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หมายเหต ุ  สารบญั 
   

1   ขอ้มูลทั�วไป 
2   เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3   นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
4   บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
5   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และเงินลงทุนชั�วคราว 
6   ลูกหนี0การคา้ 
7   ลูกหนี0หมุนเวยีนอื�น 
8   สินคา้คงเหลือ 
9   เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 
10   เงินลงทนุระยะยาวอื�น 
11   ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
13   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
14   หนี0 สินที�มีภาระดอกเบี0ย 

15   เจา้หนี0การคา้ 
16   เจา้หนี0หมุนเวยีนอื�น 
17   ประมาณการหนี0 สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
18   ทุนเรือนหุ้น 
19   ส่วนเกินทุนและสาํรอง 
20   ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 
21   รายไดอื้�น 
22   ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 
23   คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 
24   คา่ใชจ้่ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
25   ภาษีเงินได ้
26   สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
27   กาํไรต่อหุน้ขั0นพื0นฐาน 
28   เงินปันผล 
29   เครื�องมือทางการเงิน 
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หมายเหต ุ  สารบญั 
   

30   ภาระผกูพนัและหนี0 สินที�อาจเกิดขึ0น 
31   การบริหารจดัการส่วนทนุ 
32   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
33   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี0  
 
งบการเงินนี0นาํเสนอเพื�อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื�อใชใ้นประเทศ โดยจดัทาํเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
และไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัเมื�อ
วนัที� 13 กมุภาพนัธ์ 2563 

 
1 ข้อมูลทั�วไป 
 
 บริษทัควอลิตี0คอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลที�จดัตั0งขึ0นในประเทศไทย 

และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 6 มกราคม 2547 โดยมีที�อยู่จดทะเบียนตั0งอยู่
เลขที� 144 หมู่ 16 ถนนอุดมสรยทุธ์ ตาํบลบางกระสั0น อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 ประเทศไทย 

 
บริษ ัทใหญ่และบริษทัใหญ่ในลาํดับสูงสุดในระหว่างปี คือ บริษ ัทเอสซีจี ผลิตภ ัณฑ์ก่อสร้าง จาํก ัด และ 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นนิติบุคคลที�จดัตั0งขึ0นในประเทศไทย 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการผลิตและจาํหน่าย อิฐมวลเบา แผ่นผนงั พื0นคอนกรีตมวลเบาและคานทบัหลงั
มวลเบา  

 
 รายละเอียดบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี0  
 

  ประเทศที�จัดตัง    

ชื�อกิจการ ลักษณะธุรกิจ /สัญชาต ิ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
   2562  2561 

บริษทัย่อยทางตรง      

บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จาํกดั ผลิตและจําหน่ายอิฐมวลเบา     
แผ่นผนัง พื0นคอนกรีตมวลเบา
และคานทบัหลงัมวลเบา 

ประเทศไทย 100  100 
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบตัิ 

 
งบการเงินนี0 จ ัดทาํขึ0นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบัญชีที�ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซึ� งมีผลบงัคบัใชต้ั0งแต่รอบระยะเวลาบญัชี
ที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่นั0น 
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณและผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงิน
ของกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื� อง รายไ ด้จากสัญญาที�ทาํกับลูกค้า 
(“TFRS 15”) เป็นครั0 งแรกตั0งแต่วนัที� 1 มกราคม 2562 TFRS 15 กาํหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจาํนวนเงิน 
และจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ ซึ� งไดน้ํามาใช้แทนมาตรฐานการบญัชี 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�กลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บและมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการ
ส่งมอบการควบคุม เพื�อประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ�งหรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ�ง ซึ� งกลุ่มบริษทั
มีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขาย โดยเป็นรายไดที้�รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง  
 
นอกจากนี0  กลุ่มบริษทัไม่ได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ซึ� งยงัไม่มีผลบงัคบัใช้
ในงวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินนี0 ก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที�ออกและปรับปรุงใหม่ที�เกี�ยวกับการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุข้อ 33 
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(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 

 
งบการเงินนี0 จัดทาํ ขึ0 นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเ ดิม  ยกเว ้นรายการที�สาํคัญแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินดงัต่อไปนี0  
 
 หนี0 สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวว้ดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ปัจจุบนัของประมาณการหนี0 สินไม่หมุนเวียนตามโครงการ

ผลประโยชนข์องพนกังานที�กาํหนดไว ้
 

(ค) สกลุเงินที$ใช้ในการดาํเนนิงานและนาํเสนองบการเงิน   

 
งบการเงินนี0 จ ัดทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั0งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที�
ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น 
 

(ง) การประมาณการและใช้ดุลยพนิจิ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั0งนี0  ผลที�เกิดขึ0นจริง
อาจแตกต่างจากที�ประมาณการไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนื�อง การปรับประมาณการทางบญัชี
จะบนัทึกโดยวธีิเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ขอ้มูลเกี�ยวกบัความไม่แน่นอนของประมาณการ และขอ้สมมติที�สาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี ซึ� งมี
ผลกระทบที�มีนยัสาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินไดร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี0  
 
หมายเหตุ 11 การทดสอบการดอ้ยค่าเกี�ยวกบัขอ้สมมติที�สําคญัที�ใช้ในการประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะ

ไดรั้บคืน 
หมายเหตุ 13, 25 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์กาํไรทางภาษีในอนาคตที�จะนาํผลแตกต่าง

ชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน ์
หมายเหตุ 17 การวดัมูลค่าของประมาณการหนี0 สินไม่หมุนเว ียนของโครงการผลประโยชน์ 

เกี�ยวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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 การวัดมูลค่ายุติธรรม  
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั0งสินทรัพย์
และหนี0 สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายตุิธรรม กรอบแนวคิดนี0 รวมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมูลค่าซึ� งมี
ความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมที�มีนัยสําคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และรายงาน
โดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลคา่มีการทบทวนขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดแ้ละปรับปรุงการวดัมูลคา่ที�มีนยัสาํคญัอยา่งสมํ�าเสมอ 
หากมีการใช้ขอ้มูลจากบุคคลที�สามเพื�อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั0งราคา กลุ่มผูป้ระเมิน
ไดป้ระเมินหลกัฐานที�ไดม้าจากบุคคลที�สามที�สนับสนุนขอ้สรุปเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบัชั0นของ
มูลคา่ยติุธรรมวา่เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าที�มีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
เมื�อวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี0 สิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้ห้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได้
มูลคา่ยติุธรรมเหล่านี0 ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั0นของมูลคา่ยติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลคา่ดงันี0   
 
 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื0อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี0 สิน

อยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั0น ณ วนัที�วดัมูลคา่ 
 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ราคาที�สังเกตได)้ สาํหรับ

สินทรัพยห์รือหนี0 สินนั0นนอกเหนือจากราคาเสนอซื0อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนี0 สินนั0น 
 
หากขอ้มูลที�นาํมาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี0 สินถูกจดัประเภทลาํดบัชั0นที�แตกต่างกนั 
การวดัมูลค่ายติุธรรมในภาพรวมจะถูกจดัประเภทในระดบัเดียวกนักบัลาํดบัชั0นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลที�อยูใ่น
ระดบัตํ�าสุดที�มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลคา่ยติุธรรมในภาพรวม 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั0นของมูลคา่ยติุธรรม ณ วนัสิ0นรอบระยะเวลารายงานที�การโอนเกิดขึ0น 
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3 นโยบายการบญัชีที�สําคญั 
 
นโยบายการบัญชีที�นําเสนอดังต่อไปนี0 ได้ถือปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมของบริษทั ประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”)  
 
การตัดรายการใ นงบการเงินรวม  
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใช้จ่ายที�ยงัไม่เกิดขึ0นจริงซึ� งเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่มถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ0นจริงถูกตดัรายการ
ในลกัษณะเดียวกบักาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ0นจริง แต่เท่าที�เมื�อไม่มีหลกัฐานการดอ้ยคา่เกิดขึ0น   
 
บริษัทย่อย    
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ0นเมื�อกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบักิจการนั0นและมีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือกิจการนั0นทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม 
นบัแต่วนัที�มีการควบคุมจนถึงวนัที�การควบคุมสิ0นสุดลง  

 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

ณ วนัที�ซื0อธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้าจาก
ผูถู้กซื0อ 
 

การเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัที�ไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมจะบนัทึกบญัชี
โดยถือเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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การสูญเสียการควบคุม 
 

เมื�อกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี0 สินของบริษทัยอ่ยนั0นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมและองคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้นที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัย่อยนั0น 
กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ0นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียใน
บริษทัย่อยเดิมที�ยงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรม ณ วนัที�สูญเสียการควบคุม 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั
โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหนี0 สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ใน
การดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ0นรอบระยะเวลารายงาน ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดจาก
การแปลงคา่บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยแ์ละหนี0 สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ ทั0งนี0 รวมถึง
รายการบญัชีที�เกิดจากการจ่ายชาํระหรือรับชาํระสิ�งตอบแทนล่วงหนา้ 
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
และกระแสรายวนั รวมทั0งเงินลงทนุระยะสั0นที�มีสภาพคล่องสูง ซึ� งพร้อมที�จะเปลี�ยนเป็นเงินสดในจาํนวนที�ทราบได ้
และมีความเสี�ยงที�ไม่มีนยัสาํคญัต่อการเปลี�ยนแปลงมูลคา่ 
 
นอกจากนี0  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึ� งจะตอ้งชาํระคืนเมื�อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ� งของกิจกรรมจดัหาเงินใน
งบกระแสเงินสด 
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(ง) ลกูหนี/การค้า ลูกหนี/อื$นและสินทรัพย์ที$เกดิจากสัญญา 
 

ลูกหนี0 รับรู้เมื�อกลุ่มบริษทัมีสิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดรั้บสิ�งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้
ก่อนที�จะมีสิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดรั้บสิ�งตอบแทน จาํนวนสิ�งตอบแทนนั0นจะรับรู้เป็นสินทรัพยที์�เกิดจาก
สัญญา 
 
