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หมายเหต ุ  สารบญั 
   

1  ขอ้มูลทั�วไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3  การเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชี 
4  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
5  เงินลงทนุในตราสารหนี1 ระยะสั1น 
6  ลูกหนี1การคา้ 
7  เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 
8  อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ 
9  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
11  เจา้หนี1การคา้ 
12  ประมาณการหนี1 สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
13  ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 
14  เงินปันผล 
15  ภาระผกูพนัและหนี1 สินที�อาจเกิดขึ1น 
16  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี1  
 
 งบการเงินระหว่างกาลนี1 นาํเสนอเพื�อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื�อใช้ในประเทศ โดยจดัทาํเป็นภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 9 พฤศจิกายน 2563 

 
1 ข้อมูลทั�วไป 
 

บริษทัควอลิตี1คอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลที�จดัตั1งขึ1นในประเทศไทย และที�อยู่
จดทะเบียนตั1งอยู ่เลขที� 144 หมู่ 16 ถนนอุดมสรยทุธ์ ตาํบลบางกระสั1น อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
13160 ประเทศไทย  

 
บริษทัใหญ่และบริษทัใหญ่ในลาํดับสูงสุดในระหว่างงวด ไดแ้ก่ บริษทัเอสซีจี ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จาํกดั และ
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นนิติบุคคลที�จดัตั1งขึ1นในประเทศไทย 

 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการผลิตและจาํหน่าย อิฐมวลเบา แผน่ผนงั พื1นคอนกรีตมวลเบาและคานทบัหลงั
มวลเบา  

 
 รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี1  
 

  ประเทศที�จัดตัง    

ชื�อกิจการ ลักษณะธุรกิจ /สัญชาต ิ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   2563  2562 

บริษทัย่อยทางตรง      

บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จาํกดั ผลิตและจําหน่ายอิฐมวลเบา     
แผ่นผนัง พื1นคอนกรีตมวลเบา
และคานทบัหลงัมวลเบา 

ประเทศไทย 100  100 
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบตัิ 
 
งบการเงินระหว่างกาลนี1 นําเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเ งินประจําปีและจัดทํา 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที� 34 เรื� อง การรายงาน 
ทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลนี1 มิได้รวมขอ้มูลทางการเงินทั1งหมดตามข้อกาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้น 
การให้ขอ้มูลที�เกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อไม่ให้ซํ1 าซ้อนกบัข้อมูลที�ไดเ้คยนาํเสนอ
รายงานไปแลว้ ดงันั1น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี1 จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย
สาํหรับปีสิ1นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณที�ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี1 มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน
งบการเงินสาํหรับปีสิ1นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้กรณีที�กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที�ออกและปรับปรุงใหม่ซึ� งมีผลบังคบัใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม 2563 
มาถือปฏิบติั กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงินและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื� อง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครั1 งแรกซึ� งได้เปิดเผยผลกระทบจากการ
เปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

(ข) สกลุเงินที�ใช้ในการดาํเนนิงานและนาํเสนองบการเงิน  
 
งบการเงินระหวา่งกาลนี1จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั1งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพื�อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท 
ยกเวน้ที�ระบไุวเ้ป็นอยา่งอื�น 
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 (ค) การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ 
 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ 
การประมาณการและข้อสมมติหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบัญชี ผลที�เกิดขึ1 นจริง 
อาจแตกต่างจากที�ประมาณการไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนื�อง การปรับประมาณการทางบญัชี
จะบนัทึกโดยวธีิเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ขอ้สมมติที�สาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี และแหล่งขอ้มูลสําคญัในการประมาณการ กลุ่มบริษทั
ไดถ้ือปฏิบตัิเช่นเดียวกบัการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิ1นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใช้วิจารณญาณ
และแหล่งขอ้มูลสําคญัใหม่ที�ใช้ในการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และแนวปฏิบตัิทางการบญัชี เรื�อง มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสําหรับทางเลือกเพิ�มเติมทางบญัชีเพื�อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื1อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ขอ้สมมติที�สาํคญัและแหล่งขอ้มูลสาํคญัในการประมาณการที�รวมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
มีดงันี1  
 

