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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ข้อมูลท่ัวไป 
2  เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
3  รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
4  ลูกหน้ีการค้า 
5  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
6  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
7  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
8  เจ้าหน้ีการค้า 
9  หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 
10  ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 
11  ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ 
12  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
13  เงินปันผล 
14  ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 
15  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่ระกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้     
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดท าเป็นภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทเม่ือวันที ่2 พฤศจิกายน 2559 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและ                     

มีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่  เลขที่  144 หมู่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160 ประเทศไทย  

 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวันที ่6 มกราคม 2547 

 
บริษัทใหญ่และบริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุดในระหว่างงวด คือ บริษัทเอสซีจี  ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด และบริษัท   
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย 

 
บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่าย อิฐมวลเบา แผ่นผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบาและคานทับหลัง
มวลเบา  

 
 รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มีดังน้ี 
 

              ชื่อกิจกำร ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่จัดตั้ง  
  /สัญชำติ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

   30 กันยายน  31 ธันวาคม 
   2559  2558 
บริษัทย่อยทางตรง      
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา     

แผ่นผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบา
และคานทับหลังมวลเบา  

ประเทศไทย 99.99  99.99 
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2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558           
งบการเงินระหว่างกาลมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เน้นการให้
ข้อมูลที่เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยน าเสนอรายงานไป
แล้ว ดังน้ันการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติในงบ
การเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ทุกฉบับมาถือ
ปฏิบัติ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท 
 

(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของ 
กลุ่มบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท 
ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 
 

(ค) การประมาณการและการใชดุ้ลยพินิจ 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ  
การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวน
เงินที่เก่ียวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว ้
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ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยส าคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มบริษัท และแหล่งข้อมูลส าคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ่งถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน
ในการจัดท างบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  
 

3 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท/บริษัท หากกลุ่มบริษัท/บริษัทมีอ านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน  
 
ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน มีดังน้ี 
  

ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
 /สัญชำติ  
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ไทย เป็นบริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด   
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด ไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 67.62 ใน

บริษทัและมีกรรมการร่วมกัน 
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99              

และมีกรรมการร่วมกัน 
บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ไทย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 21.16   

และมีกรรมการร่วมกัน 
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง             
จ ากัด  

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จ ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทสยามมอร์ตาร์ จ ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จ ากัด ไทย เปน็บริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด  
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 
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ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
 /สัญชำติ  
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
 

ไทย เปน็บริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จ ากัด 
(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทสยามปูนซีเมนต์ขาว จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทเอสซีจี เคมีคอลส์ จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทอโีค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทกระเบื้องทิพย์ จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทสระบุรีรัชต์ จ ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
 /สัญชำติ  
บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จ ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ล าปาง) จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทเจมาโก จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทเอสซีจี โฮลดิ้ง จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง  เซอร์วิสเซส จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทเซรามิค อุตสาหกรรมไทย จ ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
 /สัญชำติ  
บริษัทสยามฟอเรสทรี จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษทัเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอ็กเซลเลนซ์ จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทอาร์ไอแอล 1996 จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ 
   จ ากัด 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทซเิมนต์ไทยโฮลดิ้ง จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทท่อธารา จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จ ากัด  
   (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทไอทีวัน จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
 /สัญชำติ  
บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ไทย มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
บริษทัธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จ ากัด 
   (มหาชน) 

ไทย มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 

บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จ ากัด ไทย มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ   
ขายสินค้า ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก 
รายได้อื่น ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 
ซื้อวัตถุดิบ ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ซื้อ 
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ราคาที่ตกลงตามสัญญา 
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 
ดอกเบี้ยจ่าย ราคาตลาด 
 
รายการที่ส าคัญกับกิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สรุปได้
ดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 งวดสามเดือน  งวดสามเดือน 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
ขายสินค้า 212  135  212    135 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,670  2,781  1,606  2,620 
        
        
        
        



