาออกจากการเป็นสมาชิก

              กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  กสิกรไทย จ ากดั  ส าหรับปี 2561 และ 2560

      บริษทัฯ มีคา่ใชจ่้ายเงินสมทบกองทุน เป็นจ านวนเงิน 3.29 ลา้นบาท และ  3.58 ลา้นบาท ตามล าดบั

33. การบริหารจดัการทุน

              วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ในการบริหารทางการเงินคือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง

      และด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

              ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทั  คร้ังท่ี  2/2562  เม่ือวนัท่ี  16 กมุภาพนัธ ์2562  มีมติเห็นชอบให้

      เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรปี   2561  ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท 

      รวมจ านวนเงิน  24.64  ลา้นบาท   

35. การอนุมัติงบการเงิน

            งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์2562

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

            (       นายสุเมธ   เตชาชยันิรันดร์      และ      นายโดมเดช   ศรีพิณเพราะ       )
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