หมายเหตุ 8, 9 การทดสอบการด้อยค่าเกี�ยวกับข้อสมมติที�สาํคัญที�ใช้ในการประมาณมูลค่าที�
คาดว่าจะได้รับคืน 

หมายเหตุ 10 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์กาํไรทางภาษีในอนาคตที�จะนาํผลแตกต่าง
ชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ 12 การวดัมูลคา่ของประมาณการหนี1 สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์เกี�ยวกบั
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื1อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาํให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการ กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบัติทางการบญัชี เรื�อง มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสําหรับ
ทางเลือกเพิ�มเติมทางบญัชีเพื�อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื1อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สําหรับรายการที�เกี�ยวข้องกบังบการเงินรวมระหว่างกาลสิ1นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2563 ซึ� งเป็นเรื� อง 
ของการด้อยค่าของลูกหนี1 การค้า โดยกลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี1 การค้าตามวิธีการอย่างง่าย  
(Simplified approach) โดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ1น และ
ไม่นําข้อมูลที�มีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) เกี�ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที�ยงัมี 
ความไม่แน่นอนมาพิจารณา 
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(ง) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม  
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ1นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2563 นี1  ไดร้วมบญัชีของ
บริษทัควอลิตี1คอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย โดยบริษทัย่อยที�นาํมาจดัทาํงบการเงินรวม
ระหวา่งกาล ไดแ้ก่ บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จาํกดั  
 

รายการที�มีนยัสาํคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดถู้กตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งกาลแลว้ 
 

3 การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

ตั1งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นครั1 งแรก ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงันี1  
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงินเป็นครั1 งแรกดว้ยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกบักาํไรสะสมและองคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 และกลุ่มบริษทั
ไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลที�แสดงเปรียบเทียบ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงินนี1 ให้ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและ
หนี1 สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน มีดงันี1   

 

(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) และ 
มูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) ทั1งนี1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี1 ยกเลิกการจดัประเภท
ตราสารหนี1 ที�จะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ และเงินลงทุนทั�วไปตามที�กาํหนด
โดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 เป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสด
ของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั1น และตาม TFRS 9 
อนุพนัธ์วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยนาํมาใชแ้ทนนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั
ที�เคยรับรู้รายการโดยการปรับมูลคา่ตามอตัราแลกเปลี�ยน ณ สิ1นงวด หรือเมื�ออนุพนัธ์ดงักล่าวถูกนาํมาใช ้

 

การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัสําหรับรายการ
ลูกหนี1การคา้ เงินลงทนุชั�วคราว และเงินลงทุนระยะยาวอื�น 
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(2) การวดัมูลคา่ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  
 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหนี1 สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย รับรู้ดอกเบี1 ยรับและ
ดอกเบี1ยจ่ายดว้ยอตัราดอกเบี1ยที�แทจ้ริงซึ� งการนาํ TFRS 9 มาใช้ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัต่อ 
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

(3) การจดัประเภทรายการของหนี1 สินทางการเงิน  
 

TFRS 9 ใหว้ิธีการจดัประเภทและการวดัมูลค่าหนี1 สินทางการเงินใหม่ โดยจดัประเภทหนี1 สินทางการเงิน
เป็น 2 ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ทั1งนี1  หนี1 สินทาง
การเงินจะจัดประเภทเป็นหนี1 สินทางการเงินที�ว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนได้ 
ก็ต่อเมื�อกิจการถือไวเ้พื�อคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลคา่เมื�อเริ�มแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 

 

