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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น 
6  ลูกหน้ีการคา้ 
7  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
8  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
10  เจา้หน้ีการคา้ 
11  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
12  ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 
13  ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
14  เงินปันผล 
15  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศ โดยจดัท าเป็นภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทัควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่
จดทะเบียนตั้งอยู ่เลขท่ี 144 หมู่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
13160 ประเทศไทย  

 
บริษทัใหญ่และบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดในระหว่างงวด คือ บริษทัเอสซีจี ผลิตภณัฑก์่อสร้าง จ ากดั และ
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่าย อิฐมวลเบา แผ่นผนงั พ้ืนคอนกรีตมวลเบาและคานทบัหลงั
มวลเบา  

 
 รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

  ประเทศที่จดัตั้ง     
ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ /สัญชำติ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   2563  2562 

บริษทัย่อยทางตรง      
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา              

แผ่นผนัง พ้ืนคอนกรีตมวลเบา
และคานทบัหลงัมวลเบา 

ประเทศไทย 100  100 
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2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท า
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้
การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงาน
ไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกับการถือปฏิบัติใน
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
มาถือปฏิบติั กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงได้เปิดเผยผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชใ้นการจดัท า
งบการเงินระหว่างกาลน้ีเ น่ืองจากยงัไม่มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อ
งบการเงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและป รับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่า
ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท 
ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 
 

(ค) การประมาณการและการใช้ดลุยพนิิจ 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ  
การประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชี ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชี
จะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี และแหล่งขอ้มูลส าคญัในการประมาณการ กลุ่มบริษทั
ไดถ้ือปฏิบติัเช่นเดียวกบัการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใชว้ิจารณญาณ
และแหล่งขอ้มูลส าคญัใหม่ท่ีใชใ้นการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และแนวปฏิบตัิทางการบญัชี  เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ขอ้สมมติท่ีส าคญัและแหล่งขอ้มูลส าคญัในการประมาณการท่ีรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 
มีดงัน้ี 
 

หมายเหตุ 8 การทดสอบการด้อยค่าเก่ียวกับข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีใช้ในการประมาณมูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืน 

หมายเหตุ 9 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

หมายเหตุ 11 การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
เก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหเ้กิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการ กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับ
ทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส าหรับรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงินรวมระหวา่งกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงเป็นเร่ืองของ
การดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ โดยกลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified 
approach) โดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และไม่น าขอ้มูล
ท่ีมีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) เก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ียงัมีความไม่แน่นอน
มาพิจารณา 
 

 (ง) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม  
 
งบการเงินรวมระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 น้ี ไดร้วมบญัชีของบริษทัควอลิต้ี
คอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย โดยบริษทัย่อยท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมระหว่างกาล 
ไดแ้ก่ บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั  
 
รายการท่ีมีนยัส าคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดถู้กตดัรายการในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลแลว้ 
 

3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกดว้ยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกบัก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และกลุ่มบริษทั
ไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  
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(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และ
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ียกเลิกการ
จดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และเงินลงทุนทั่วไป
ตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 เป็นไปตามลกัษณะของ
กระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพย์
ทางการเงินนั้น และตาม TFRS 9 อนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยน ามาใชแ้ทน
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัท่ีเคยรับรู้รายการโดยการปรับมูลค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ ส้ินงวด 
หรือเม่ืออนุพนัธ์ดงักล่าวถูกน ามาใช ้

 
การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัส าหรับรายการ
ลูกหน้ีการคา้ เงินลงทุนชัว่คราว และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 
 (2) การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย รับรู้ดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียที่แทจ้ริงซ่ึงการน า TFRS 9 มาใชไ้ม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ 
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

(3) การจดัประเภทรายการของหน้ีสินทางการเงิน  
 

TFRS 9 ใหว้ิธีการจดัประเภทและการวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยจดัประเภทหน้ีสินทางการเงิน
เป็น 2 ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี หน้ีสินทาง
การเงินจะจัดประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนได้ก็
ต่อเม่ือกิจการถือไวเ้พ่ือคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 

 
การจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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(4) การบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
 