ลูกหนี0และสินทรัพยที์�เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าสุทธิจากค่าเผื�อหนี0สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ซึ� งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี0  และการคาดการณ์เกี�ยวกบัการชาํระหนี0 ในอนาคตของลูกคา้ 
หนี0 สูญจะถูกตดัจาํหน่ายเมื�อเกิดขึ0น 
 

(จ) สินค้าคงเหลอื 
 

 สินคา้คงเหลือวดัมูลคา่ดว้ยราคาทนุหรือมูลคา่สุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่มูลคา่ใดจะตํ�ากวา่  
 
 ตน้ทนุของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ิธีดงัต่อไปนี0  
 

สินคา้สาํเร็จรูป - ตีราคาตามตน้ทนุมาตรฐาน (ซึ� งใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการผลิตจริง) 
สินคา้ซื0อมาเพื�อขาย - ตีราคาตามตน้ทนุถวัเฉลี�ย 
สินคา้ระหวา่งผลิต - ตีราคาตามตน้ทนุมาตรฐาน  
วตัถุดิบ อะไหล่ วสัดุ   
    ของใชสิ้0นเปลืองและอื�นๆ - ตีราคาตามตน้ทนุถวัเฉลี�ย 
 
ตน้ทุนของสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนที�ซื0อ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอื�นเพื�อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานที�และ
สภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตที�ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของ
คา่ใชจ่้ายในการผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับเป็นการประมาณราคาที�จะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยประมาณการตน้ทุน
ในการผลิตสินคา้นั0นให้เสร็จและตน้ทุนที�จาํเป็นตอ้งจ่ายเพื�อใหข้ายสินคา้ได ้
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(ฉ) เงินลงทุน 

 
 เงินลงทนุในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทนุ   
 

(ช) ที$ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

สินทรัพย์ที�เป็นกรรมสิทธิ)ของกิจการ 
 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวข้องกับการไดม้าของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์�กิจการ
ก่อสร้างเอง ซึ� งรวมตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื�อให้สินทรัพยน์ั0นอยู่ในสถานที�และสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรื0 อถอน การขนยา้ย 
การบูรณะสถานที�ตั0 งของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ยืมของสินทรัพย์ที� เข้าเงื�อนไข สําหรับเครื� องมือที�ควบคุม             
โดยลิขสิทธิR ซอฟตแ์วร์ซึ� งไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิR ซอฟตแ์วร์นั0นให้ถือวา่ลิขสิทธิR ซอฟตแ์วร์ดงักล่าว
เป็นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีรูปแบบและอายกุารใช้ประโยชน์ที�ต่างกนั  
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 
 
ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลคา่ตามบญัชีของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพย์ที�เช่า 
 

การเช่าซึ� งกลุ่มบริษทัไดรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพยท์ี�เช่านั0นๆ จดัประเภท
เป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั0นต ํ�าที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า
หักดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ค่าเช่าที�ชาํระจะแยกเป็นส่วนที�เป็นค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและส่วนที�จะหกัจากหนี0 สินตามสัญญาเช่า เพื�อทาํให้อตัราดอกเบี0ยเมื�อเทียบกบัยอดหนี0 ที�คงเหลืออยูใ่น
แต่ละงวดมีอตัราคงที� ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
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ต้นทนุที�เกิดขึ,นในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั0 งใหญ่จะรับรู้เป็นส่วนหนึ� งของมูลค่าตามบญัชี
ของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากรายการนั0น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั0นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ชิ0นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทน
จะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนที�เกิดขึ0นในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�เกิดขึ0น
เป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ0น 
 

ค่าเสื�อมราคา 
 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากจาํนวนที�คิดค่าเสื�อมราคาของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ� งประกอบดว้ยราคาทุน
ของสินทรัพยห์รือมูลคา่อื�นที�ใชแ้ทนราคาทุนหักดว้ยมูลคา่คงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเสื�อมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์       
แสดงไดด้งันี0  
 

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง   5, 20 ปี 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์   5, 10, 15 ปี 
ยานพาหนะและอุปกรณ์   5 ปี 
เครื�องตกแต่ง ติดตั0งและเครื�องใชส้าํนกังาน   5, 10 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยท์ี�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเสื�อมราคา อายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกสิ0นรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ซ) สินทรัพย์ไม่มตัีวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�กลุ่มบริษทัซื0อมาและมีอายุการใช้ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ย
คา่ตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสม 
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รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยที์�สามารถระบุไดที้�เกี�ยวขอ้งนั0น รายจ่ายอื�นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑที์�เกิดขึ0นภายในรับรู้ 
ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ0น 
 

ค่าตัดจาํหน่าย   
 

คา่ตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลคา่อื�นที�ใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ� งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที�คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั0นตามระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ซึ�งไม่รวมคา่ความนิยม โดยเริ�มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพยน์ั0นพร้อมที�จะใหป้ระโยชน์  
 

ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งันี0  
 

คา่ธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ ตามอายสุัญญา 
คา่ลิขสิทธิR ซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่ไดคิ้ดคา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งการพฒันา 
 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือไดรั้บการทบทวนทุกสิ0นรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฌ) การด้อยค่า 
 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัไดร้ับการทบทวนทุกสิ0นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งชี0 เรื� อง
การดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี0 จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์�คาดว่าจะไดร้ับคืน สาํหรับมูลค่าที�คาดว่า
จะไดรั้บคืนของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อม
ให้ประโยชน์จะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 
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ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า    
มูลค่าที�จะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เมื�อมีการกลบัรายการการประเมิน
มูลค่าของสินทรัพยเ์พิ �มขึ0นของสินทรัพยชิ์0นเดียวกนักบัที�เคยรับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุ้นและมีการดอ้ยค่าใน
เวลาต่อมา ในกรณีนี0 รับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เมื�อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื �อขายซึ� งไดบ้นัทึกในส่วนของผูถ้ือหุ้น และมี
ความชัดเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ผลขาดทุนซึ� งเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน ถึงแมว้า่จะยงัไม่มีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ผลขาดทุนที�บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน
เป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยก์บัราคาทุนที�ซื0 อหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพยท์างการเงินนั0นๆ ซึ� งเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

การคาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยที์�ถือไวจ้นกวา่จะครบกาํหนดที�บนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย คาํนวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดร้ับในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราผลตอบแทนที�
แทจ้ริง 
 

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพยป์ระมาณจากกระแสเงินสดที�จะไดร้ับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลด
ก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินไดเ้พื�อให้สะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยง
ที�มีต่อสินทรัพย ์
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนเพิ�มขึ0 น 
ในภายหลงั และการเพิ�มขึ0นนั0นสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ที�เคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   
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ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอื�นๆ ที�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานว่า
มีข้อบ่งชี0 เ รื�องการด้อยค่าหรือไม่ ซึ� งหากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใช้ในการคาํนวณมูลค่าที�คาดว่า
จะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที�มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่า
มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมหรือค่าตดัจาํหน่ายสะสม เสมือนหนึ� งไม่เคยมีการบนัทึก
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ญ) หนี/สินที$มภีาระดอกเบี/ย 
 
หนี0 สินที�มีภาระดอกเบี0ยบนัทึกเริ�มแรกในราคาทุนหักค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัการเกิดหนี0 สิน ภายหลังจากการบนัทึก
หนี0 สินที�มีภาระดอกเบี0ยจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหนี0 เริ�มแรกและยอดหนี0
เมื�อครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบี0ยที�แทจ้ริง 

 
(ฎ) เจ้าหนี/การค้าและเจ้าหนี/อื$น 

 
เจา้หนี0การคา้และเจา้หนี0 อื�น แสดงดว้ยราคาทุน 

 

(ฏ) หนี/สินที$เกดิจากสัญญา 

 
หนี0 สินที�เกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัที�จะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หนี0 สินที�เกิดจากสัญญารับรู้เมื�อ
กลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระหรือมีสิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดร้ับสิ�งตอบแทนที�เรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนที�
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดที้�เกี�ยวขอ้ง 

 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

  
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลา
ที�พนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโ ยชน์ที�กาํหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป็นมูลคา่ปัจจุบนั 
 
การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวน้ั0นใช้หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซึ� งจดัทาํโดยนัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนี0 สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิ ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบี0ยจ่ายของหนี0 สิน
ผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดที�ใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 
โดยคาํนึงถึงการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในหนี0 สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิซึ� งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบี0ยจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
กาํไรหรือขาดทนุ 
 
เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมื�อเกิดขึ0น 

 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น  
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัที�เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจาก
การทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซึ� งผลประโยชน์นี0 ไดค้ิดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็น
มูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ0น 
 
ผลประโยชน์เมื�อเลิกจ้าง 
 
ผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเมื�อวนัใดวนัหนึ�งต่อไปนี0 เกิดขึ0นก่อน เมื�อกลุ่มบริษทัไม่สามารถ
ยกเลิกขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเมื�อกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนสาํหรับการปรับโครงสร้าง 
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวนัสิ0นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์ดงักล่าว
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
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ผลประโยชน์ระยะสั,นของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั0 นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อพนกังานทาํงานให้ หนี0 สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที�คาดว่าจะจ่ายชาํระ
หากกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที�จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที�พนกังาน
ไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผูกพนันี0สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
(ฑ) ประมาณการหนี/สิน 

 
ประมาณการหนี0 สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที�เกิดขึ0น
ในปัจจุบันซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตที�ประมาณการไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ และมีความเป็นไปไดค้่อนข้าง
แน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการหนี0 สินพิจารณาจาก
การคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินไดเ้พื�อให้สะทอ้น
จาํนวนที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี0 สิน ประมาณการหนี0 สินส่วนที�
เพิ�มขึ0นเนื�องจากเวลาที�ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   
 

(ฒ) ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสามัญ 

 
หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน  ต้นทุนส่วนเพิ�มที�เ กี�ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสาม ัญและสิทธิซื0 อหุ้น 
(สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหักจากส่วนของทุน  
 

(ณ) รายได้ 

 

