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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
5  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
6  ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 
7  เงินปันผล 
8  ภาระผกูพนั 
9  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศ โดยจดัท าเป็นภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 

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

 
บริษทัใหญ่และบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดในระหว่างงวด ไดแ้ก่ บริษทัเอสซีจี ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จ ากดั และ
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงบริษทัทั้งสองแห่งเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่าย อิฐมวลเบา แผ่นผนงั พ้ืนคอนกรีตมวลเบาและคานทบัหลงั
มวลเบา  

 
 รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

  ประเทศที่จดัตั้ง     
ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ /สัญชำติ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

   2564  2563 

บริษทัย่อยทางตรง      
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา              

แผ่นผนัง พ้ืนคอนกรีตมวลเบา
และคานทบัหลงัมวลเบา 

ประเทศไทย 100  100 
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2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจัดท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงาน 
ทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไม่ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้น 
การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอ
รายงานไปแลว้ ดงันั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน  
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท 
ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

 (ค) การประมาณการและการใช้ดลุยพนิิจ 
 
ในการจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ 
การประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
แตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
 
ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี และแหล่งขอ้มูลส าคญัในการประมาณการ กลุ่มบริษทั
ไดถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกบัการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
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ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี และแหล่งขอ้มูลส าคญัในการประมาณการ กลุ่มบริษทัได้
ถือปฏิบติัเช่นเดียวกบัการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหเ้กิดความไม่แน่นอนในการ
ประมาณการ ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีเร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราว
ส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
โดยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพย์
ดงักล่าวในไตรมาส 1 ปี 2564 และไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

(ง) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม  
 
งบการเงินรวมระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 น้ี ไดร้วมบญัชีของ
บริษทัควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย โดยบริษทัย่อยท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวม
ระหวา่งกาล ไดแ้ก่ บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั  
 
รายการท่ีมีนยัส าคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดถู้กตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวมระหวา่งกาลแลว้ 
 

3 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุม
ร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและ
การบริหารหรือในทางกลบักัน หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ใต้อิทธิพลอย่าง
มีนยัส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 
 
ในไตรมาส 2 ปี 2564 ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและนโยบายการก าหนดราคา ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัไปจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2563 
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รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 

งวดสามเดือน 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

งวดสามเดือน 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ในล ำดบัสูงสุด        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,995  2,835  2,791  2,599 
        
ผู้ถือหุ้นของบริษทั        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,888  5,286  3,888  5,286 
รายไดอ่ื้น 82  196  82  196 
        
บริษทัย่อย        
ซ้ือ -  -  57  162 
รายไดค่้าบริการ -  -  2,790  3,720 
รายไดค่้าเคร่ืองหมายการคา้ -  -  1,297  1,193 
รายไดอ่ื้น -  -  -  1 
        
บริษทัอ่ืน        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 245,474  275,097  198,229  228,003 
ซ้ือ 77,137  96,468  65,416  69,055 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 799  132  1,248  129 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,373  2,939  2,862  2,415 
รายไดอ่ื้น -  4,366  -  3,199 
ดอกเบ้ียรับ 1,118  1,586  264  273 
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 งบกำรเงินรวม 
งวดหกเดือน 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
งวดหกเดือน 

 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ในล ำดบัสูงสุด        
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -  6  -  6 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,042  6,048  5,629  5,621 
 

       
ผู้ถือหุ้นของบริษทั        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 9,913  13,152  9,913  13,152 
รายไดอ่ื้น 240  389  240  389 
        
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  91  - 
ซ้ือ -  -  3,320  4,759 
รายไดค่้าบริการ -  -  5,580  7,440 
รายไดค่้าเคร่ืองหมายการคา้ -  -  2,847  2,561 
รายไดอ่ื้น -  -  1  4 
รายไดเ้งินปันผล -  -  4,720  - 
        
บริษทัอ่ืน        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 526,271  595,343  425,040  494,444 
ซ้ือ 172,902  194,635  144,042  149,510 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 387  307  384  302 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,713  4,138  5,689  3,395 
ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  883  -  - 
รายไดอ่ื้น 2,077  8,565  777  6,303 
ดอกเบ้ียรับ 2,479  1,770  603  441 

 
 
  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

23 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัอ่ืน  500,000  470,000  120,000  90,000 