TFRS 9 ให้แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ในขณะท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในปัจจุบนัไม่ไดก้ล่าวถึง โดยการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบติัในแต่ละประเภทนั้น
ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของความเส่ียงท่ีท าการป้องกนั ไดแ้ก่ การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกนั
ความเส่ียงในกระแสเงินสดและการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ตาม TFRS 9 
กลุ่มบริษทัต้องระบุถึงความสัมพันธ์ของการบัญชีป้องกันความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์
และกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั และตอ้งน าขอ้มูลเชิงคุณภาพและการคาดการณ์ไปใน
อนาคตมาประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง  

 
ทั้งน้ี TFRS 9 ให้ทางเลือกในการถือปฏิบติัตามการบญัชีป้องกนัความเส่ียงส าหรับรายการท่ีเขา้เง่ือนไข 
ซ่ึง ณ วนัท่ีถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบจากเร่ืองดงักล่าว 

 
 (5) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
TFRS 9 ให้วิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงิน 
ในขณะท่ีเดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดใหใ้ชว้ิจารณญาณในการประเมินว่า
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนอย่างไร 
และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบตัิกบัสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงไม่รวม
เงินลงทุนในตราสารทุน 

 
กลุ่มบริษัทได้ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตาม TFRS 9 ซ่ึงการน า TFRS 9 มาใช้ไม่มี
ผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
ก่อน TFRS 16 มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่ารับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ในก าไรหรือขาดทุน
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เมื่อ TFRS 16 มีผลบงัคบัใช้ ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ไดก้ าหนดให้
วิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้
รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้น หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และหน้ีสินตามสัญญาเช่าและ
ไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชวิ้ธีผ่อนปรนในทางปฏิบติับางขอ้ตามท่ี TFRS 16 
ระบุไว ้
 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าตาม TFRS 16 โดย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพย์
สิทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึนจ านวน 47 ลา้นบาทและ 38 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวม และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั และลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวจะ
เปล่ียนแปลงไป โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า ทั้งน้ี ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2562 เม่ือคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้ม
ส่วนเพิ่มและไดย้กเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า กลุ่มบริษทัจึง
รับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นจ านวน 47 ลา้นบาทและ 38 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมร้อยละ 2.27 ถึง 2.75 ต่อ
ปีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

 
4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 
บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุม
ร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและ
การบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนัยส าคญั
เดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ในไตรมาส 1 ปี 2563 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและนโยบายการก าหนดราคา ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
สาระส าคญัไปจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2562 
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รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 

งวดสามเดือน 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

งวดสามเดือน 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 6  6  6  6 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,213  3,434  3,022  3,208 
 

       

บริษทัย่อย        
ซ้ือ -  -  4,597  23,765 
รายไดค่้าบริการ -  -  3,720  3,720 
รายไดค่้าเคร่ืองหมายการคา้ -  -  1,369  1,682 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  -  1,638 
รายไดอ่ื้น -  -  3  49 
        
บริษทัอ่ืน        
ขายสินคา้ 328,113  311,572  274,307  245,975 
ซ้ือ 98,167  92,492  80,455  71,448 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 175  9  173  9 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,198  517  980  497 
ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 883  -  -  - 
รายไดอ่ื้น 4,393  2,809  3,339  1,824 
ดอกเบ้ียรับ 184  -  167  - 

  
  
 
 
 
 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัอ่ืน 99,158  87,634  84,741  73,337 

 
ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 569  569  477  477 
บริษทัยอ่ย  -  -  496  447 
บริษทัอ่ืน 4  1  4  1 
รวม 573  570  977  925 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 4,409  4,551   3,698  3,817 

 
เจ้าหนี้การค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  1,968  85 
บริษทัอ่ืน 25,577  12,949  21,178  10,097 
รวม 25,577  12,949  23,146  10,182 

 
 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 1,315  2,398  1,249  1,635 
บริษทัยอ่ย -  -  -  4 
บริษทัอ่ืน 4,859  3,430  3,362  3,341 
รวม 6,174  5,828  4,611  4,980 

 
เงินปันผลค้างจ่าย งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 48,689  -  48,689  - 
บริษทัอ่ืน 15,236  -  15,236  - 
รวม 63,925  -  63,925  - 
        