รายไดร้ับรู้เมื�อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินที�สะทอ้นถึงสิ�งตอบแทนที�กลุ่มบริษทั
คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซึ� งไม่รวมจาํนวนเงินที�เก็บแทนบุคคลที�สาม ภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
และส่วนลดตามปริมาณ 
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การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซึ� งโดยทั�วไปเกิดขึ0นเมื�อมีการส่งมอบสินคา้
ให้กบัลูกคา้ สาํหรับสัญญาที�ให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่
ในระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัสาํคญัของรายไดที้�รับรู้สะสม ดงันั0น รายไดที้�รับรู้จะปรับปรุง
ดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซึ� งประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 
รายได้จากการใ ห้บริการรับรู้เมื�อมีการใ ห้บริการแล้วตามขั,นความสาํเร็จของรายการ 

 
สําหรับสัญญาที�มีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกนั 
หากสินคา้และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละ
ลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั0น) หรือ มีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงาน
ที�แตกต่างกนั สิ�งตอบแทนที�ไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายที�เป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั0นๆ 
ซึ� งไดร้ะบุไวใ้นรายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการที�กลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก 
 
สิทธิที�มอบให้กับลกูค้าในการเลือกซื,อสินค้าหรือบริการเพิ�ม 
 
สิ�งตอบแทนที�ไดรั้บจะปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายที�เป็นเอกเทศของสินคา้และคะแนน จาํนวนเงินที�ปันส่วน
ให้กับคะแนนจะรับรู้เ ป็นหนี0 สินที� เ กิดจากสัญญา และรับรู้รายได้เมื�อลูกค้าใช้สิทธิแลกคะแนนหรือเมื�อ
มีความน่าจะเป็นนอ้ยมากที�ลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนนดงักล่าวหรือสิทธิในการเลือกหมดอาย ุทั0งนี0  ราคาขายที�เป็น
เอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอา้งอิงกบัส่วนลดที�ให้แก่ลูกคา้และความน่าจะเป็นที�ลูกคา้จะใช้สิทธิ
แลกคะแนน และจะไดรั้บการทบทวนการประมาณการดงักล่าว ณ วนัสิ0นรอบระยะเวลารายงาน 
 
ดอกเบี ,ยรับและเงินปันผลรับ 
 
ดอกเบี0ยรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามอตัราดอกเบี0 ยแทจ้ริง เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที�
กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 
รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ 
 
รายไดค้า่ธรรมเนียมการใชสิ้ทธิรับรู้เป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ 
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(ด) ค่าใช้จ่าย 
 
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 
คา่ใชจ้่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า ประโยชน์ที�ไดรั้บ
ตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ�งของคา่เช่าทั0งสิ0นตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ0 นต้องนํามารวมคาํนวณจํานวนเงินขั0นตํ�าที�ต้องจ่ายตามระยะเวลาที�คงเหลือของสัญญาเช่า  
เมื�อไดรั้บการยนืยนัการปรับคา่เช่า 
 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 
ณ วนัที�เริ� มตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า
เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท์ี�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั0นขึ0นอยูก่บั
การใชสิ้นทรัพยที์�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั0นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทั
มีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 

ณ วนัที�เริ�มตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่วนที�
เป็นองคป์ระกอบอื�นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน 
แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดังกล่าวไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหนี0 สินในจาํนวนที�เท่ากบั
มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยที์�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั0น หลงัจากนั0นจาํนวนหนี0 สินจะลดลงตามจาํนวนที�จ่าย
และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหนี0 สินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบี0ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มของกลุ่มบริษทั 

 
ต้นทนุทางการเงิน 
 
ตน้ทุนทางการเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบี0ยจ่ายของเงินกูย้มื ประมาณการหนี0 สินและสิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะตอ้งจ่าย
ส่วนที�เพิ�มขึ0นเนื�องจากเวลาที�ผา่นไป และเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซึ�งถูกจดัประเภทเป็นหนี0 สิน 
 
ตน้ทุนการกูยื้มที�ไม่ไดเ้กี�ยวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบี0ยที�แทจ้ริง 
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ค่าใ ช้จ่ายสาํหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 
 
กลุ่มบริษทัไดเ้สนอสิทธิใหพ้นกังานจาํนวนหนึ�งที�เขา้หลกัเกณฑส์าํหรับการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 
พนกังานที�เห็นชอบกบัขอ้เสนอจะไดรั้บเงินจาํนวนหนึ�งโดยคาํนวณผนัแปรตามเงินเดือนล่าสุด จาํนวนปีที�ทาํงาน
หรือจาํนวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ กลุ่มบริษทับนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อมีแผนการออกจากงานดว้ย
ความเห็นชอบร่วมกนั 
 

(ต) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�รับรู้โดยตรง
ในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 
 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีที�คาดว่าจะจ่ายชําระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากผลกาํไรหรือขาดทุน
ประจําปีที�ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที�ประกาศใช้หรือที�คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที�รายงาน ตลอดจน 
การปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ  

 

ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ0นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนี0 สินและจาํนวนที�ใช้เพื�อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมื�อเกิดจากผลแตกต่าง
ชั�วคราวต่อไปนี0  การรับรู้สินทรัพยแ์ละหนี0 สินในครั0 งแรกซึ� งเป็นรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั0นไม่มี
ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือภาษี และผลแตกต่างที�เกี�ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไป
ไดว้่าจะไม่กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดวา่จะใชก้บัผล
แตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดยใช้อัตราภาษีที�ประกาศใช้หรือที�คาดว่ามีผลบังคบัใช้ ณ วนัสิ0นรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 

การวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี0 สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจาก
ลกัษณะวิธีการที�กลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี0 สินตามมูลค่าตามบญัชี 
ณ วนัสิ0นรอบระยะเวลารายงาน 
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ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ0น และมีดอกเบี0ยที�ตอ้งชาํระ 
กลุ่มบริษัทเ ชื� อว่าได้ตั0 งภา ษี เงิ นได้ค้า ง จ่ายเพียงพอสําหรับภาษี เ งินได้ที� จะจ่ ายในอนาคตซึ� งเ กิดจา ก 
การประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต 
การประเมินนี0 อยูบ่นพื0นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์
ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปลี�ยนการตดัสินใจโดยขึ0นอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินได้
ค้างจ่ายที�มีอยู่ การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที� เกิดการ
เปลี�ยนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี0 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที�จะนาํสินทรัพย์ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี0 สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
และภาษีเงินไดนี้0 ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษี
ต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั0นกิจการมีความตั0งใจจะจ่ายชาํระหนี0 สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
ดว้ยยอดสุทธิหรือตั0งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี0 สินในเวลาเดียวกนั 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว กาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง
การกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราวที�เกี�ยวขอ้ง ดงันั0น กาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชั�วคราวที�พิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอที�จะบนัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั0งจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ วนัสิ0นรอบระยะเวลารายงาน
และจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ถ) เครื$องมอืทางการเงินที$เป็นตราสารอนุพนัธ์    
 
สินทรัพยท์างการเงินและหนี0 สินทางการเงินที�ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี0 การคา้ ลูกหนี0 อื�น เจ้าหนี0 การคา้ เจ้าหนี0 อื�น ลูกหนี0 ระยะยาว เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน และเงินกูย้ืม  
 
กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจกบัต่างประเทศและมีความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน กลุ่มบริษทัไดใ้ช้
เครื�องมือทางการเงินเพื�อลดความเสี�ยงดงักล่าว ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการทาํประกนัความเสี�ยงรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน ในงวดบญัชีเดียวกนักบังวดที�เกิดผลแตกต่างจากอตัราแลกเปลี�ยนของสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี0 สิน
ทางการเงินที�ทาํประกนัความเสี�ยงไว ้
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(ท) บุคคลหรือกจิการที$เกี$ยวข้องกัน 

 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั0งทางตรง
และทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ 
บุคคลหรือกิจการที�อยู ่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู ่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบักลุ่ม
บริษทั หรือ กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั0งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมี
นัยสาํคญัในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั0น 
 

(ธ) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกจิ 

 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที�รายงานต่อผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน จะแสดงถึงรายการที�
เกิดขึ0นจากส่วนงานดาํเนินงานนั0นโดยตรงรวมถึงรายการที�ไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
 

4 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ที�มีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี0  
 

ชื�อกิจการ ประเทศที�จัดตัง ลักษณะความสัมพนัธ์ 
 /สัญชาต ิ  
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด   
บริษทัเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จาํกดั ไทย เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 67.62 ใน

บริษทัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จาํกดั ไทย เป็นบริษทัย่อย  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 และมี

กรรมการร่วมกนั 
บริษทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 21.16   

และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จาํกดั  ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั 

(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชั�นแนล  

คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั  

(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้าง จาํกดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั  
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 
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ชื�อกิจการ ประเทศที�จัดตัง ลักษณะความสัมพนัธ์ 
 /สัญชาต ิ  
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จาํกดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จาํกดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี เซรามิกส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี ซิเมนต ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี ดิสทริบิวชั�น จาํกดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอส ซี ไอ อีโค ่เซอร์วิสเซส จาํกดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี เอก็ซพเีรียนซ์ จาํกดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั 
(มหาชน)  

บริษทัเอสซีจี แอคเคา้น์ติ0ง  เซอร์วสิเซส จาํกดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทักฎหมายเอสซีจี จาํกดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทัเอสซีจี เลิร์นนิ�ง เอ็กเซลเลนซ์ จาํกดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทัไอทีวนั จาํกดั 
 

ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทัธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  จาํกดั 
   (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี0  
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา   
ขายสินคา้ ราคาที�เทียบเคียงไดก้บัราคาที�ขายให้กบับุคคลภายนอก 
ซื0อ ราคาที�เทียบเคียงไดก้บัราคาที�ซื0อ 
ขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาที�เทียบเคียงไดก้บัราคาที�ขายให้กบับุคคลภายนอก 
ซื0อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาที�ตกลงตามสัญญา 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร ราคาที�ตกลงกนัตามสัญญาซึ� งเทียบเคียงไดก้บัราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการ ราคาที�ตกลงตามสัญญา 
รายไดค้่าเครื�องหมายการคา้ อตัราร้อยละของรายไดจ้ากการขาย 
ดอกเบี0ยจ่าย อตัราตามสัญญา 
รายไดอื้�น ราคาที�ตกลงกนัตามสัญญาซึ� งเทียบเคียงไดก้บัราคาตลาด 
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ธรรมเนียมการใชสิ้ทธิซอฟทแ์วร์ ราคาที�ตกลงตามสัญญา 
 
รายการที�สาํคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี0  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 12,430  12,393  11,645  11,701 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 43  162  43  162 
        
บริษทัย่อย        
ขายสินคา้ -  -  -  67 
ซื0อ -  -  25,838  54,530 
ซื0อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  -  417 
รายไดค้่าบริการ -  -  13,440  13,560 
รายไดค้่าเครื�องหมายการคา้ -  -  6,482  6,681 
ดอกเบี0ยจ่าย -  -  3,074  9,852 
รายไดอื้�น -  -  267  1,113 
        



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัอื�น        
ขายสินคา้ 1,246,878  1,116,781  991,634  888,670 
ซื0อ 355,629  301,311  285,244  236,181 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 1,744  -  1,744  - 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 3,868  1,735  3,742  1,732 
รายไดอื้�น 9,637  5,452  5,804  2,995 
ดอกเบี0ยรับ 33  14  33  14 

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี0  

  
ลูกหนี/การค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัอื�น        
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จาํกดั 79,606  67,779  65,309  53,151 
บริษทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 8,012  7,663  8,012  7,663 
บริษทัเอสซีจี เอก็ซพเีรียนซ์ จาํกดั 16  113  16  113 

รวม 87,634  75,555  73,337  60,927 

 
ลูกหนี/หมุนเวยีนอื$น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 569  186  477  153 
        
บริษทัย่อย        
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จาํกดั -  -  447  1,775 

 

        



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
 

43 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษทัอื�น        
บริษทัเอสซีจี ดิสทริบิวชั�น จาํกดั 1  -  1  - 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จาํกดั -  2,010  -  1,661 
บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชั�นแนล  
    คอร์ปอเรชั�น จาํกดั - 

 
94 

 
- 

 
94 

รวม 570  2,290  925  3,683 

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื$น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 4,551  1,492  3,817  1,225 

 
เจ้าหนี/การค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จาํกดั -  -  85  38 
 
  

 

 

 

 
 

 
บริษทัอื�น        
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จาํกดั 9,645  11,547  7,381  9,202 
บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 1,483  2,034  895  1,025 
บริษทัผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้าง จาํกดั 1,162  1,336  1,162  1,336 
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จาํกดั 659  -  659  - 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จาํกดั -  429  -  429 

รวม 12,949  15,346  10,182  12,030 

 
 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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เจ้าหนี/หมุนเวียนอื$น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่        
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 2,398  2,929  1,635  2,801 
บริษทัเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จาํกดั -  75  -  75 
        

บริษัทย่อย        

บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จาํกดั -  -  4  - 

        

บริษัทอื�น        
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จาํกดั 2,400  3,497  2,313  3,432 
บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 275  -  275  - 
บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชั�นแนล 
    คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 257 

 
361 

 
257 

 
361 

บริษทัเอสซีจี เซรามิกส์ จาํกดั (มหาชน) 202  65  202  65 
บริษทักฎหมายเอสซีจี จาํกดั 77  1  77  1 
บริษทัไอทีวนั จาํกดั 75  134  73  111 
บริษทัเอสซีไอ อีโค ่เซอร์วสิเซส จาํกดั 74  -  74  - 
บริษทัเอสซีจี แอคเคา้น์ติ0ง เซอร์วสิเซส จาํกดั 68  12  68  12 
บริษทัเอสซีจี เลิร์นนิ�ง เอ็กเซลเลนซ์ จาํกดั 2  -  2  - 

รวม 5,828  7,074  4,980  6,858 

    

เงนิกู้ยมืระยะสั/นจากกจิการที$เกี$ยวข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        

บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จาํกดั -  -  -  200,000 
 
 
 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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รายการเคลื�อนไหวระหวา่งปีสาํหรับเงินกูยื้มระยะสั0นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี0  
        
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ณ วนัที� 1 มกราคม -  -  200,000  300,000 
ลดลง -  -  (200,000)  (100,000) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม -  -  -  200,000 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

และผู้บริหารสําคญั 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
สําหรับปีสิ/นสุดวันที$ 31 ธันวาคม  
ผลประโยชน์ระยะสั0น 26,165 25,841 26,165 25,841 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 5,187 607 5,187 607 

รวม 31,352 26,448 31,352 26,448 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารสําคญั ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนที�จ่ายให้แก่คณะกรรมการ
บริษ ัทควอลิตี0 คอนสตรัคชั �นโปรด ัคส์  จาํก ัด (ม หาช น)  และบริษ ัท ย่อยตาม ข ้อบ ังค ับของบริษ ัท  และ
ค่าตอบแทนที�จ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั ซึ� งไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส และอื�นๆ รวมทั0ง เงินสมทบกองทุน
สาํรองเลี0 ยงชีพที�กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้ผูบ้ริหารในฐานะพนกังานของกลุ่มบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
 

46 

5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชั�วคราว 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด      
เงินสดในมือ 108 128  78 98 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 10,278 22,558  7,057 20,191 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 238,291 323,763  158,142 105,058 

รวม 248,677 346,449  165,277 125,347 

      
เงนิลงทุนชั�วคราว      
เงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงิน 400,000 -  - - 

 
6 ลูกหนีการค้า  

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 87,634  75,555  73,337  60,927 
กิจการอื�น  107,886  100,189  105,690  98,425 

รวม  195,520  175,744  179,027  159,352 
หัก  คา่เผื�อหนี0สงสัยจะสูญ   -  - -  - 

สุทธิ  195,520  175,744  179,027  159,352 

        

สําหรับปีสิ/นสุดวันที$ 31 ธันวาคม        
กลบัรายการคา่เผื�อหนี0สงสัยจะสูญ -  5,416  -  3,687 
หนี0 สูญ -  5,414  -  3,685 
 
     

 
  

 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี0การคา้มีดงันี0  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ภายในวนัที�ครบกาํหนดชาํระ 192,690  174,019  176,197  157,874 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 2,830  1,725  2,830  1,478 
 195,520  175,744  179,027  159,352 
หัก คา่เผื�อหนี0สงสัยจะสูญ -           -  -           - 

สุทธิ 195,520  175,744  179,027  159,352 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั0งแต่ 15 ถึง 60 วนั 
 

7 ลูกหนีหมุนเวยีนอื�น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 570 2,290 925 3,683 

      

กิจการอื�น      

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  3,338 3,829 1,809 3,476 

ภาษีรอขอคืน  2,018 1,858 1,699 1,394 

อื�นๆ  966 1,218 965 1,217 

รวม  6,892 9,195 5,398 9,770 

 
 
 
 
 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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8 สินค้าคงเหลือ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 58,709  71,258 41,600 49,086 

สินคา้ระหวา่งผลิต 1,851  3,250 1,851 3,250 

วตัถุดิบ 32,482  24,310 23,961 19,870 

อะไหล่ วสัดุ และอื�นๆ 65,893  64,626 53,663 52,750 

วตัถุดิบระหวา่งทาง 8,633  16,268 8,632 16,267 

รวม 167,568  179,712 129,707 141,223 
หัก คา่เผื�อมูลคา่สินคา้ลดลง (4,009)  (6,427) (3,575) (6,004) 

สุทธิ 163,559  173,285 126,132 135,219 

      

ตน้ทนุของสินคา้คงเหลือที�บนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย      
     และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 1,674,688  1,646,964 1,381,580 1,364,421 
การกลบัรายการปรับลดมูลคา่ (153)  (4,144)  (130) (3,869) 

      
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป           
  และสินคา้ระหวา่งผลิต 13,948  (3,514) 8,885 (6,927) 
วตัถุดิบและวสัดุสิ0นเปลืองที�ใชไ้ป 906,847  886,976 743,590 709,134 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
 

 49

9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหวา่งปีสิ0นสุดวนัเดียวกนั มีดงันี0  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สัดส่วนการถือหุ้น 

โดยตรง/ออ้ม 
 

ทุนชาํระแลว้ 
 

วธิีราคาทุน  รายไดเ้งินปันผล 
 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 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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10 เงนิลงทุนระยะยาวอื�น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

เงินลงทนุอื�น 876  876  442  442 

หัก คา่เผื�อมูลคา่เงินลงทุน (876)  (876)  (442)  (442) 

รวม -  -  -  - 

 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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11 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 งบการเงินรวม 
        เครื�องตกแต่ง  งาน   
    อาคารและ    ติดตั0งและ  ระหวา่ง   
   ที�ดินและ  ส่วนปรับปรุง  เครื�องจกัร  เครื�องใช ้  ก่อสร้าง    
  ส่วนปรับปรุง  อาคาร  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  และติดตั0ง  รวม 

  (พันบาท) 

ราคาทุน          

ณ วนัที� 1 มกราคม 2561  323,634 887,746  2,659,040 65,917 198,419  4,134,756 
เพิ�มขึ0น  - 3,102  6,473 9,112 7,460  26,147 
จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี    - (184)  (16,154) (1,505) -  (17,843) 
โอนเขา้ (ออก)  - 1,476  7,042 233 (8,751)  - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  323,634 892,140  2,656,401 73,757 197,128  4,143,060 
เพิ�มขึ0น  - 2,280  6,740 3,001 15,979  28,000 
ตดัรายการบญัชี    - (220)  (2,614) (1,023) -  (3,857) 
โอนเขา้ (ออก)  - 602  8,759 274 (9,635)  - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562  323,634 894,802  2,669,286 76,009 203,472  4,167,203 
 
 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม 
        เครื�องตกแต่ง  งาน   
    อาคารและ    ติดตั0งและ  ระหวา่ง   
   ที�ดินและ  ส่วนปรับปรุง  เครื�องจกัร  เครื�องใช ้  ก่อสร้าง    
  ส่วนปรับปรุง  อาคาร  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  และติดตั0ง  รวม 