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 งวดสามเดือน  งวดสามเดือน 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ซื้อสินค้า -  -  444  8,240 
รายได้อื่น -  -  498  154 
ต้นทุนทางการเงิน -  -  3,148  5,010 
รายได้ค่าบริหาร -  -  4,500  3,600 
        

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินค้า 246,906  324,404  187,264  252,183 
รายได้อื่น 13  25  13  25 
ซื้อวัตถุดิบ 78,283  103,515  58,628  77,315 
ซื้อสินทรัพย์ -  26,488  -  26,488 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,327  2,302  1,327  2,260 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5,184  1,724  5,142  1,687 
        

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 งวดเก้าเดือน  งวดเก้าเดือน 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
ขายสินค้า 1,117  510  1,117  510 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6,042  6,764  5,843  6,485 
        

บริษัทย่อย        
ขายสินค้า -  -  -  16 
ซื้อสินค้า -  -  4,400  70,787 
รายได้อื่น -  -  991  653 
ต้นทุนทางการเงิน -  -  9,325  14,318 
รายได้ค่าบริหาร -  -  13,500  10,800 
        



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 งวดเก้าเดือน  งวดเก้าเดือน 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินค้า 779,088  962,186  596,728  765,410 
รายได้อื่น 40  63  40  63 
ซื้อวัตถุดิบ 238,872  291,957  175,349  213,003 
ซื้อสินทรัพย์ 1,431  93,490  1,431  93,490 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 9,502  18,418  9,502  14,770 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8,851  7,713  8,569  7,600 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 กับกิจการที่เก่ียวข้องกันมีดังน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด 139  8  139  8 
        

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด 57,861  61,919  44,969  47,736 
บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 4,236  7,463  4,236  7,463 
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จ ากัด 61  -  61  - 
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จ ากัด 44  111  44  111 
บริษัทกระเบื้องทิพย์ จ ากัด -  947  -  531 
รวม 62,341  70,448  49,449  55,849 

    

    
    
    
    



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากัด -  -  9,836  108 
  

 
 

 
 

 
 

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จ ากัด 17  18  17  18 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด -  5,355  -  3,953 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด -  864  -  - 
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด -  5  -  5 
รวม 17  6,242  9,853  4,084 

 

 

เจ้าหนี้การค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากัด -  -  12,468  19,212 
 

 
 

 
    

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน         
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด 9,114  3,737  7,332  3,737 
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 1,662  430  966  430 
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด 465  -  -  - 
บริษัทสยามมอร์ตาร์ จ ากัด 221  161  221  161 
รวม 11,462  4,328  20,987  23,540 

 
 
 
 
 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี้อื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 753  669  693  666 
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด 38  40  38  40 
        

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด 1,436  1,430  1,436  1,400 
บริษัทไอทีวัน จ ากัด 64  131  62  123 
บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 50  6  50  6 
บริษัทเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอ็กเซลเลนซ์ จ ากัด 41  -  39  - 
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด 31  31  31  31 
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จ ากัด  
(มหาชน) 5 

 
- 

  
5 

 
- 

บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จ ากัด -  3,351  -  3,351 
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด -  45  -  45 
บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จ ากัด -  1  -  1 
รวม 2,418  5,704  2,354  5,663 

 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากัด -  -  336,000  300,000 

 
 
 
 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ส าหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  300,000  430,000 
เพิ่มขึ้น -  -  36,000  65,000 
ณ วันที่ 30 กันยำยน -  -  336,000  495,000 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,810  8,881  4,810  8,504 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 135  134  135  133 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  1  3  1  3 
รวม 4,946  9,018  4,946  8,640 

        

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,430  26,587  14,430  25,456 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 406  403  406  400 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  2  9  2  9 
รวม 14,838  26,999  14,838  25,865 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามข้อบังคับของบริษัท และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท/
บริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่กลุ่ม
บริษัท/บริษัท จ่ายสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท 