การจดัประเภทรายการหนี1 สินทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

(4) การบญัชีป้องกนัความเสี�ยง  
 

TFRS 9 ให้แนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง ในขณะที�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในปัจจุบนัไม่ไดก้ล่าวถึง โดยการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบติัในแต่ละประเภทนั1น
ขึ1นอยูก่บัลกัษณะของความเสี�ยงที�ทาํการป้องกนั ไดแ้ก่ การป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกัน
ความเสี�ยงในกระแสเงินสดและการป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ตาม TFRS 9 
กลุ่มบริษ ัทต้องระบุถึงความสัมพนัธ์ของการบ ัญชีป้องกันความเสี�ยงที�สอดคล้องกับวตัถุประสงค์
และกลยทุธ์ในการบริหารความเสี�ยงของกลุ่มบริษทั และตอ้งนาํขอ้มูลเชิงคุณภาพและการคาดการณ์ไปใน
อนาคตมาประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี�ยง  

 

ทั1งนี1  TFRS 9 ให้ทางเลือกในการถือปฏิบติัตามการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงสาํหรับรายการที�เขา้เงื�อนไข
ซึ� ง ณ วนัที�ถือปฏิบติัเป็นครั1 งแรก กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบจากเรื�องดงักล่าว 

 

(5) การดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

TFRS 9 ให้วิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ1นตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงิน 
ในขณะที�เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื�อหนี1 สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี1  และการ
คาดการณ์เกี�ยวกบัการชาํระหนี1 ในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดใหใ้ชว้จิารณญาณในการประเมินว่า
การเปลี�ยนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั1นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ1นอย่างไร 
และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนํ1 าหนกั ทั1งนี1  การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบตัิกบัสินทรัพย์
ทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น ซึ� งไม่รวม
เงินลงทุนในตราสารทุน 
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กลุ่มบริษัทได้ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตาม TFRS 9 ซึ� งการนํา TFRS 9 มาใช้ไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 
 

ก่อน TFRS 16 มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่ารับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน ในกาํไรหรือขาดทุน
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เมื�อ TFRS 16 มีผลบงัคบัใช้ ตั1งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 ไดก้าํหนดให้ 
ใช้วิธีการบญัชีเดียวสาํหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี1 สินตามสัญญาเช่า ซึ� งยกเวน้การรับรู้
รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั1น หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั1นมีมูลคา่ต ํ�า 
 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นครั1 งแรกกับสัญญาที�เคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 
ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และหนี1 สินตามสัญญาเช่าและ
ไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลที�แสดงเปรียบเทียบ โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชว้ิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติับางขอ้ตามที� TFRS 16 
ระบุไว ้
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าตาม TFRS 16 โดย ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพย์
สิทธิการใชแ้ละหนี1 สินตามสัญญาเช่าเพิ�มขึ1นจาํนวน 47 ลา้นบาทและ 38 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวม และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั และลกัษณะของค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวจะ
เปลี�ยนแปลงไป โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเสื� อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบี1 ยจ่ายของหนี1 สินตาม
สัญญาเช่า ทั1งนี1  ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2562 เมื�อคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบี1ยเงินกูยื้ม
ส่วนเพิ�มและไดย้กเวน้การรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั1 นและสินทรัพยอ์า้งอิงที�มีมูลค่าตํ�า กลุ่มบริษทัจึง 
รับรู้หนี1 สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 เป็นจาํนวน 47 ลา้นบาทและ 38 ลา้นบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั โดยมีอตัราดอกเบี1ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มร้อยละ 2.27 ถึง 2.75 ต่อปี
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
 

4 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุม
ร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัทั1งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและ
การบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกัน หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนัยสําคญั
เดียวกันกบับุคคลหรือกิจการนั1น การเกี�ยวขอ้งกนันี1 อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัและนโยบายการกาํหนดราคา ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมี
สาระสาํคญัไปจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปี 2562  
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รายการที�สาํคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ1นสุดวนัที� 30 กนัยายน สรุปไดด้งันี1  
 
