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หมายเหต ุ  สารบญั 
   
1  ขอ้มูลทั�วไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
4  เงินลงทนุชั�วคราว 
5  ลูกหนี+การคา้ 
6  เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 
7  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
9  เจา้หนี+การคา้ 
10  ประมาณการหนี+ สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
11  ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 
12  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั+นพื+นฐาน 
13  เงินปันผล 
14  ภาระผกูพนัและหนี+ สินที�อาจเกิดขึ+น 
15  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี+  
 
 งบการเงินระหว่างกาลนี+นาํเสนอเพื�อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื�อใช้ในประเทศ โดยจดัทาํเป็นภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2562 

 
1 ข้อมูลทั�วไป 
 

บริษทัควอลิตี+คอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลที�จดัตั+งขึ+นในประเทศไทย และมีที�อยู่
จดทะเบียนตั+งอยู ่เลขที� 144 หมู่ 16 ถนนอุดมสรยทุธ์ ตาํบลบางกระสั+น อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
13160 ประเทศไทย  

 
บริษัทใหญ่และบริษทัใหญ่ในลาํดับสูงสุดในระหว่างงวด คือ บริษทัเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จาํกัด และ
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นนิติบุคคลที�จดัตั+งขึ+นในประเทศไทย 

 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการผลิตและจาํหน่าย อิฐมวลเบา แผ่นผนงั พื+นคอนกรีตมวลเบาและคานทบัหลงั
มวลเบา  

 
 รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี+  
 

  ประเทศที�จัดตัง    

ชื�อกิจการ ลักษณะธุรกิจ /สัญชาต ิ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   2562  2561 

บริษทัย่อยทางตรง      

บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายอิฐมวลเบา     
แผ่นผนัง พื+นคอนกรีตมวล
เบาและคานทบัหลงัมวลเบา 

ประเทศไทย  100  100 
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบตัิ 
 
งบการเงินระหว่างกาลนี+ จดัทาํขึ+นในรูปแบบยอ่และจดัทาํตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2561) 
เรื�อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที�ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี�เกี�ยวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลนี+ จัดทาํขึ+นเพื�อให้ข้อมูลเพิ�มเติมจากงบการเงินสําหรับปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561           
งบการเงินระหวา่งกาลไม่ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั+งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปี แต่เนน้การให้
ขอ้มูลที�เกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อไม่ให้ซํ+ าซ้อนกบัขอ้มูลที�ไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ 
ดังนั+น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี+ จึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปี             
สิ+นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณที�ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี+ มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน
งบการเงินสาํหรับปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้กรณีที�กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที�ออกและปรับปรุงใหม่ซึ� งมีผลบงัคบัใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม 2562 
มาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ 
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื� อง รายได้จากสัญญาที�ทาํกับลูกค้า 
(“TFRS 15”) เป็นครั+ งแรกตั+งแต่วนัที� 1 มกราคม 2562 TFRS 15 กาํหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจาํนวนเงิน 
และจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ ซึ� งได้นาํมาใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 เรื�อง รายไ ด้ (“TAS 18”) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 เรื�อง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน        
ที�เกี�ยวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้มื�อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจาํนวนเงินที�สะทอ้นถึง             
สิ�งตอบแทนที�กลุ่มบริษทั คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บและมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบ
การควบคุม เพื�อประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง หรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ�ง ซึ� งกลุ่มบริษทัมีจงัหวะ
เวลาของการรับรู้รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขาย โดยเป็นรายไดที้�รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง 
 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

20 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ข้างตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ� มในหรือหลงั
วนัที� 1 มกราคม 2563 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้ในการจดัทาํ
งบการเงินระหว่างกาลนี+ เนื�องจากยงัไม่มีผลบงัคับใช้ และไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 
 

(ข) สกลุเงินที�ใช้ในการดาํเนนิงานและนาํเสนองบการเงิน   

 
งบการเงินระหว่างกาลนี+ จัดทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานของ
กลุ่มบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั+งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพื�อให้แสดงเป็น            
หลกัพนับาท ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น 
 