 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหน้ีกำรค้ำ  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 3 62,341  70,448  49,449  55,849 
กิจการอื่นๆ  66,375  60,900  62,734  56,396 
รวม  128,716  131,348  112,183  112,245 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (7,373)  (7,811)  (5,644)  (6,082) 
สุทธิ  121,343  123,537  106,539  106,163 
         

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน        
หน้ีสูญส าหรับงวด (กลับรายการ) (111)  (85)  (111)  (85) 

 
การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการค้ามีดังน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
ภายในวันที่ครบก าหนดช าระ 121,146  123,140  106,342  105,766 
เกินวันครบก าหนดช าระ        
      น้อยกว่า 3 เดือน 200  401  200  401 
      3 - 6 เดือน -  -  -  - 
      มากกว่า 6 - 12 เดือน -  -  -  - 
      มากกว่า 12  เดือน 7,370  7,807  5,641  6,078 
 128,716  131,348  112,183  112,245 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (7,373)   (7,811)  (5,644)  (6,082) 
สุทธิ 121,343  123,537  106,539  106,163 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท/บริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วัน 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 และเงินปันผลรับส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 

ทุนช าระแล้ว 
 

ราคาทุน 
 เงินปันผลรับส าหรับงวด 

    เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

                
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากัด 99.99  99.99  590,000  590,000  590,000  590,000  -  - 
รวม         590,000  590,000  -  - 

 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์   
 
 การซื้อ จ าหน่าย และโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558  

มีดังน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
 2559  2558 

 
 
 

 การซื้อและ 
การโอนเข้า-
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 การซื้อและ 
การโอนเข้า-
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

  (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  643  -  4,722  - 
เครื่องจักรและอุปกรณ์  9,168  801  4,076  - 
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส านักงาน  4,015  100  5,851  104 
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดต้ัง  24,531  4,255  118,602  6,672 
รวม  38,357  5,156  133,251  6,776 
  

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558 

 
 
 

 การซื้อและ 
การโอนเข้า-
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 การซื้อและ 
การโอนเข้า-
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

  (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  643  -  2,964  - 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์  9,168  801  3,234  - 
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส านักงาน  3,147  100  5,223  102 
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดต้ัง  21,421  4,255  117,947  4,514 
รวม  34,379  5,156  129,368  4,616 

 

 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง 
 
บริษัทเริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดล าพูนและได้ด าเนินงานก่อสร้างไปแล้วบางส่วนในระหว่างปี        
2558-2559 ทั้งน้ีต้นทุนที่เกิดขึ้นจนถึง ณ วันที่รายงานมีจ านวนเงินทั้งสิ้น 241.0 ล้านบาท (2558: 235.1 ล้านบาท)  
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการได้พิจารณาถึงสถานการณ์การตลาดใน
ประเทศในปัจจุบัน จึงได้มีมติอนุมัติให้ชะลอโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างเป็นการชั่วคราวเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การตลาด โดยฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาปัจจัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกด้าน 
โดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท/บริษัทรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นๆ ทั้งน้ีฝ่ายจัดการจะติดตามสถานการณ์การตลาดอย่างใกล้ชิดและ
สม่ าเสมอเพื่อพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมท่ีสุดในการเริ่มด าเนินโครงการอีกครั้งหน่ึง 
 

7 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี
 
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 27,676  31,494  15,803  14,998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2559 และ 2558 มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

ณ วันที่  
1 มกราคม 2559 

บันทึกเป็นรายได้ 
(ค่าใช้จ่าย) ใน

ก าไรหรือขาดทุน 
ณ วันที่  

30 กันยายน 2559 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ลูกหน้ีการค้า (ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 1,389  86  1,475 
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า) 1,640  796  2,436 
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน) 131  44  175 
ประมาณการหน้ีสิน  2,199  533  2,732 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 7,134  1,146  8,280 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี  19,001  (6,423)  12,578 
รวม 31,494  (3,818)  27,676 