 งบการเงินรวม 

งวดสามเดือน 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวดสามเดือน 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        
ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย -  24  -  24 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 4,262  3,043  4,016  2,837 
 

       

บริษัทย่อย        
ซื1อ -  -  1,299  102 
รายไดค้า่บริการ -  -  540  3,540 
รายไดค้า่เครื�องหมายการคา้ -  -  1,234  1,733 
ดอกเบี1ยจ่าย -  -  -  475 
รายไดอื้�น -  -  -  24 
        
บริษัทอื�น        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 266,617  338,417  216,154  269,716 
ซื1อ 76,631  94,393  63,965  77,798 
ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 351  -  348  - 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 3,244  790  2,638  784 
รายไดอื้�น 2,992  1,791  1,689  843 
ดอกเบี1ยรับ 1,393  -  251  - 
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 งบการเงินรวม 
งวดเกา้เดือน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
งวดเกา้เดือน 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        
ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 6  43  6  43 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 10,309  10,019  9,636  9,430 
        
บริษัทย่อย        
ซื1อ -  -  6,058  25,693 
รายไดค้า่บริการ -  -  7,980  10,980 
รายไดค้า่เครื�องหมายการคา้ -  -  3,796  4,863 
ดอกเบี1ยจ่าย -  -  -  3,002 
รายไดอื้�น -  -  5  267 
        
บริษัทอื�น        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 875,112  935,762  723,750  744,316 
ซื1อ 271,266  275,604  213,475  220,642 
ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 658  -  650  - 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 7,382  2,062  6,033  2,030 
ซื1อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 883  -  -  - 
รายไดอื้�น 10,408  6,180  7,902  3,521 
ดอกเบี1ยรับ 3,163  14  692  14 

  
 ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี1  

 
ลูกหนี3การค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัอื�น 65,680  87,634  55,282  73,337 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหนี3หมุนเวยีนอื�น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 569  569  477  477 
บริษทัยอ่ย -  -  398  447 
บริษทัอื�น 48  1  48  1 

รวม 48  570  446  925 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 4,184  4,551  3,512   3,817 

 

เจ้าหนี3การค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  240  85 
บริษทัอื�น 15,154  12,949  12,204  10,097 

รวม 15,154  12,949  12,444  10,182 
 

เจ้าหนี3หมุนเวียนอื�น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 1,612  2,398  1,561  1,635 
บริษทัยอ่ย -  -  -  4 
บริษทัอื�น 5,187  3,430  4,607  3,341 

รวม 6,799  5,828  6,168  4,980 

  



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงนิกู้ยมืระยะสั3นจากกจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  -  - 
 
รายการเคลื�อนไหวระหว่างงวดเกา้เดือนสิ1นสุดวนัที� 30 กนัยายน สาํหรับเงินกูยื้มระยะสั1 นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
มีดงันี1  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม -  -  -  200,000 
ลดลง -  -  -  (140,000) 
ณ วนัที� 30 กันยายน -  -  -  60,000 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   และผู้บริหารสําคญั 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ3นสุดวันที� 30 กนัยายน        
ผลประโยชน์ระยะสั1น 5,744  5,618  5,744  5,618 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 541  624  541  624 

รวม 6,285  6,242  6,285  6,242 

        

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ3นสุดวันที� 30 กนัยายน        
ผลประโยชน์ระยะสั1น 16,984  17,026  16,984  17,026 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,623  4,563  1,623  4,563 

รวม 18,607  21,589  18,607  21,589 

 
 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนในตราสารหนีระยะสัน 
 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินฝากระยะสั1 นกบัธนาคารในประเทศแห่งหนึ� งเป็นจาํนวนเงิน
รวมประมาณ 570 ลา้นบาทและ 120 ลา้นบาทตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2562: 400 ล้านบาทและไม่มี) 
 