 
ลกูหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ผูถื้อหุน้ของบริษทั 4,997  4,990  4,997  4,990 
บริษทัอ่ืน 60,165  45,408  47,835  36,764 
รวม 65,162  50,398  52,832  41,754 

 
ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 569  569  477  477 
บริษทัยอ่ย -  -  700  424 
บริษทัอ่ืน 708  2,623  195  134 
รวม 1,277  3,192  1,372  1,035 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 3,698  3,982  3,102  3,340 

 
  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี้การค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  -  18 
บริษทัอ่ืน 13,815  7,668  12,017  6,872 
รวม 13,815  7,668  12,017  6,890 

 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 738  1,750  718  1,588 
บริษทัใหญ่ -  95  -  95 
บริษทัอ่ืน 15,920  5,186  15,343  4,974 
รวม 16,658  7,031  16,061  6,657 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

และผู้บริหารส าคัญ 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 6,451  5,502  6,451  5,502 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 671  541  671  541 
รวม 7,122  6,043  7,122  6,043 

        
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 12,415  11,240  12,415  11,240 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,218  1,082  1,218  1,082 
รวม 13,633  12,322  13,633  12,322 

 
  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ลกูหน้ีการค้า         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 65,162  50,398  52,832  41,754 
         
กิจการอ่ืน  90,414  78,400  86,285  75,087 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต         

 ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  -  -  -  - 
สุทธิ  90,414  78,400  86,285  75,087 
         

  155,576  128,798  139,117  116,841 
         
ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1,277  3,192  1,372  1,035 
กิจการอ่ืน  10,889  12,571  10,322  11,885 
  12,166  15,763  11,694  12,920 
         

รวม  167,742  144,561  150,811  129,761 

         
  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ลกูหน้ีการค้า         
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั         
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ  65,162  50,291  52,832  41,647 
เกินวนัครบก าหนดช าระ         

นอ้ยกวา่ 1 เดือน  -  107  -  107 
รวม  65,162  50,398  52,832  41,754 

         
กจิกำรอ่ืน         
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ  88,843  75,570  84,963  72,621 
เกินวนัครบก าหนดช าระ         

นอ้ยกวา่ 1 เดือน  1,571  2,830  1,322  2,466 
  90,414  78,400  86,285  75,087 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต         

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  -  -  -  - 
สุทธิ  90,414  78,400  86,285  75,087 
         

รวม  155,576  128,798  139,117  116,841 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 15 ถึง 60 วนั 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 สดัส่วนการถือหุน้ 

โดยตรง/ออ้ม 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

วิธีราคาทุน  รายไดเ้งินปันผล 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 มิถุนายน 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั 100  100  590,000  590,000  590,000  590,000  4,720  - 
รวม         590,000  590,000  4,720  - 

 
 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนงัพ้ืนคอนกรีตมวลเบา 
และคานทบัหลงัมวลเบา ซ่ึงมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและผลิตภณัฑค์ลา้ยคลึงกนั ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 

 
7 เงนิปันผล 

 
เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2564      
เงินปันผลประจ าปี 2563 29 มีนาคม 2564 22 เมษายน 2564 0.46  184 

      
ปี 2563      
เงินปันผลระหวา่งกาล 2562 19 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563 0.18  72 

 
เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหเ้ล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
ท่ีก าหนดไวว้นัท่ี 27 มีนาคม 2563 เป็นวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  

 

  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ภำระผูกพนั 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
(ก) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารแก่        

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน 

13,841  13,841  5,300  5,300 
(ข) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดแลว้        

แต่ยงัไม่เขา้เง่ือนไขการเป็นหน้ีสิน 4,091  12,623  1,657  12,623 
(ค) ภาระผกูพนั        

-  ตามสญัญาก่อสร้าง ติดตั้งเคร่ืองจกัร        
อุปกรณ์และอ่ืนๆ  31,493  46,903  28,368  43,942 

-  ค่าใชจ่้ายส าหรับการก่อสร้าง 
 

       
เข่ือนป้องกนัน ้าท่วม 

 
8,760  9,548  8,760  9,548 

 
(ง) ในปี 2556 บริษทัไดท้ าสัญญาระยะยาวในการซ้ือไอน ้ากบับริษทัแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10 ปี นบัจาก

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

 
9 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ประกำศแล้วแต่ยงัไม่มผีลบังคับใช้ 

 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชใ้นการจดัท า
งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีเน่ืองจากยงัไม่มีผลบังคบัใช้ กลุ่มบริษทัได้ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อ
งบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบ
ท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 