(ค) การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ 
 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ  
การประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินที�เกี�ยวกบัสินทรัพย ์หนี+ สิน รายได ้และคา่ใชจ่้าย ผลที�เกิดขึ+นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณการไว ้
 
ขอ้สมมติที�สําคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี และแหล่งขอ้มูลสําคญัในการประมาณการ กลุ่มบริษัท        
ไดถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกบัการจดัทาํงบการเงินสําหรับปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 และรวมอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาล ดงันี+  
 

หมายเหตุ 7 การทดสอบการด้อยค่าเกี�ยวกับข้อสมมติที�สาํคัญที�ใช้ในการประมาณมูลค่าที�              
คาดว่าจะได้รับคืน 

หมายเหตุ 8 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์กาํไรทางภาษีในอนาคตที�จะนาํผลขาดทุน
ทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

หมายเหตุ 10 การวัดมูลค่าของประมาณการหนี+ สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
เกี�ยวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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3 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุม
ร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัทั+งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและ
การบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนัยสําคญั
เดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั+น การเกี�ยวขอ้งกนันี+ อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัและนโยบายการกาํหนดราคา ไม่มีการเปลี�ยนแปลง
อยา่งมีสาระสาํคญัไปจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปี 2561 
 

รายการที�สาํคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ+นสุดวนัที� 30 กนัยายน สรุปไดด้งันี+  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 งวดสามเดือน  งวดสามเดือน 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 3,043  6,196  2,837  5,609 
ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 24  14  24  14 
        

บริษทัย่อย        

ซื+อ -  -  102  19,680 
ซื+อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  -       -  65 
รายไดค้า่บริการ -  -  3,540  3,240 
รายไดค้า่เครื�องหมายการคา้ -  -  1,733  1,983 
ดอกเบี+ยจ่าย -  -  475  2,459 
รายไดอื้�น -  -  24  181 
        

บริษทัอื�น        
ขายสินคา้ 338,417  298,981  269,716  235,977 
ซื+อ 94,393  76,460  77,798  61,638 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 790  525  784  545 
รายไดอื้�น 1,791  1,447  843  834 

ใ  



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 งวดเกา้เดือน  งวดเกา้เดือน 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 10,019  11,481  9,430  10,575 
ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 43  33  43  33 
        
บริษทัย่อย        
ขายสินคา้ -  -  -  67 
ซื+อ -  -  25,693  36,866 
ซื+อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  -  -  417 
รายไดค้า่บริการ -  -  10,980  10,080 
รายไดค้า่เครื�องหมายการคา้ -  -  4,863  5,157 
ดอกเบี+ยจ่าย -  -  3,002  7,684 
รายไดอื้�น -  -  267  746 
        
บริษทัอื�น        
ขายสินคา้ 935,762  812,589  744,316  643,979 
ซื+อ 275,604  226,991  220,642  178,438 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 2,062  1,281  2,030  1,289 
รายไดอื้�น 6,180  3,966  3,521  2,197 
ดอกเบี+ยรับ 14  6  14  6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี+  
 

ลูกหนี-การค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

บริษทัอื�น        
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จาํกดั 91,099  67,779  74,161  53,151 
บริษทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 9,640  7,663  9,640  7,663 
บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชั�นแนล   
   คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 627 

 
- 

 
627  - 

บริษทัเอสซีจี เอก็ซพีเรียนซ์ จาํกดั 28  113  28  113 

รวม 101,394  75,555  84,456  60,927 

 
ลูกหนี-หมุนเวยีนอื�น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จาํกดั -  -  955  1,775 
 
บริษทัอื�น  

 

 

 

 

 

 
บริษทัสยามอุตสาหกรรมยิปซมั (สระบุรี) จาํกดั 97   -  97  - 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จาํกดั -  2,010  -  1,661 
บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชั�นแนล  
    คอร์ปอเรชั�น จาํกดั - 

 
94 

 
- 

 
94 

รวม 97  2,104  1,052  3,530 

 
 
 
 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี-การค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จาํกดั -  -  2  38 
        