  (พันบาท) 

ค่าเสื$อมราคาสะสมและ 

  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

         

ณ วนัที� 1 มกราคม 2561  - 557,332  1,993,850 47,245 -  2,598,427 
คา่เสื�อมราคาสาํหรับปี  - 37,057  135,482 8,204 -  180,743 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  - -  - - 20,967  20,967 
จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี    - (19)  (15,263) (1,048) -  (16,330) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  - 594,370  2,114,069 54,401 20,967  2,783,807 
คา่เสื�อมราคาสาํหรับปี  - 37,837  119,888 6,770 -  164,495 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  - -  - - 6,404  6,404 
ตดัรายการบญัชี    - (84)  (1,660) (937) -  (2,681) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  - 632,123  2,232,297 60,234 27,371  2,952,025 

          

          

          



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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  งบการเงินรวม 
        เครื�องตกแต่ง  งาน   
    อาคารและ    ติดตั0งและ  ระหวา่ง   
  ที�ดินและ  ส่วนปรับปรุง  เครื�องจกัร  เครื�องใช ้  ก่อสร้าง    
  ส่วนปรับปรุง  อาคาร  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  และติดตั0ง  รวม 

  (พันบาท) 

มูลค่าตามบัญชี          

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  323,634 297,770  542,332 19,356 176,161  1,359,253 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562                323,634  262,679  436,989  15,775  176,101  1,215,178 

 
 

  



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        เครื�องตกแต่ง  งาน   
    อาคารและ    ติดตั0งและ  ระหวา่ง   
   ที�ดินและ  ส่วนปรับปรุง  เครื�องจกัร  เครื�องใช ้  ก่อสร้าง    
  ส่วนปรับปรุง  อาคาร  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  และติดตั0ง  รวม 

  (พันบาท) 

ราคาทุน          

ณ วนัที� 1 มกราคม 2561  263,634 712,101  2,166,614 52,411 198,552  3,393,312 
เพิ�มขึ0น  - 3,065  1,578 8,345 7,460  20,448 
จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี    - (184)  (16,154) (499) -  (16,837) 
โอนเขา้ (ออก)  - 1,476  7,042 233 (8,751)  - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  263,634 716,458  2,159,080 60,490 197,261  3,396,923 
เพิ�มขึ0น  - 2,280  5,357 2,395 13,640  23,672 
ตดัรายการบญัชี    - (220)  (2,614) (828) -  (3,662) 
โอนเขา้ (ออก)  - 602  8,759 275 (9,636)  - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  263,634 719,120  2,170,582 62,332 201,265  3,416,933 
   



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        เครื�องตกแต่ง  งาน   
    อาคารและ    ติดตั0งและ  ระหวา่ง   
   ที�ดินและ  ส่วนปรับปรุง  เครื�องจกัร  เครื�องใช ้  ก่อสร้าง    
  ส่วนปรับปรุง  อาคาร  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  และติดตั0ง  รวม 

  (พันบาท) 

ค่าเสื$อมราคาสะสมและ 

  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

         

ณ วนัที� 1 มกราคม 2561  - 452,211  1,619,809 37,173 -  2,109,193 
คา่เสื�อมราคาสาํหรับปี  - 28,157  102,241 6,801 -  137,199 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  - -  - - 20,967  20,967 
จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี    - (19)  (15,263) (448) -  (15,730) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  - 480,349  1,706,787 43,526 20,967  2,251,629 
คา่เสื�อมราคาสาํหรับปี  - 28,936  85,458 5,674 -  120,068 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  - -  - - 6,404  6,404 
ตดัรายการบญัชี    - (84)  (1,660) (741) -  (2,485) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  - 509,201  1,790,585 48,459 27,371  2,375,616 
  



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        เครื�องตกแต่ง  งาน   
    อาคารและ    ติดตั0งและ  ระหวา่ง   
  ที�ดินและ  ส่วนปรับปรุง  เครื�องจกัร  เครื�องใช ้  ก่อสร้าง    
  ส่วนปรับปรุง  อาคาร  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  และติดตั0ง  รวม 

  (พันบาท) 

มูลค่าตามบัญชี          

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  263,634  236,109  452,293  16,964  176,294  1,145,294 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562  263,634  209,919  379,997  13,873  173,894  1,041,317 

 
 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ระหว่างก่อสร้าง 
 

บริษทัเริ�มก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจงัหวดัลาํพนูและไดด้าํเนินงานก่อสร้างไปแลว้บางส่วนในระหวา่งปี 2558 - 2559 
ทั0งนี0ตน้ทุนที�เกิดขึ0นจนถึง ณ วนัที�รายงานมีจาํนวนเงินทั0งสิ0น 240 ลา้นบาท (2561: 240 ล้านบาท)  
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 27 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงสถานการณ์การตลาดใน
ประเทศในปัจจุบนั จึงไดมี้มติอนุมติัให้ชะลอโครงการที�อยูใ่นระหวา่งก่อสร้างเป็นการชั�วคราวเพื�อให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์การตลาด โดยฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริหารไดพ้ิจารณาปัจจยัและผลกระทบที�อาจเกิดขึ0นใน
ทุกดา้นโดยละเอียดรอบคอบแลว้เห็นว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนัยสําคญัต่อการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัรวมทั0งผูมี้ส่วนไดเ้สียรายอื�นๆ ทั0งนี0 ฝ่ายจดัการจะติดตามสถานการณ์การตลาดอย่างใกลชิ้ดและ
สมํ�าเสมอเพื�อพิจารณาระยะเวลาที�เหมาะสมที�สุดในการเริ�มดาํเนินโครงการอีกครั0 งหนึ�ง  
 
ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัแต่งตั0งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื�อทาํการทบทวนและทาํการทดสอบการดอ้ยค่าของ
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างในจงัหวดัลาํพนู ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายติุธรรมของที�ดิน
โดยใช้วิธีราคาตลาด (Market Data Approach) และประเมินมูลค่าของอาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างโดย
ใช้วิธีราคาทุนการเปลี�ยนแทน (Cost Approach) เป็นผลให้บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นจาํนวนเงิน 
21 ลา้นบาท และในปี 2562 บริษทัไดท้บทวนและทดสอบการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง
ในจงัหวดัลาํพูนโดยใชข้อ้มูลของผูป้ระเมินราคาอิสระในการคาํนวณ เป็นผลใหบ้ริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
เป็นเงินจาํนวน 6 ลา้นบาท การวดัมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ถูกจัดลาํดบัชั0นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที� 3 
 
 
 

  



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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12 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 งบการเงินรวม 

 คา่ลิขสิทธิR
ซอฟตแ์วร์ 

 ตน้ทนุระหวา่ง
พฒันา 

  
รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 18,429  -  18,429 
เพิ�มขึ0น 1,395  710  2,105 
จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี (98)  -  (98) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 19,726  710  20,436 
เพิ�มขึ0น 262  161  423 
ตดัรายการบญัชี (550)  -  (550) 
โอนเขา้ (ออก) 710  (710)  - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 20,148  161  20,309 
      

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม      

ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 12,846  -  12,846 
คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,337  -  1,337 
จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี   (98)  -  (98) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 14,085  -  14,085 
คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,333  -  1,333 
ตดัรายการบญัชี   (63)  -  (63) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 15,355  -  15,355 

      

มูลค่าตามบัญชี      

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 5,641  710  6,351 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 4,793  161  4,954 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 คา่ลิขสิทธิR
ซอฟตแ์วร์ 

 ตน้ทนุระหวา่ง
พฒันา 

  
รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน    

ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 14,935 - 14,935 
เพิ�มขึ0น 1,195 516 1,711 
จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี (52) - (52) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 16,078 516 16,594 
เพิ�มขึ0น 262 128  390 
ตดัรายการบญัชี (385) -  (385) 
โอนเขา้ (ออก) 516 (516) - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 16,471 128  16,599 
    
    

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม    
ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 10,655 - 10,655 
คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,055 - 1,055 
จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี   (52) - (52) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 11,658 - 11,658 
คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,048 - 1,048 
ตดัรายการบญัชี   (44) - (44) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 12,662 - 12,662 
    
มูลค่าตามบัญชี    

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 4,420 516 4,936 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 3,809  128  3,937 

 
  



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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13 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี0  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,027 14,736 18,829 13,917 
 
รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ0นในระหวา่งปีมีดงันี0  
 
 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น   

   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   

 ณ วนัที�  ในกาํไรหรือ  ในกาํไร  ณ วนัที� 

 1 มกราคม  ขาดทุน  ขาดทุน  31 ธนัวาคม 

 2561  (หมายเหตุ 25)  เบด็เสร็จอื�น  2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        

ลูกหนี0การคา้  1,082  (1,082)  - - 
สินคา้คงเหลือ  935  346  - 1,281 
เงินลงทุน  175  -  - 175 
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์             -  4,193  - 4,193 
ประมาณการหนี0 สิน             -  856  - 856 
ประมาณการหนี0 สินสาํหรับ 

ผลประโยชนพ์นกังาน 
 

10,056 
  

1,372 
  

(3,197) 
 

8,231 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 18,740  (18,740)  - - 
รวม 30,988  (13,055)  (3,197) 14,736 

 
 
  



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น   

   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   

 ณ วนัที�  ในกาํไรหรือ  ในกาํไร  ณ วนัที� 

 1 มกราคม  ขาดทุน  ขาดทุน  31 ธนัวาคม 

 2562  (หมายเหตุ 25)  เบด็เสร็จอื�น  2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
สินคา้คงเหลือ  1,281  (479)  - 802 
เงินลงทนุ  175  -  - 175 
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,193  1,281  - 5,474 
ประมาณการหนี0 สิน 856  (64)  - 792 
ประมาณการหนี0 สินสาํหรับ 

ผลประโยชน์พนกังาน 
 

8,231 
  

3,452 
  

1,101 
 

12,784 

รวม 14,736  4,190  1,101 20,027 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   บนัทึกเป็น   