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  -  - 
 
รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัมีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -   -  200,000 
ลดลง -  -  -  (40,000) 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม -  -  -  160,000 

 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   และผู้บริหารส าคัญ 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 5,738  5,680  5,738  5,680 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 541  620  541  620 
รวม 6,279  6,300  6,279  6,300 

 
5 เงนิลงทุนในตรำสำรหนีร้ะยะส้ัน 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากระยะสั้นกบัธนาคารในประเทศหลายแห่งเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 
150 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 400 ล้านบาท) 
 

6 ลูกหนีก้ำรค้ำ   
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 99,158  87,634  84,741  73,337 
กิจการอ่ืน  111,796  107,886  109,109  105,690 
รวม  210,954  195,520  193,850  179,027 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า    -  -  -  - 
สุทธิ  210,954  195,520  193,850  179,027 

  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 204,883  192,690  187,779  176,197 
เกินวนัครบก าหนดช าระ        

1 - 30 วนั 3,808  2,165  3,808  2,165 
31 - 60 วนั 346  300  346  300 
61 - 90 วนั 1,917  365  1,917  365 

รวม 210,954  195,520  193,850  179,027 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  - 
สุทธิ 210,954  195,520  193,850  179,027 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วนั 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 สดัส่วนการถือหุน้ 

โดยตรง/ออ้ม 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

วิธีราคาทุน  รายไดเ้งินปันผล 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั 100  100  590,000  590,000      590,000      590,000  -  - 
รวม             590,000      590,000  -  - 

 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์   
 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง 
 

บริษทัเร่ิมก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจงัหวดัล าพูนและไดด้ าเนินงานก่อสร้างไปแลว้บางส่วนในระหวา่งปี 2558 - 2559 
ทั้งน้ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึง ณ วนัท่ีรายงานมีจ านวนเงินทั้งส้ิน 240 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 240 ล้านบาท)  
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงสถานการณ์การตลาดใน
ประเทศในปัจจุบนั จึงไดมี้มติอนุมติัใหช้ะลอโครงการท่ีอยู่ในระหวา่งก่อสร้างเป็นการชัว่คราวเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์การตลาด โดยฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริหารไดพ้ิจารณาปัจจยัและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนใน
ทุกดา้นโดยละเอียดรอบคอบแลว้เห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัรวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียรายอ่ืนๆ ทั้งน้ีฝ่ายจดัการจะติดตามสถานการณ์การตลาดอย่างใกลชิ้ดและ
สม ่าเสมอเพ่ือพิจารณาระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเร่ิมด าเนินโครงการอีกคร้ังหน่ึง  
 

ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัแต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อท าการทบทวนและท าการทดสอบการดอ้ยค่าของ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างในจงัหวดัล าพูน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินโดย
ใชว้ิธีราคาตลาด (Market Data Approach) และประเมินมูลค่าของอาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างโดยใชวิ้ธีราคาทุน
เปล่ียนแทน (Cost Approach) เป็นผลใหบ้ริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นจ านวนเงิน 21 ลา้นบาท และ ในปี 2562 
บริษทัไดท้บทวนและทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งก่อสร้างในจงัหวดัล าพูนโดยใชข้อ้มูล
ของผูป้ระเมินราคาอิสระในการค านวณ เป็นผลให้บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท 
การวดัมูลค่ายุติธรรมดงักล่าว ถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 

 

9 สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 
 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21,848  20,027  20,637  18,829 

 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

ผลแตกต่างชัว่คราว  
       - สินคา้คงเหลือ  -  1  -  - 
       - ประมาณการหน้ีสิน 1,347  1,087  -  - 
       - ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 44,820  52,052  -  - 
รวม 46,167  53,140  -  - 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ านวน 45 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562 : 
52 ล้านบาท) ผูบ้ริหารพิจารณาการใช้ประโยชน์ผลขาดทุนทางภาษีท่ีจะส้ินอายุในปี 2563 - 2565 โดยพิจารณา
ประกอบกบัแผนธุรกิจในอีก 5 ปีขา้งหน้า โดยเห็นว่ายงัมีความไม่แน่นอนของการใช้ประโยชน์ดงักล่าว 
อย่างไรก็ตามหากผูบ้ริหารพิจารณาแล้วพบว่า มีความเป็นไปได้ท่ีก าไรทางภาษีในอนาคตจะมีเพียงพอท่ีจะ
น าผลขาดทุนทางภาษี  มาใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้อาจท าใหมี้การบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ
รายได้ภาษีเงินได้กลบัมาอีกคร้ัง 
 