บริษทัอื�น         
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จาํกดั 16,969  11,547  13,596  9,202 
บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 2,320  2,034  1,490  1,025 
บริษทัผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้าง จาํกดั 2,109  1,336  2,109  1,336 
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จาํกดั 845  -  845  - 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จาํกดั -  429  -  429 

รวม 22,243  15,346  18,042  12,030 
 

เจ้าหนี-หมุนเวียนอื�น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 4,235  2,929  3,689  2,801 
บริษทัเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จาํกดั -  75  -  75 
        

บริษทัอื�น          
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จาํกดั 2,100  3,497  2,100  3,432 
บริษทัเอสซีจี เซรามิกส์ จาํกดั (มหาชน) 220  65  220  65 
บริษทัเอสซีจี เลิร์นนิ�ง เอ็กเซลเลนซ์ จาํกดั 199  -  199  - 
บริษทัไอทีวนั จาํกดั 72  134  70  111 
บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชั�นแนล 
    คอร์ปอเรชั�น จาํกดั - 

 
361 

 
- 

 
361 

บริษทัเอสซีจี แอคเคา้น์ติ+ง เซอร์วสิเซส จาํกดั -  12  -  12 
บริษทักฎหมายเอสซีจี จาํกดั -  1  -  1 

รวม 6,826  7,074  6,278  6,858 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงนิกู้ยมืระยะสั-นจากกจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จาํกดั -  -  60,000  200,000 

 
รายการเคลื�อนไหวระหว่างงวดเกา้เดือนสิ+นสุดวนัที� 30 กนัยายน สาํหรับเงินกูยื้มระยะสั+ นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั    
มีดงันี+  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม -  -  200,000  300,000 
ลดลง -  -  (140,000)  (50,000) 

ณ วนัที� 30 กันยายน -  -  60,000  250,000 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ผู้บริหารสําคญั 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนสิ-นสุดวันที� 30 กนัยายน        

ผลประโยชน์ระยะสั+น 5,618  5,219  5,618  5,219 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 624  152  624  152 

รวม 6,242  5,371  6,242  5,371 
        

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ-นสุดวันที� 30 กนัยายน        

ผลประโยชน์ระยะสั+น 17,026  16,049  17,026  16,049 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4,563  455  4,563  455 

รวม 21,589  16,504 1 21,589  16,504 

 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 เงนิลงทุนชั�วคราว 
 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากระยะสั+ นกบัธนาคารแห่งหนึ�งเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 300 ลา้นบาท  
(31 ธันวาคม 2561: ไม่มี) 
 

5 ลูกหนีการค้า   
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3 101,394  75,555  84,456  60,927 
บริษทัทั�วไป  102,582  100,189  99,640  98,425 

รวม  203,976  175,744  184,096  159,352 
หัก  คา่เผื�อหนี+สงสัยจะสูญ   -  - -  - 

สุทธิ  203,976  175,744  184,096  159,352 

         
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
กลบัรายการค่าเผื�อหนี-สงสัยจะสูญ        

งวดสามเดือนสิ+นสุดวนัที� 30 กนัยายน -  -  -  - 

งวดเกา้เดือนสิ+นสุดวนัที� 30 กนัยายน -  564  -  287 

        
หนี-สูญสาํหรับ        

งวดสามเดือนสิ+นสุดวนัที� 30 กนัยายน -  -  -  - 

งวดเกา้เดือนสิ+นสุดวนัที� 30 กนัยายน -  563  -  286 
 

 
 
 
 

 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี+การคา้มีดงันี+  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ภายในวนัที�ครบกาํหนดชาํระ 201,943  174,019  182,326  157,874 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ        

น้อยกว่า 3 เดือน 2,033  1,725  1,770  1,478 
 203,976  175,744  184,096  159,352 
หัก คา่เผื�อหนี+สงสัยจะสูญ -  -  -  - 

สุทธิ 203,976  175,744  184,096  159,352 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั+งแต่ 15 ถึง 60 วนั 

 
 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ+นสุดวนัที� 30 กนัยายน มีดงันี+  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สัดส่วนการถือหุ้น 

โดยตรง/ออ้ม 
 

ทุนชาํระแลว้ 
 

วธิีราคาทุน  รายไดเ้งินปันผล 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