6 ลูกหนีการค้า   
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 65,680  87,634  55,282  73,337 
กิจการอื�น  73,233  107,886  71,652  105,690 

รวม  138,913  195,520  126,934  179,027 
หัก คา่เผื�อผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า   -  - -  - 

สุทธิ  138,913  195,520  126,934  179,027 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี1การคา้มีดงันี1  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

ภายในวนัที�ครบกาํหนดชาํระ 137,687  192,690  125,708  176,197 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ        

1 - 30 วนั 264  2,165  264  2,165 
31 - 60 วนั -  300  -  300 
61 - 90 วนั -  365  -  365 
มากกวา่ 90 วนั 962  -  962  - 

รวม 138,913  195,520  126,934  179,027 
หัก คา่เผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  - 

สุทธิ 138,913  195,520  126,934  179,027 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั1งแต่ 15 ถึง 60 วนั 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ1นสุดวนัที� 30 กนัยายน มีดงันี1  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สัดส่วนการถือหุ้น 

โดยตรง/ออ้ม 
 

ทุนชาํระแลว้ 
 

วธิีราคาทุน  รายไดเ้งินปันผล 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

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

รวม       590,000        590,000  -  - 

 
 
 



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 
 

ในระหวา่งปี 2563 บริษทัมีการโอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนซึ� งมีมูลค่าตามบญัชี
จาํนวน 160.7 ลา้นบาท เทคนิคที�ใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยน์ั1น ณ วนัโอน เป็นเทคนิคเดียวกนักบัที�ใช ้
วดัมูลคา่ยติุธรรมของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที�รายงาน (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 
 

9 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์   
 

 ที*ดิน อาคารและอปุกรณ์ระหว่างก่อสร้าง 
 

บริษทัเริ�มก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจงัหวดัลาํพนูและไดด้าํเนินงานก่อสร้างไปแลว้บางส่วนในระหวา่งปี 2558 - 2559 
ทั1งนี1 ตน้ทุนที�เกิดขึ1นจนถึง ณ วนัที�รายงานมีจาํนวนเงินทั1งสิ1น 240.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 240.0 ล้านบาท) 
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทัยกเลิก
โครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจงัหวดัลาํพูน ตามที�คณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนการลงทุนอยา่งต่อเนื�อง 
มาโดยตลอด แต่เนื�องจากสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาผลตอบแทนแลว้
พบว่าไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน จึงมีมติเห็นควรอนุมัติให้บริษทัยกเลิกการลงทุนในโครงการดงักล่าว ในไตรมาส 3  
ปี 2563 บริษทัแต่งตั1งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื�อทาํการทบทวนและทาํการทดสอบการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ระหวา่งก่อสร้างในจงัหวดัลาํพนู และบริษทัไดท้าํการทดสอบการดอ้ยค่าและการประมาณมูลคา่ที�คาดว่าจะไดรั้บคืน
ของเครื�องจกัรที�จะนาํกลบัมาใช ้
 

ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าย ุติธรรมของที�ดินโดยใช้วิธีราคาตลาด (Market Data Approach) และ
ประเมินมูลค่าของอาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างโดยใช้วิธีราคาทุนเปลี�ยนแทน (Cost Approach) การวดั
มูลค่ายติุธรรมดงักล่าว ถูกจดัลาํดบัชั1นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยูใ่นระดบัที� 3  
 