   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   

 ณ วนัที�  ในกาํไรหรือ  ในกาํไร  ณ วนัที� 

 1 มกราคม  ขาดทุน  ขาดทุน  31 ธนัวาคม 

 2561  (หมายเหตุ 25)  เบด็เสร็จอื�น  2561 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี      
ลูกหนี0การคา้  737  (737) - - 
สินคา้คงเหลือ  795  406 - 1,201 
เงินลงทนุ  88  - - 88 
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์   -  4,193 - 4,193 
ประมาณการหนี0 สิน   -  856 - 856 
ประมาณการหนี0 สินสาํหรับ 

ผลประโยชน์พนกังาน 9,142 

 

1,247 (2,810) 7,579 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 13,177  (13,177) - - 
รวม 23,939  (7,212) (2,810) 13,917 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   บนัทึกเป็น   

   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   

 ณ วนัที�  ในกาํไรหรือ  ในกาํไร  ณ วนัที� 

 1 มกราคม  ขาดทุน  ขาดทุน  31 ธนัวาคม 

 2562  (หมายเหตุ 25)  เบด็เสร็จอื�น  2562 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี      
สินคา้คงเหลือ  1,201  (486)  -  715 
เงินลงทนุ  88  - - 88 
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,193  1,281 - 5,474 
ประมาณการหนี0 สิน 856  (64) - 792 
ประมาณการหนี0 สินสาํหรับ 

ผลประโยชนพ์นกังาน 7,579  3,157 1,024 11,760 
รวม 13,917  3,888 1,024 18,829 
 
ผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชหั้กภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ซึ� งกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชี มีรายละเอียดดงันี0  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ผลแตกต่างชั�วคราว        
- สินคา้คงเหลือ  1  24  -  - 
- ประมาณการหนี0 สิน 1,087  920  -  - 
- ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 52,052  208,384  -  - 

รวม 53,140  209,328  -  - 
  



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 52 ลา้นบาท (2561: 208 ล้านบาท) 
ผูบ้ริหารพิจารณาการใช้ประโยชน์ผลขาดทุนทางภาษีที�จะสิ0นอายใุนปี 2563 - 2565 (2561: จะสิ,นอายุในปี 2563 - 2565)
โดยพิจารณาประกอบกบัแผนธุรกิจในอีก 5 ปีขา้งหนา้ โดยเห็นว่ายงัมีความไม่แน่นอนของการใชป้ระโยชน์ดงักล่าว 
อย่างไรก็ตามหากผูบ้ริหารพิจารณาแลว้พบว่า มีความเป็นไปไดที้�กาํไรทางภาษีในอนาคตจะมีเพียงพอที�จะนาํ
ผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได ้อาจทาํให้มีการบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ
รายไดภ้าษีเงินไดก้ลบัมาอีกครั0 ง 

 

14 หนีสินที�มภีาระดอกเบีย 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

ส่วนที�หมุนเวยีน         
- ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั         
   เงินกูย้ืมระยะสั0นจากกิจการที�         
      เกี�ยวขอ้งกนั 4 - -  -  200,000 

 

หนี0 สินที�มีภาระดอกเบี0ยแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ไดด้งันี0  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี  -  -  -  200,000 

 
15 เจ้าหนีการค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 12,949  15,346  10,182  12,030 

กิจการอื�น  69,142 89,944 60,589 71,893 

รวม  82,091 105,290 70,771 83,923 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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16 เจ้าหนีหมุนเวยีนอื�น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 5,828 7,074 4,980 6,858 
      

กิจการอื�น      

เจา้หนี0 คา่ขนส่ง  17,137 13,154 15,224 11,677 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย  12,670 14,659 11,777 13,571 
เจา้หนี0กรมสรรพากร  9,375 5,684 8,791 5,276 
เจา้หนี0 จากการซื0อสินทรัพย ์  6,246 397 3,324 299 
คา่ใชจ้่ายในการขายคา้งจ่าย  5,045 5,202 3,958 4,282 
คา่เช่าคา้งจ่าย  3,058 3,674 2,835 2,978 
อื�นๆ   33,292  36,636 26,804 31,112 

รวม  92,651 86,480 77,693 76,053 
 

17 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ที�กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื�อเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวมี้ความเสี�ยงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสี�ยง
ของช่วงชีวิต ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี0ย และความเสี�ยงจากตลาด (เงินลงทนุ) 
 

ประมาณการหนี,สินไม่หมนุเวยีนสาํหรับผลประโ ยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน       

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 57,144  35,822  52,764 33,111 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 4,826  3,462  4,234 3,070 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนของ
โครงการผลประโยชน์ 

 
61,970  

 

39,284  
 

56,998 

 

36,181 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี,สินไม่หมุนเวียนของโ ครงการผลประโ ยชน์ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ประมาณการหนี0 สินไม่หมุนเวียนของ

โครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 1 มกราคม 39,284 48,387 36,181 43,959 
รับรู้ในกําไรขาดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,700 4,748 3,318 4,255 
ดอกเบี0ยจากภาระผกูพนั 1,535 1,740 1,405 1,576 
ผลขาดทุนจากการประมาณการ 
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,226 984 1,027 983 
ตน้ทนุบริการในอดีตจากการปรับปรุงเงิน

ชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 11,280 - 10,456 - 
 17,741 7,472 16,206 6,814 
     

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น     
ผลขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการ 

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 5,499 (15,987) 5,118 (14,048) 
     

อื�น  ๆ     
ผลประโยชน์จ่าย (554) (588) (507) (544) 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนของ
โครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

 
61,970 39,284 56,998 36,181 

 

เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี�ยวกบัการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
โดยมีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 5 พฤษภาคม 2562 ซึ� งกาํหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งที�ถูกเลิกจา้งเพิ�มเติม 
หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ0นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั 
จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั ทั0งนี0กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวเป็น
ค่าใช้จ่าย 11 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการตามลาํดบั 
และทาํใหก้าํไรสุทธิลดลง 9 ลา้นบาท และ 8 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ผลขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ณ 
วนัสิ0นรอบระยะเวลารายงานเกิดขึ0นจาก 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

สําหรับปีสิ/นสุดวนัที$ 31 ธันวาคม  

ขอ้สมมติดา้นประชากร (11) (18,514) (10)  (16,555) 

ขอ้สมมติทางการเงิน 3,550 2,459 3,199  2,139 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,960 68 1,929  368 

รวม 5,499 (15,987) 5,118  (14,048) 
 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภัย 
  

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ,นรอบระยะเวลารายงาน 
 

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561 

  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด*   1.67 - 1.83     3.02 - 3.31 
อตัราการเพิ�มขึ0นของเงินเดือน  3.00 - 6.00                        3.00 - 6.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน**  4.00 - 20.00                4.00 - 24.00 
อตัรามรณะ***     50.00 ของ TMO2017     50.00 ของ TMO2017 

 
*      อตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลสาํหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  
**    ขึ0นอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนักงาน 
***  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table of 2017)  
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัสิ0นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื�นๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หนี0สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี0  
 
ผลกระทบต่อประมาณการหนีสินไม่หมนุเวยีนของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
  เพิ�มขึ0น (ลดลง) 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด        

เพิ�มขึ0นร้อยละ 0.5 (3,047)  (2,113)  (3,060)  (1,902) 

ลดลงร้อยละ 0.5 3,743  2,315  3,356  2,080 

อตัราการเพิ�มขึ0นของเงินเดือน        

เพิ�มขึ0นร้อยละ 1.0 7,528 4,588 6,743 4,112 

ลดลงร้อยละ 1.0 (6,390) (3,916) (5,743) (3,523) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน     

เพิ�มขึ0นร้อยละ 10.0 (2,940) (1,816) (2,640) (1,632) 

ลดลงร้อยละ 10.0 3,162 1,949 2,836 1,749 
 
แม้ว่าการวิเคราะห์นี0 ไม่ได้คาํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที�คาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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18 ทุนเรือนหุ้น 
 
 ราคาตาม  2562  2561 

 มูลคา่หุน้  จาํนวนหุน้  มูลคา่  จาํนวนหุน้  มูลคา่ 

 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบยีน          

ณ วนัที� 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1  400,000  400,000  400,000  400,000 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามญั 1  400,000  400,000  400,000  400,000 
   

 
   

 
  

ทุนที$ออกและชําระแล้ว          

ณ วนัที� 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1  400,000  400,000  400,000  400,000 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม          

-  หุ้นสามญั 1  400,000  400,000  400,000  400,000 

 
19 ส่วนเกินทุนและสํารอง 

 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ที�จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนี0ตั0งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
นี0จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี0จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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20 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนงัพื0นคอนกรีต มวลเบา 
และคานทบัหลงัมวลเบา ซึ� งมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและผลิตภณัฑ์คลา้ยคลึงกนั ดงันั0นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจที�รายงานเพียงส่วนงานเดียว   
 
ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศจากการส่งออกaโดยนาํเสนอขอ้มูลเกี�ยวกบัการจาํแนก
ส่วนงานภูมิศาสตร์สาํหรับรายการรายไดจ้ากการขายที�มีมูลค่าเป็นสาระสาํคญั โดยรายไดจ้ากการขายตามส่วนงาน
แยกตามที�ตั0งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้  
 
ข้อมูลเกี$ยวกบัส่วนงานภูมศิาสตร์ 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

ประเทศไทย  1,948,253  1,669,543  1,607,111  1,367,406 
ประเทศออสเตรเลีย  117,420  252,069  117,420  252,069 
อื�นๆ  628  931  393  931 

รวม  2,066,301  1,922,543  1,724,924  1,620,406 

 
ลูกค้ารายใหญ่ 

 
รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จากส่วนงานธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอิฐมวลเบา แผน่ผนงัพื0นคอนกรีตมวลเบา และคานทบัหลงั
มวลเบาของบริษทัเป็นเงินประมาณ 1,333 ลา้นบาท (2561 : 1,349 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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21 รายได้อื�น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