             

บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จาํกดั 100 100 590,000  590,000     590,000     590,000  -  - 

รวม          590,000     590,000  -  - 

 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์   
 

 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ระหว่างก่อสร้าง 
 

บริษทัเริ�มก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจงัหวดัลาํพนูและไดด้าํเนินงานก่อสร้างไปแลว้บางส่วนในระหวา่งปี 2558-2559 
ทั+งนี+ตน้ทนุที�เกิดขึ+นจนถึง ณ วนัที�รายงานมีจาํนวนเงินทั+งสิ+น 240 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 240 ล้านบาท)  
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 27 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงสถานการณ์การตลาด    
ในประเทศในปัจจุบนั จึงไดมี้มติอนุมติัให้ชะลอโครงการที�อยูใ่นระหว่างก่อสร้างเป็นการชั�วคราวเพื�อให้สอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์การตลาด โดยฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริหารไดพ้ิจารณาปัจจยัและผลกระทบที�อาจเกิดขึ+น
ในทุกดา้นโดยละเอียดรอบคอบแลว้เห็นวา่การดาํเนินการดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ               การ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัรวมทั+งผูมี้ส่วนไดเ้สียรายอื�นๆ ทั+งนี+ ฝ่ายจดัการจะติดตามสถานการณ์การตลาดอยา่งใกลชิ้ด
และสมํ�าเสมอเพื�อพจิารณาระยะเวลาที�เหมาะสมที�สุดในการเริ�มดาํเนินโครงการอีกครั+ งหนึ�ง  
 

ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัแต่งตั+งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื�อทาํการทบทวนและทาํการทดสอบการดอ้ยค่าของ          
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างในจงัหวดัลาํพูน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของที�ดิน           
โดยใช้วิธีราคาตลาด (Market Data Approach) และประเมินมูลค่าของอาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างโดย                
ใช้วิธีราคาทุนเปลี�ยนแทน (Cost Approach) เป็นผลให้บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า เป็นจํานวนเงิน                      
21 ลา้นบาท และ ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัไดท้บทวนและทดสอบการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ระหว่างก่อสร้างในจังหวดัลาํพูนโดยใช้ขอ้มูลของผูป้ระเมินราคาอิสระในการคาํนวณ เป็นผลให้บริษทัรับรู้
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท การวดัมูลค่ายตุิธรรมดงักล่าว ถูกจดัลาํดบัชั+นการวดัมูลค่า
ยติุธรรมอยูใ่นระดบัที� 3 

 

8 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 
 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี+  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562    2561 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,201 14,736 24,112 13,917 

 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช้ ซึ� งบริษทัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้        
รอการตดับญัชี มีรายละเอียดดงันี+  

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน    31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ผลแตกต่างชั�วคราว  
       - สินคา้คงเหลือ (คา่เผื�อการลดมูลคา่ของสินคา้) -  24  -  - 
       - ประมาณการหนี+ สิน 5,149  920  -  - 
ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 57,804  208,384  -  - 

รวม 62,953  209,328  -  - 

 
ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 58 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 : 
208 ล้านบาท) ผูบ้ริหารพิจารณาการใช้ประโยชน์ผลขาดทุนทางภาษีที�จะสิ+นอายุในปี 2562-2565 โดยพิจารณา
ประกอบกบัแผนธุรกิจในอีก 5 ปีขา้งหน้า  โดยเห็นว่ายงัมีความไม่แน่นอนของการใช้ประโยชน์ดงักล่าว 
อย่างไรก็ตามหากผูบ้ ริหารพิจารณาแล ้วพบว่า  มีความเป็นไปได ้ที�กาํไรทางภาษีในอนาคตจะมีเพียงพอ            
ที�จะนาํผลขาดทุนทางภาษี  มาใช้ประโยชน์ทางภาษีได ้อาจทาํให้มีการบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และรายได้ภาษีเงินได้กลับมาอีกครั+ ง 

 
9 เจ้าหนีการค้า 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3 22,243  15,346  18,042   12,030 
บริษทัทั�วไป  92,051  89,944  78,786 71,893 