บริษทัทาํการทดสอบการดอ้ยค่าและการประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของเครื�องจกัร โดยการประมาณมูลค่า 
ที�คาดว่าจะได้รับคืนอา้งอิงจาก 1) มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์และ/หรือ 2) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หักตน้ทุนในการขาย แลว้แต่ตวัใดตวัหนึ�งจะสูงกวา่ บริษทักาํหนดมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนจากมูลค่า
จากการใช้ ซึ� งงวดเวลาของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตมีระยะเวลาห้าปี และอตัราการเติบโตหลงัจากนั1น  
ซึ� งกาํหนดจากการประมาณการในระยะยาวของผูบ้ริหารเกี�ยวกบัอตัราการเติบโตของกาํไรก่อนตน้ทุนทางการ
เงิน ภาษีเงินได ้ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) ที�จะไดรั้บจากตน้ทุนที�สามารถหลีกเลี�ยงได ้และ 
ใชอ้ตัราคิดลดจากตน้ทุนเงินทุนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ1าหนกัของบริษทั 
 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง
โครงการลาํพูนจํานวนเงิน 4.7 ล้านบาท และกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื� องจักรจํานวน  
10.5 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทนุ  



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การโ อนไปอสังหาริมทรัพย์เพื*อการลงทุน  
 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัมีการโอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างในจังหวดัลาํพูนซึ� งมีมูลค่าตามบัญชี 
จาํนวน 160.7 ล้านบาท ไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน เนื�องจากบริษัทไม่ได้ใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าว 
และถือครองไวโ้ดยที�ปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต 
 

10 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 
 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี1  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26,822 20,027 23,816 18,829 

 

ผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ซึ� งกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชี มีรายละเอียดดงันี1  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ผลแตกต่างชั�วคราว  
       - สินคา้คงเหลือ  1  1  -  - 
       - ประมาณการหนี1 สิน 2,462  1,087  -  - 
       - ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 46,486  52,052  -  - 

รวม 48,949  53,140  -  - 
 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 46 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562 : 
52 ล้านบาท) ผูบ้ริหารพิจารณาการใช้ประโยชน์ผลขาดทุนทางภาษีที�จะสิ1นอายุในปี 2564 - 2565 โดยพิจารณา
ประกอบกบัแผนธุรกิจในอีก 5 ปีขา้งหน้า โดยเห็นว่ายงัมีความไม่แน่นอนของการใช้ประโยชน์ดังกล่าว 
อย่างไรก็ตามหากผูบ้ริหารพิจารณาแล้วพบว่า มีความเป็นไปได้ที�กาํไรทางภาษีในอนาคตจะมีเพียงพอที�จะ
นาํผลขาดทุนทางภาษี  มาใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้อาจทาํใหมี้การบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ
รายได้ภาษีเงินได้กลับมาอีกครั1 ง  



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เจ้าหนีการค้า 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 15,154  12,949  12,444 10,182 
กิจการอื�น  64,220  69,142  51,343 60,588 

รวม  79,374  82,091  63,787 70,770 

 
12 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ที�กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541            
ในการใหผ้ลประโยชน์เมื�อเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวมี้ความเสี�ยงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสี�ยง
ของช่วงชีวิต ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี1ย และความเสี�ยงจากตลาด (เงินลงทุน) 

 
 ประมาณการหนี2สินไม่หมนุเวยีนสาํหรับผลประโ ยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -     
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 59,804 57,144 55,065 52,764

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 5,151 4,826 4,514 4,234

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนของ 
โครงการผลประโยชน์ 

 
64,955 

 
61,970 

 
59,579 

 
56,998

  



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลี*ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี2สินไม่หมุนเวียนของโ ครงการผลประโ ยชน์ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ3นสุดวันที� 30 กนัยายน        
ประมาณการหนี1 สินไม่หมุนเวียนของ 

โครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 1 มกราคม 61,970  39,284 
 

56,998  36,181 
        
รับรู้ในกําไรขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,265  2,775  2,930  2,488 
ดอกเบี1ยจากภาระผกูพนั 782  1,151  713  1,054 
ตน้ทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุง   
    เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน -  11,280 

 
-  10,456 

 
อื�น  ๆ    

 

   
ผลประโยชนจ์่าย (1,062)  -  (1,062)  - 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนของ
โครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 30 กันยายน 

 
64,955  54,490 

  
59,579  50,179 

  