 
 งบกำรเงินรวม 
 

ณ วันที่  
1 มกราคม 2558 

บันทึกเป็นรายได้ 
(ค่าใช้จ่าย) ใน

ก าไรหรือขาดทุน 
ณ วันที่  

30 กันยายน 2558 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ลูกหน้ีการค้า (ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 1,422  (17)  1,405 
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า) 948  585  1,533 
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน) 131  -  131 
ประมาณการหน้ีสิน  4,246  (772)  3,474 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 3,814  392  4,206 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี  10,575  5,108  15,683 
รวม 21,136  5,296  26,432 

 
 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 

ณ วันที่  
1 มกราคม 2559 

บันทึกเป็นรายได้ 
(ค่าใช้จ่าย) ใน

ก าไรหรือขาดทุน 
ณ วันที่  

30 กันยายน 2559 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ลูกหน้ีการค้า (ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 1,216  (87)  1,129 
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า) 1,333  271  1,604 
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน) 88  -  88 
ประมาณการหน้ีสิน 1,976  88  2,064 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 6,796  730  7,526 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี  3,589  (197)  3,392 
รวม 14,998  805  15,803 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 

ณ วันที่  
1 มกราคม 2558 

บันทึกเป็นรายได้ 
(ค่าใช้จ่าย) ใน

ก าไรหรือขาดทุน 
ณ วันที่  

30 กันยายน 2558 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ลูกหน้ีการค้า (ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 1,249  (17)  1,232 
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า) 580  640  1,220 
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน) 88  -  88 
ประมาณการหน้ีสิน 3,886  (799)  3,087 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 3,660  369  4,029 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี  -  1,747  1,747 
รวม 9,463  1,940  11,403 

 
 
 
 
 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เจ้ำหนี้กำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 3 11,462  4,328  20,987  23,540 
กิจการอื่นๆ  83,860  45,911  72,270  42,380 
รวม  95,322  50,239  93,257  65,920 

 

9 หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน         
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน         
  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่         
     เก่ียวข้องกัน 3 -  -  336,000  300,000 
  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  45,000  -  45,000  - 
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน         
     ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  -  26,667  -  26,667 
         

รวม  45,000  26,667  381,000  326,667 

 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจ านวนเงินรวม 45 ล้านบาท ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามท่ีระบุในสัญญา 

 
 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

เมื่อวันที่ 8เมีนาคม 2555lบริษัทได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจ านวนเงิน  
450dล้านบาท เพื ่อน าไปใช้สนับสนุนโครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานผลิตอิฐมวลเบาซึ ่งตั ้งอยู ่ที ่นิคม
อุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยก าหนดให้บริษัทต้องเบิกใช้เงินกู้ดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วนภายใน
ก าหนดระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันท าสัญญาเว้นแต่ผู้ให้กู้จะพิจารณาผ่อนผันเป็นอย่างอื่น เงื่อนไขภายใต้
สัญญารวมถึงการด ารงอัตราส่วนโครงสร้างการลงทุน สถาบันการเงินจะทบทวนและ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
หากเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเงินกู้ยืมนี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด ซึ่งเงินกู้ยืมมี
ก าหนดช าระคืนเงินต้นภายในวันท าการสุดท้ายของทุก ๆ เดือน ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ช าระเงินกู้ทั้ง
จ านวนแล้ว 
 
หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ  
ได้ดังน้ี 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
ครบก าหนดภายใน 1 ปี  45,000  26,667  381,000  326,667 

 
10 ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

กลุ่มบริษัท/บริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่  
ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด  
(เงินลงทุน) 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน         

- เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 39,252  35,182  35,801  32,123 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 2,147  2,174  1,827  1,855 
รวม 41,399  37,356  37,628  33,978 

 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน       
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์  

ณ วันที่ 1 มกราคม 
 

37,356 
  

19,841 
  

33,978 
  

18,302 
รับรู้ในก ำไรขำดทุน        
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 3,054  1,485  2,752  1,304 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 989  584  898  539 
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์  

ณ วันที่ 30 กันยำยน 
 

41,399 
  

21,910 
  

37,628 
  

20,145 

 
 