รวม  114,294  105,290  96,828 83,923 

 
 

 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ที�กาํหนดไวต้ามข้อกาํหนดของพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541            
ในการใหผ้ลประโยชน์เมื�อเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวมี้ความเสี�ยงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสี�ยงของ
ช่วงชีวิต ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี+ย และความเสี�ยงจากตลาด (เงินลงทุน) 

 
 ประมาณการหนี-สินไม่หมนุเวยีนสาํหรับผลประโ ยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 50,758 35,822 46,875   33,111 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 3,732 3,462 3,304 3,070 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนของ 
โครงการผลประโยชน์ 

 
54,490 

 
39,284 

 
50,179 

 
36,181 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี-สินไม่หมุนเวียนของโ ครงการผลประโ ยชน์ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ-นสุดวันที� 30 กนัยายน        
ประมาณการหนี+ สินไม่หมุนเวียนของ

โครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 1 มกราคม 39,284  48,387 
 

36,181  43,959 
  

  
   

 

รับรู้ในกําไรขาดทุน        
ตน้ทนุบริการปัจจุบนั 2,775  3,561  2,488  3,192 
ดอกเบี+ยจากภาระผกูพนั 1,151  1,305  1,054  1,182 
ตน้ทนุบริการในอดีตจากการปรับปรุง

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 11,280  - 
 

10,456  - 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วนัที� 30 กันยายน 54,490  53,253 

 
50,179  48,333 

 

เมื�อวนัที�  5 เมษายน 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี�ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน              
โดยมีผลใช้บงัคบัเมื�อวนัที� 5 พฤษภาคม 2562 ซึ� งกาํหนดให้นายจ้างตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที�ถูกเลิกจ้างเพิ�มเติม      
หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ+นไป ลูกจ้างมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดทา้ย 400 วนั                 
จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว
เป็นค่าใช้จ่าย 11 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการตามลาํดบั 
และทาํใหก้าํไรสุทธิลดลง 9 ลา้นบาท  และ 8 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภยั 

 

 ในไตรมาส 3 ปี 2562 ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยัไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่าง
เป็นสาระสาํคญัไปจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปี 2561 

 
 
 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนงัพื+นคอนกรีตมวลเบา 
และคานทบัหลงัมวลเบา ซึ� งมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและผลิตภณัฑ์คลา้ยคลึงกนั ดงันั+นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจที�รายงานเพียงส่วนงานเดียว 

 

12 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 
 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั+นพื+นฐานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ+นสุดวนัที� 30 กนัยายน คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) 
สําหรับงวดส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญับริษทัใหญ่ และจาํนวนหุ้นสามัญถวัเฉลี�ยถ่วงนํ+ าหนักที�ออกจาํหน่ายแลว้
ระหวา่งงวด โดยแสดงการคาํนวณดงันี+  
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
สําหรับงวดสามเดอืนสิ-นสุดวนัที� 30 กนัยายน  

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 44,680  (9,700)  39,822  (5,489) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ+าหนกัที�      
ออกจาํหน่ายแลว้ 400,000  400,000 

 
400,000  400,000 

        

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.11  (0.02)  0.10 (0.01) 
        

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ-นสุดวันที� 30 กนัยายน  

กาํไรสาํหรับงวด 131,607 7,947  112,499 20,889 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ+าหนกัที�      
ออกจาํหน่ายแลว้ 400,000  400,000 

 
400,000  400,000 

        

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.33  0.02  0.28  0.05 

 
 
 
 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงนิปันผล 
 
เงินปันผลที�บริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงันี+   
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วนัที�อนุมติั 
กาํหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2562      
เงินปันผลประจาํปี 22 มีนาคม 2562 19 เมษายน 2562 0.06 24 
      
ปี 2561      
เงินปันผลประจาํปี 26 มีนาคม 2561 25 เมษายน 2561 0.03 12 

 

14 ภาระผูกพนัและหนีสินที�อาจเกิดขึน 
 
(ก)   ภาระผกูพนั 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน    31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562    2561 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาที�ยังไม่ได้รับรู้        
ที�ดิน อาคารและสิ�งปลูกสร้างอื�น 1,726  1,414  1,726  1,393 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 7,531  3,928  6,110  3,928 
เครื�องตกแต่ง ติดตั+งและเครื�องใชส้าํนกังาน 226  217  226  217 