รายไดค้่าบริการ -               - 13,440 13,560 

รายไดค้่าเครื�องหมายการคา้ -               - 6,482 6,681 

รายไดจ้ากการขนส่ง 3,837 - 508 - 

รายไดด้อกเบี0ย 3,128 1,020 641 378 

อื�นๆ 5,133 1,465 4,151 2,675 

รวม 12,098 2,485 25,222 23,294 

 
22 ต้นทุนในการจดัจาํหน่าย 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

เงินเดือน สวสัดิการและคา่ใชจ้่ายพนกังาน 39,577 35,700  38,186  34,490 
คา่ใชจ้่ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา 10,630 13,050  9,905  12,408 
คา่เดินทาง 9,069 9,235  9,069  9,235 
คา่เช่า 4,220 4,219  4,197  4,196 
คา่ใชจ้่ายในการขนส่ง - 13,952  -  16,239 
อื�นๆ 9,995 10,060  9,645  9,759 

รวม 73,491 86,216  71,002  86,327 
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23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

เงินเดือน สวสัดิการและคา่ใชจ้่ายพนกังาน 65,117 61,906 61,412 58,653 
คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานจากการ

ปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 
 

11,280 
 

- 
 

10,456 
 

- 
คา่เทคโนโลยสีารสนเทศ 9,772 9,894 8,285 8,303 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 8,754 5,998 7,848 5,146 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของที�ดิน อาคาร  

และอุปกรณ์ 
 

6,404 
 

20,967 
 

6,404 
 

20,967 
คา่เช่า 2,819 2,787 2,521 2,458 
คา่ตอบแทนกรรมการ 2,280 2,310 2,280 2,310 
คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 1,290 1,325 1,002 1,030 
คา่เดินทาง 1,110 750 1,011 668 
อื�นๆ 7,516 16,674 7,006 16,495 

รวม 116,342 122,611 108,225 116,030 

 
24      ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

เงินเดือนและคา่แรง 196,395 190,607  173,727 168,416 
สวสัดิการและอื�นๆ 61,246 60,002  53,638 53,800 
โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไว ้ 8,441 8,239  7,854 7,594 
โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้ 17,741 7,472  16,206 6,814 
คา่ตอบแทนกรรมการ 2,280 2,310  2,280 2,310 

รวม 286,103 268,630  253,705 238,934 
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กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีเงินกองทุนสํารองเลี0ยงชีพซึ� งไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักระทรวงการคลงัตาม
พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี0 ยงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหนึ� งสําหรับพนักงานของบริษทับนพื0นฐานความ
สมคัรใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน พนกังานที�จะสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนนี0ตอ้งจ่ายเงินสะสม
เป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 ถึง 13 ของเงินเดือน และกลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้
กองทุนในอตัราร้อยละ 4 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั0งนี0 ขึ0นอยูก่บัอายงุานของสมาชิก 
 

25 ภาษเีงนิได้ 
 
ภาษเีงินได้ที$รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบนั        

สาํหรับงวดปัจจุบนั  41,077  2,861  41,077 2,861 
ภาษีงวดก่อนๆ ที�บนัทึกตํ�าไป  551  -  551 - 
  41,628  2,861  41,628 2,861 

        
ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        

การเปลี�ยนแปลงของ        
ผลแตกตา่งชั�วคราว 13 (4,190)  13,055  (3,888) 7,212 

รวม  37,438  15,916  37,740 10,073 

 
ภาษเีงินได้ที$รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื$น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ผลขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณ 
    การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
13 (1,101) 3,197  (1,024)  2,810 
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การกระทบยอดเพื$อหาอัตราภาษทีี$แท้จริง   
 

 งบการเงินรวม 

 2562  2561 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   217,131    73,186 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  43,426  20  14,637 
คา่ใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�ม   (1,075)    (1,035) 
คา่ใชจ้่ายที�ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอื�นๆ   4,604    2,930 
ผลขาดทุนทางภาษีลดลง   (5,878)    (13,671) 

ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบนั   41,077    2,861 
ภาษีงวดก่อนๆที�บนัทึกตํ�าไป   551    - 
การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชั�วคราว   (4,190)    13,055 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 17  37,438   22  15,916 
        

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   189,198    70,742 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  37,840  20  14,148 
คา่ใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�ม   (1,004)    (964) 
คา่ใชจ่้ายที�ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอื�นๆ   4,241    2,921 
ผลขาดทุนทางภาษีลดลง   -    (13,244) 

ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบนั   41,077    2,861 
ภาษีงวดก่อนๆที�บนัทึกตํ�าไป   551    - 
การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชั�วคราว   (3,888)    7,212 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 20  37,740  14  10,073 
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อตัราภาษีเงินไดที้�แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัไม่เท่ากบัอตัราร้อยละ pq ตามประมวลรัษฎากร เนื�องจากมีค่าใชจ่้ายภาษี
เงินไดค้าํนวณจากกาํไรทางบญัชีปรับปรุงดว้ยรายการซึ�งไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายและหักรายไดห้รือค่าใชจ้่ายที�ไดรั้บการ
ยกเวน้ทางภาษีตามประมวลรัษฎากรรวมถึงการใชผ้ลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากปีก่อน 

 
26 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้กลุ่มบริษทัได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี�ยวกบั ผลิตและจาํหน่ายอิฐมวลเบา แผน่ผนงั 
พื0นคอนกรีตมวลเบาและคานทบัหลงัมวลเบาซึ� งพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี0   
 
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเครื�องจกัรที�ไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 

(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รับการส่งเสริม 
มีกาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั0น 

 

(ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 สําหรับกาํไรสุทธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�ไดรั้บ 
การส่งเสริมมีกาํหนดเวลาห้าปีนบัแต่วนัที�สิ0นสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) และ 

 
(ง) ให้ไดร้ับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี

นบัแต่วนัที�มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั0น 
 

เนื�องจากเป็นกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดตามที�ระบุ 
ไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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รายไดที้�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งันี0  
 

 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
 กิจการที�

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการที� 
ไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการที�
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการที� 
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ขายตา่งประเทศ -  118,049  118,049  -  253,001  253,001 
ขายในประเทศ -  1,948,252  1,948,252  -  1,669,542  1,669,542 

รวมรายได้ -  2,066,301  2,066,301  -  1,922,543  1,922,543 

  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 
 กิจการที�

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการที�
ไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการที�
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการที�
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ขายตา่งประเทศ -  117,813  117,813  -  253,001  253,001 
ขายในประเทศ -  1,607,111  1,607,111  -  1,367,405  1,367,405 

รวมรายได้ -  1,724,924  1,724,924  -  1,620,406  1,620,406 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
 

76 
 

27 กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 
 
กาํไรต่อหุ้นขั0นพื0นฐานสาํหรับปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธันวาคม คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีและจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ย
ถ่วงนํ0าหนกัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการคาํนวณดงันี0  

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไรสาํหรับปี 179,693 57,271  151,458 60,669 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ0าหนกัที�ออกจาํหน่ายแลว้ 400,000  400,000  400,000  400,000 

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.45 0.14  0.38 0.15 

 
28 เงนิปันผล 
 

เงินปันผลที�กลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงันี0   
 

 วนัที�อนุมติั 
กาํหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุ้น 

 
จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2562      
เงินปันผลประจาํปี 2561 22 มีนาคม 2562 19 เมษายน 2562 0.06  24 
      

ปี 2561      
เงินปันผลประจาํปี 2560 26 มีนาคม 2561 25 เมษายน 2561 0.03  12 
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29 เครื�องมือทางการเงิน 
 

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัควบคุมความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง และรักษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ
เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดความเสี�ยงที�อาจเกิดจากผลกระทบของความผนัผวนใน
กระแสเงินสด 
 

ความเสี�ยงด้านสินเชื�อ 
 

ความเสี�ยงดา้นสินเชื�อเกิดจากการที�ลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามสัญญาทาํให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน กลุ่มบริษทัไดมี้
นโยบายป้องกนัความเสี�ยงนี0  โดยการพิจารณาการให้สินเชื�อกบัลูกคา้ กาํหนดวงเงินสินเชื�อวงเงินคํ0าประกนัจาก
ธนาคาร และ/หรือวงเงินคํ0าประกนับุคคล กาํหนดระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อ มีระบบงานในการควบคุมการใหสิ้นเชื�อ
และมีการติดตามลูกหนี0 ที�มีการคา้งชาํระ มูลค่ายติุธรรมของลูกหนี0 ซึ� งแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุทธิของ
ลูกหนี0หลงัจากหกัคา่เผื�อหนี0สงสัยจะสูญ 

 

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี ,ย 
 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี0 ยเกิดจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี0ยในตลาด อนัจะมีผลต่อดอกเบี0ยสุทธิ 
ซึ� งกลุ่มบริษทับริหารหนี0 สินโดยการกูยื้มที�มีทั0งอตัราดอกเบี0ยคงที� และอตัราดอกเบี0ยลอยตวัตามความเหมาะสมของ
สภาพตลาด  

 

อตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริงของหนี0 สินทางการเงินที�มีภาระดอกเบี0ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม และระยะเวลาที�ครบ
กาํหนดชาํระมีดงันี0  
 

  
อตัรา 

 
 

  

 ผลตอบแทน  งบการเงิน 

 ที�แทจ้ริง งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
ปี 2561    

หมนุเวยีน    
เงินกูย้ืมระยะสั0นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3.53 - 200,000 

     

ปี 2562     

หมนุเวยีน     
เงินกูย้ืมระยะสั0นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2.20 - 3.53 - - 
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 ความเสี�ยงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี0 สินซึ� งมีสกุลต่างประเทศดงันี0  
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2562  2561  2562  2561 

   (พันบาท) 

ดอลลาร์ออสเตรเลยี    

ลูกหนี0การคา้   -  24,131  -  24,131 
          
ยโูร    

เจา้หนี0การคา้   (8,550)  (10,347)  (8,550)  (10,347) 
เจา้หนี0หมุนเวยีนอื�น   -  (201)  -  (201) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะ 
การเงินที�มคีวามเสี�ยง             

  

(8,550)  13,583  (8,550)  13,583 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี,สินทางการเงิน    
 

เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี0 สินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั0น และเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบี0ยใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบี0ยในตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชื�อวา่ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มูลค่าตามบญัชี
ของเครื�องมือทางการเงินของกลุ่มบริษทัไม่แตกต่างไปจากมูลคา่ยติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
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30 ภาระผูกพนัและหนีสินที�อาจเกิดขึน 
 

(ก)   ภาระผกูพนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาที�ยังไม่ได้รับรู้        
ที�ดิน อาคารและสิ�งปลูกสร้างอื�น 185  1,414  185  1,393 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 17,656  3,928  13,911  3,928 
เครื�องตกแต่ง ติดตั0งและเครื�องใชส้าํนกังาน 266  217  266  217 

รวม 18,107  5,559  14,362  5,538 

        
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที$       

      ยกเลกิไม่ได้        
ภายในหนึ�งปี 20,679  26,616  16,072  23,556 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 22,489  37,504  17,034  31,143 

รวม 43,168  64,120  33,106  54,699 

        
ภาระผูกพนัอื$นๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตที�เปิดแลว้        
      แต่ยงัไม่เขา้เงื�อนไขการเป็นหนี0 สิน 2,522  12,253  2,522  12,253 
หนงัสือคํ0าประกนัจากธนาคาร 14,145  14,614  6,500  6,969 
คา่ใชจ้่ายสาํหรับการก่อสร้าง 

 เขื�อนป้องกนันํ0าทว่ม 
 

10,870 
  

12,025 
  

10,870 
  

12,025 

รวม 27,537  38,892  19,892  31,247 
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(ข) สัญญาระยะยาวอื�น 
 
ในปี 2556 บริษทัไดท้าํสัญญาระยาวในการซื0อไอนํ0ากบับริษทัแห่งหนึ� ง โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10 ปี 
นับจากวนัเริ�มต้นอายุสัญญา และในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาระยะยาวในการซื0อไอนํ0 ากบั
บริษทัอีกแห่งหนึ�ง โดยมีระยะเวลาของสัญญา 15 ปีนับแต่วนัเริ�มตน้ซื0อขายไอนํ0า โดยสัญญาทั0งสองฉบบั
กาํหนดราคาสินคา้อา้งอิงบนพื0นฐานของราคาตลาด 
 
ในเดือนมีนาคม 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาซื0อไอนํ0 ากบับริษทัในประเทศแห่งหนึ� งสําหรับโรงงานใน
จงัหวดัลาํพูน บริษทัมีภาระที�จะตอ้งซื0อไอนํ0 าในปริมาณตามที�กาํหนดในสัญญา โดยมีระยะเวลาของ
สัญญา 10 ปี นับจากวนัเริ�มตน้อายุสัญญา ซึ� งวนัเริ�มตน้อายุสัญญาจะตอ้งไม่เกินวนัที� 1 ตุลาคม 2564 
 

31 การบริหารจัดการส่วนทุน 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุน ซึ� งมีวตัถุประสงคเ์พื�อดาํรงฐานเงินทุนใหแ้ข็งแกร่ง 
โดยการวางแผนการกําหนดกลยทุธ ์ในการดํา เนินงานเพื �อใหธุ้รกิจมีผลประกอบการและการบริหาร 
กระแสเงินสดที�ดีอยา่งต่อเนื�อง นอกจากนี0กลุ่มบริษทัยงัคาํนึงถึงการมีฐานะการเงินที�ดี โดยพิจารณาลงทุน 
ในโครงการที�มีอตัราผลตอบแทนอยูใ่นเกณฑ์ดี รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวียนที�เหมาะสม รวมทั0งสร้างความ
แข็งแกร่ง ความมั �นคงของการดํารงเงินสด และมีโครงสร้าง เง ินทุนที �เหมาะสม ทั0งนี0  เพื �อดํารงไวซึ้� ง
ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย ่างต่อเนื�องในอนาคต และรักษาความเชื�อมั �นต่อผูถ้ ือหุ้น นักลงทุน 
เจา้หนี0  และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื�นๆ 
 

32 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

เมื�อวนัที� 13 กุมภาพนัธ์ 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหเ้สนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื�ออนุมติั
จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจาํนวนเงิน 72 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่
ผูถื้อหุ้นในระหว่างปี 2563 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ0นอยู่กับการอนุมัติจากที�ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นในวนัที� 
27 มีนาคม 2563 
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33 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ประกาศแล้วแต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ซึ� งเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และมีผล
บงัคบัใช้กบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี0มาใชก้่อนวนัถือปฏิบติั มีดงันี0  
 

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

ฉบบัที� 16* 
การป้องกันความเสี� ยงของเ งินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 19* 
การชาํระหนี0 สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกับเครื�องมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที$เกี$ยวข้องกบัเครื$องมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินนี0 ให้ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบันิยามสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี0 สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึง
หลักการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง เมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี0 มี
ผลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที�
มีผลบงัคบัใช้อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�
เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินขึ0นอยูก่บัเครื�องมือทางการเงินของกลุ่มบริษทั โดยการถือปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงิน มีดงันี0  
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(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ การวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และมูลค่า
ยติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ทั0งนี0  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี0 จะยกเลิกการจดัประเภท ตรา
สารหนี0 ที�จะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ และเงินลงทุนทั�วไปตามที�กาํหนดโดย
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสด
ของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั0น และ
อนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 โดยนาํมาใชแ้ทนนโยบายการบญัชี
ของกลุ่มบริษัทในปัจจุบนัที�รับรู้รายการโดยการปรับมูลค่าตามอตัราแลกเปลี�ยน ณ สิ0นงวด หรือเมื�อ
อนุพนัธ์ดงักล่าวถูกนาํมาใช ้
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ซึ� งการนาํ TFRS 9 
มาใชไ้ม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัสาํหรับรายการลูกหนี0การคา้และเงินลงทุนชั�วคราว อยา่งไรก็ตาม
กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนระยะยาวอื�นซึ� งปัจจุบนัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน ทั0งนี0
จากการประเมินของกลุ่มบริษทั การจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบ
อยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(2) การวดัมูลคา่ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  
 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหนี0 สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย รับรู้ดอกเบี0ยรับและ
ดอกเบี0ยจ่ายดว้ยอตัราดอกเบี0ยที�แทจ้ริง ซึ� งการนาํ TFRS 9 มาใช้ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

(3) การดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

TFRS 9 ให้วิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ0นตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงิน 
ในขณะที�ปัจจุบนักลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื�อหนี0สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี0  และ
การคาดการณ์เกี�ยวกบัการชาํระหนี0ในอนาคตของลูกหนี0  TFRS 9 กาํหนดให้พิจารณาว่าการเปลี�ยนแปลง
ของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั0นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ0นอย่างไร โดยใชค้วาม
น่าจะเป็นถ่วงนํ0าหนกัเป็นเกณฑ ์
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รูปแบบใหม่ของการพิจารณาดอ้ยค่าจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดั
จาํหน่าย หรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ซึ�งไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
 
กลุ่มบริษัทได้ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ซึ� งการนาํ TFRS 9 มาใช้ไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

(4) การจดัประเภทรายการของหนี0 สินทางการเงิน  
 
TFRS 9 ให้วิธีการจัดประเภทและการวดัมูลค่าหนี0 สินทางการเงินใหม่ โดยจดัประเภทหนี0 สินทางการเงิน
เป็น 2 ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ทั0งนี0  หนี0 สิน
ทางการเงินจะจดัประเภทเป็นหนี0 สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนได้
ก็ต่อเมื�อกิจการถือไวเ้พื�อคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลคา่เมื�อเริ�มแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 
 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทหนี0 สินทางการเงินอื�นที�ไม่ได้ถือไวเ้พื�อคา้หรือเป็นอนุพนัธ์ด้วยวิธีราคาทุนตดั
จาํหน่าย ทั0งนี0จากการประเมินของกลุ่มบริษทั การจดัประเภทรายการหนี0 สินทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(5) การบญัชีป้องกนัความเสี�ยง  

 

TFRS 9 ให้แนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงในขณะที�มาตรฐานการรายงานทางการเงินใน
ปัจจุบนัไม่ไดก้ล่าวถึง โดยการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบติัในแต่ละประเภทนั0น
ขึ0นอยู่กบัลักษณะของความเสี�ยงที�ทาํการป้องกัน ได้แก่ การป้องกันความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรม การ
ป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสดและการป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ตาม TFRS 9 กลุ่มบริษัทต้องระบุถึงความสัมพันธ์ของการบัญชีป้องกันความเสี� ยงที�สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ในการบริหารความเสี�ยงของกลุ่มบริษทั และตอ้งนาํขอ้มูลเชิงคุณภาพและการ
คาดการณ์ไปในอนาคตมาประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี�ยง ทั0งนี0  TFRS 9 ให้ทางเลือก
ในการถือปฏิบติัตามการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงสาํหรับรายการที�เขา้เงื�อนไข ซึ� ง ณ วนัที�ถือปฏิบติัเป็นครั0 งแรก 
กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบจากเรื�องดงักล่าว 
 
 
 
 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที$ 16 เรื$อง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 (“TFRS 16”) ให้วิธีการบญัชีเดียวสําหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนี0 สินตามสัญญาเช่า ซึ� งยกเวน้การรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั0นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั0นมีมูลค่าต ํ�า ส่วนการบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีที�มีผลบงัคบัใช้ 
ในปัจจุบนัเมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี0 มีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชีและ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัที�มีผลบงัคบัใช้อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป โดยปัจจุบนั
กลุ่มบริษทัรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานในงบกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 โดย ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี0 สินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ�มขึ0นประมาณ 47 ลา้นบาท และ 38 ลา้นบาท ตามลาํดบั และลักษณะของค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาเช่า
ดงักล่าวจะเปลี�ยนแปลงไป โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบี0ยจ่ายของ
หนี0สินตามสัญญาเช่า 

 
การปฏิบติัในช่วงเปลี�ยนแปลง 

 
กลุ่มบริษทัจะถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นครั0 งแรก ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 ดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสม
ยอ้นหลงั โดยรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนี0 สินตามสญัญาเช่าและไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลที�แสดงเปรียบเทียบ 

 
 