 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยายน 2559  31 ธันวาคม 2558 
 (ร้อยละ) 

อัตราคิดลด  3.38, 3.51     3.34, 3.44  
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน                          4.00 - 7.00                           4.00 - 7.00  
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน               1.00 - 15.00 *               1.00 - 15.00 * 
อัตรามรณะ 25.00 ของ TMO2008 **    25.00 ของ TMO2008 ** 

 

*    ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการท างานของพนักงาน 
**  อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table of 2008) 
 

11 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษัท/บริษัทด าเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังพื้นคอนกรีตมวลเบา 
และคานทับหลังมวลเบา ซึ่งมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า
กลุ่มบริษัท/บริษัทมีส่วนงานธุรกิจที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว 
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 
กลุ่มบริษัท/บริษัทมีส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศจากการส่งออก aซึ่งส่วนงานภูมิศาสตร์
ต่างประเทศมียอดขายไม่เกินร้อยละ 10 ของยอดรายได้รวมจึงไม่ได้น าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่มีลูกค้าภายนอกเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) 
ส าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญบริษัทใหญ่ และจ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวด โดยแสดง
การค านวณดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนที่เป็นของ        
   ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (32,424)  6,955  (23,156)  3,840 
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว 400,000  400,000  400,000  400,000 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) (0.08)  0.02  (0.06)  0.01 
        

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนที่เป็นของ        
   ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  (71,058)  15,996  (56,570)  (6,952) 

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว 400,000  400,000  400,000  400,000 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) (0.18)  0.04  (0.14)  (0.02) 
 

13 เงินปันผล 
 

 ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 56 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2559 

 

 ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 56 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2558 

 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น 
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้        
ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 7,785  7,785  7,785  7,785 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2,611  6,360  2,611  6,360 
รวม 10,396  14,145  10,396  14,145 
        

จ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น       
   ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 8,145  7,177  7,564  6,601 
หลังจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 8,575  8,846  8,242  8,353 
รวม 16,720  16,023  15,806  14,954 
        

ภาระผูกพันอื่นๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซื้อวัตถุดิบ        
   ที่ยังไม่ได้ใช้ 13,285  25,378  13,285  25,378 
หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร 14,614  14,614  6,969  6,969 
รวม 27,899  39,992  20,254  32,347 

 
สัญญาการใช้ลิขสิทธิ์ 

 
 กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ท าสัญญาฉบับหน่ึงกับบริษัทแห่งหน่ึงในประเทศเยอรมนี ในการให้ลิขสิทธ์ิแก่กลุ่มบริษัท/บริษัท

เพื่อใช้เครื่องหมายการค้า “Q-CON” ตามที่ระบุในสัญญาจนถึงปี 2559 อย่างไรก็ดีคณะกรรมการได้มีการอนุมัติ
ให้ไม่ต่อสัญญาการใช้ลิขสิทธ์ิดังกล่าว 

  
 
 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 42 

สัญญาซื้อไอน้ า 
 
ในเดือนมีนาคม 2557 บริษัทได้ท าสัญญาซื้อไอน้ ากับบริษัทในประเทศแห่งหน่ึงส าหรับโรงงานในจังหวัดล าพูน 
บริษัทมีภาระที่จะต้องซื้อไอน้ าในปริมาณตามที่ก าหนดในสัญญา โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10 ปี นับจาก 
วันเริ่มต้นอายุสัญญาซึ่งจะได้มีการก าหนดแน่ชัดต่อไป  
 

15 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้     
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ได้มีการประกาศแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งกลุ่มบริษัท/
บริษัทไม่ได้น ามาใช้ในการจัดท างบการเงินรวมน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่น้ี 
อาจเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินรวมส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่มีแผนที่จะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ี
มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัต ิ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559 แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการตัดรายการสินทรัพย์ 

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมของบริษัทจากการถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการ เ งินที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ เหล่า น้ี  ซึ่ งคาดว่ าไม่ มีผลกระทบต่อ 
งบการเงินรวมในงวดท่ีถือปฏิบัต ิ  
 