10 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 25,577  12,949  23,146  10,182 
กิจการอ่ืน  88,834  69,142  75,827  60,588 
รวม  114,411  82,091  98,973  70,770 

 
 

 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541            
ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณและผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 

 
 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -        
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 57,323  57,144  52,824  52,764 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 4,934  4,826  4,327  4,234 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของ 
โครงกำรผลประโยชน์ 

 
62,257 

  
61,970 

  
57,151 

  
56,998 

  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของ 
โครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 61,970  39,284 

 
56,998  36,181 

        
รับรู้ในก ำไรขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,088  925  976  829 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 261  384  239  351 
        
อ่ืนๆ        
ผลประโยชนจ่์าย (1,062)  -  (1,062)  - 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของ
โครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 62,257  40,593 

 
57,151  37,361 

  
 ข้อสมมตใินการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

 
 ในไตรมาส 1 ปี 2563 ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นสาระส าคญัไปจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2562 

 
12 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนงัพ้ืนคอนกรีตมวลเบา 
และคานทบัหลงัมวลเบา ซ่ึงมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและผลิตภณัฑค์ลา้ยคลึงกนั ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 

 
 
  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ค านวณจากก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุ้นสามญับริษทัใหญ่ และจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวด โดยแสดง
การค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม        
ก าไรส าหรับงวด 62,141  60,274  54,940  48,660 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั                    
   ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 400,000  400,000 

 
400,000  400,000 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.16  0.15  0.14  0.12 
 

14 เงนิปันผล 
 

เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหเ้ล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
ท่ีก าหนดไวว้นัท่ี 27 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) และอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แทนการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปีตามท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ีคณะกรรมการจะไม่เสนอ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก 
  

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี  
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2563      
เงินปันผลระหวา่งกาล 19 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563 0.18  72 

      
ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 2561 22 มีนาคม 2562 19 เมษายน 2562 0.06  24 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 34 

15 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
(ก) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารแก่        

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน 

14,145  14,145  6,500  6,500 
        

(ข) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดแลว้        
แต่ยงัไม่เขา้เง่ือนไขการเป็นหน้ีสิน 21,431  2,522  18,563  2,522 

        
(ค) ภาระผกูพนั        

-  ตามสญัญาก่อสร้าง ติดตั้งติดตั้งเคร่ืองจกัร        
อุปกรณ์และอ่ืนๆ  16,187  18,156  13,737  14,362 

-  ค่าใชจ่้ายส าหรับการก่อสร้าง 
 

       
เข่ือนป้องกนัน ้าท่วม 

 
10,540  10,870  10,540  10,870 

 
(ง) ในปี 2556 บริษทัไดท้ าสญัญาระยะยาวในการซ้ือไอน ้ากบับริษทัแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลาของสญัญา 10 ปี นบัจาก

วนัเร่ิมตน้อายสุญัญา และในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัไดท้ าสญัญาระยะยาวในการซ้ือไอน ้ากบับริษทัอีกแห่งหน่ึง 
โดยมีระยะเวลาของสัญญา 15 ปีนบัแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไอน ้า โดยสัญญาทั้งสองฉบบัก าหนดราคาสินคา้อา้งอิง
บนพ้ืนฐานของราคาตลาด 

 

(จ) ในเดือนมีนาคม 2557 บริษทัไดท้ าสญัญาซ้ือไอน ้ากบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงส าหรับโรงงานในจงัหวดัล าพูน 
บริษทัมีภาระท่ีจะตอ้งซ้ือไอน ้าในปริมาณตามท่ีก าหนดในสัญญา โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10 ปี นบัจาก
วนัเร่ิมตน้อายสุญัญา ซ่ึงวนัเร่ิมตน้อายสุญัญาจะตอ้งไม่เกินวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 