 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกันภยั 
 

 ณ  วนั ที � 30 กนัยายน 2563 ข อ้สมม ติในการประม าณการตามหลกัคณิตศาสตร์ป ระ ก ันภ ยัไม่มีก า ร
เปลี�ยนแปลงอย่างเป็นสาระสาํคญัไปจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปี 2562 

 

13 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนงัพื1นคอนกรีตมวลเบา 
และคานทบัหลงัมวลเบา ซึ� งมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและผลิตภณัฑ์คลา้ยคลึงกนั ดงันั1นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจที�รายงานเพียงส่วนงานเดียว 

 
  



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงนิปันผล 
 

เมื�อวนัที� 19 มีนาคม 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหเ้ลื�อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 
ที�กาํหนดไวว้นัที� 27 มีนาคม 2563 เป็นวนัที� 29 มิถุนายน 2563 เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื1อ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
แทนการจ่ายเงินปันผลประจาํปีตามที�จะเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิ ทั1งนี1 คณะกรรมการจะ
ไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 อีก 
  
เงินปันผลที�บริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงันี1   
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 วนัที�อนุมติั 
กาํหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2563      
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 19 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563 0.18 72 

      
ปี 2562      
เงินปันผลประจาํปี 2561 22 มีนาคม 2562 19 เมษายน 2562 0.06 24 

 

15 ภาระผูกพนัและหนีสินที�อาจเกิดขึน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
(ก) หนงัสือคํ1าประกนัที�ออกโดยธนาคารแก่        

หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ 13,841  14,145  5,300  6,500 
        

(ข) เลตเตอร์ออฟเครดิตที�เปิดแลว้        
แต่ยงัไม่เขา้เงื�อนไขการเป็นหนี1 สิน 7,521  2,522  7,521  2,522 

        



บริษทัควอลิตีคอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที� 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
(ค) ภาระผกูพนั        

-  ตามสญัญาก่อสร้าง ติดตั1งเครื�องจกัร        
อุปกรณ์และอื�นๆ  26,536  18,156  23,554  14,362 

-  คา่ใชจ้่ายสาํหรับการก่อสร้าง        
เขื�อนป้องกนันํ1าท่วม 9,878  10,870  9,878  10,870 

 
(ง) ในปี 2556 บริษทัไดท้าํสัญญาระยะยาวในการซื1อไอนํ1ากบับริษทัแห่งหนึ�ง โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10 ปี นบัจาก

วนัเริ�มตน้อายสุัญญา และในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาระยะยาวในการซื1อไอนํ1ากบับริษทัอีกแห่งหนึ�ง 
โดยมีระยะเวลาของสัญญา 15 ปีนบัแต่วนัเริ�มตน้ซื1อขายไอนํ1 า โดยสัญญาทั1งสองฉบบักาํหนดราคาสินคา้อา้งอิง
บนพื1นฐานของราคาตลาด 

 
(จ) ในเดือนมีนาคม 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาซื1อไอนํ1ากบับริษทัในประเทศแห่งหนึ�งสาํหรับโรงงานในจงัหวดัลาํพูน 

บริษทัมีภาระที�จะตอ้งซื1อไอนํ1 าในปริมาณตามที�กาํหนดในสัญญา โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10 ปี นบัจาก
วนัเริ�มตน้อายสุัญญา ซึ�งวนัเริ�มตน้อายสุัญญาจะตอ้งไม่เกินวนัที� 1 ตุลาคม 2564 โดยบริษทัไดรั้บรู้คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย
จากการยกเลิกสัญญาเนื�องจากยติุการก่อสร้างโครงการลาํพนูจาํนวน 1.7 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2563 

 

16 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ประกาศแล้วแต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้  
 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ� งมีผลบังคับใช้สําหรับ 
รอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งกาลนี1 เนื�องจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบ
ที�อาจเกิดขึ1นต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี1   
ซึ� งคาดวา่ไม่มีผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดที�ถือปฏิบติั 

 
 