รวม 9,483  5,559  8,062  5,538 
        

        

        

        



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน    31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562    2561 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที�        

      ยกเลกิไม่ได้        

ภายในหนึ�งปี 26,391  24,847  21,765  21,787 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 30,769  37,233  24,225  30,872 

รวม 57,160  62,080  45,990  52,659 

    

ภาระผูกพนัอื�นๆ        

เลตเตอร์ออฟเครดิตที�เปิดแลว้        
     แต่ยงัไม่เขา้เงื�อนไขการเป็นหนี+ สิน -  12,253  -  12,253 
หนงัสือคํ+าประกนัจากธนาคาร 14,145  14,614  6,500  6,969 
คา่ใชจ่้ายสาํหรับการก่อสร้างเขื�อนป้องกนั

นํ+าท่วม 
 

11,200 
  

12,025 
  

11,200 
1  

12,025 

รวม 25,345  38,892  17,700  31,247 

 
(ข)   สัญญาระยะยาวอื�น 

 
บริษทัไดท้าํสัญญาระยะยาวในการซื+อไอนํ+ากบับริษทัสองแห่ง โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10 ปี นับแต่
วนัเริ�มตน้ซื+อขายไอนํ+า ซึ� งสิ+นสุดในปี 2566 และอีกสัญญาหนึ�งมีระยะเวลาของสัญญา 15 ปี นบัแต่วนัเริ�มตน้
ซื+อขายไอนํ+ า ซึ� งสัญญาดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ริ�มตน้การซื+อขายไอนํ+ า โดยสัญญาทั+งสองฉบบักาํหนดราคาสินคา้
อา้งอิงบนพื+นฐานของราคาตลาด 

 
ในเดือนมีนาคม 2557 บริษทัไดท้ ําส ัญญาซื+อไอนํ+ า กบับริษทัในประเทศแห่งหนึ�งสําหรับโรงงาน                    
ในจงัหวดัลาํพูน บริษทัมีภาระที�จะตอ้งซื+อไอนํ+ าในปริมาณตามที�กาํหนดในสัญญา โดยมีระยะเวลาของ
สัญญา 10 ปี นับจากวนัเริ�มตน้อายุสัญญา ซึ� งวนัเริ�มตน้อายุสัญญาจะตอ้งไม่เกินวนัที� 1 ตุลาคม 2564 
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15 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ประกาศแล้วแต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ไดมี้การประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทั
ไม่ไดน้าํมาใชใ้นการจดัทาํงบการเงินนี+  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่นี+อาจเกี�ยวขอ้ง
กับการดาํ เนินงานของกลุ่มบริษัท และถือปฏิบ ัติก ับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที� เ ริ� มในหรือ
หลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนที�จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี+มาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 
ทั+งนี+  สาํหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกใหม่ มีดงันี+  
 

       มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื�อง มีผลบังคบัใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7* การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9* เครื�องมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 สัญญาเช่า 2563 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32* การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 16* 
การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 19* 

การชาํระหนี+ สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกับเครื�องมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกบัเครื�องมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี+ให้ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหนี+สินทางการเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเสี�ยง  

 
กลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างประเมินผลกระทบที�อาจเกิดขึ+นจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                     
ที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินเป็นครั+ งแรกต่องบการเงิน 

 
 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 ได้นําเสนอวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผู ้เช่าโดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ที�แสดงถึงสิทธิในการใช้สินทรัพยอ์า้งอิงที�เช่าและหนี+ สินตามสัญญาเช่าที�แสดงถึงภาระ
ผูกพนัที�ผูเ้ช่าตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าซึ� งยกเวน้การรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั+นหรือสินทรัพย์
อา้งอิงนั+นมีมูลคา่ต ํ�า ส่วนการบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีที�มีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั  
 
กลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างประเมินผลกระทบที�อาจเกิดขึ+นจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�
เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าเป็นครั+ งแรกต่องบการเงิน 


