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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1   ข้อมูลท่ัวไป 
2   เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
3   นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
4   รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
5   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6   ลูกหน้ีการค้า 
7   ลูกหน้ีอื่น 
8   สินค้าคงเหลือ 
9   เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
10   เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
11   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
13   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
14   หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 

15   เจ้าหน้ีการค้า 
16   เจ้าหน้ีอื่น 
17   ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 
18   ทุนเรือนหุ้น 
19   ส่วนเกินทุนและส ารอง 
20   ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ 
21   รายได้อื่น 
22   ค่าใช้จ่ายในการขาย 
23   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
24   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
25   ภาษีเงินได้ 
26   สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
27   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
28   เงินปันผล 
29   เครื่องมือทางการเงิน 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

30   ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 
31   การบริหารจัดการส่วนทุน 
32   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีน าเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศโดยจัดท าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทเม่ือ
วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2560 

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

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

 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2547 
 
บริษัทใหญ่และบริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุดในระหว่างปี คือ บริษัทเอสซีจี  ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด และ 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย 
 
บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่าย  อิฐมวลเบา แผ่นผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบาและคานทับหลัง
มวลเบา  

 
 รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

  ประเทศที่จัดตั้ง     
ชื่อกิจกำร ลักษณะธุรกิจ /สัญชำติ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
   2559  2558 

บริษัทย่อยทางตรง      
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา              

แผ่นผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบา
และคานทับหลังมวลเบา 

ประเทศไทย 99.99  99.99  
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2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินรวมน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย  
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 

 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1Lมกราคม 2559Lในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่น้ัน ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการค านวณ 
และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท/บริษัท  

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน ามาใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินรวมน้ี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 
 

(ข)    เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 
งบการเงินรวมนี้จัดท าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราค าทุนเดิม ยกเว้นรายการที่ส าคัญแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินรวมที่ดังต่อไปน้ี 

 
 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานที่ก าหนดไว้  
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(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 
งบการเงินน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท 
ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุ
ไว้เป็นอย่างอื่น 
 

(ง) การประมาณการและใช้ดุลยพินิจ 
 
ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงิน ที่
เก่ียวกับ สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ 
 
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป 
 
ข้อมูลเก่ียวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ และข้อสมมติฐานที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายการบัญชี ซึ่งมี
ผลกระทบส าคัญต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุ 11 การทดสอบการด้อยค่า - ข้อสมมติที่ส าคัญที่ใช้ในการประมาณ 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

หมายเหตุ 13, 25 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ ก าไรทางภาษีในอนาคตที่จะน าผล
ขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ 17 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ - ข้อ
สมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 
การวัดมูลค่ายุติธรรม  
 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัท/บริษัทหลายข้อก าหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้ง
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 
 

 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
 

25 

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่ มีนัยส าคัญอย่าง
สม่ าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้
ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัด
ระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม 
  
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยส าคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท/บริษัท 
 
เม่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่
จะท าได้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจัดประเภทในแต่ละล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินมูลค่า
ดังน้ี  
 

 ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน
อย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดน้ัน ณ วันที่วัดมูลค่า 

 ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอ่ืนที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้) ส าหรับ
สินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

 ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ัน 
 
หากข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินถูกจัดประเภทล าดับชั้นที่แตกต่างกันของ
มูลค่ายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับล าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ าสุดทีมี่นัยส าคัญส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม 

 
กลุ่มบริษัท/บริษัทรับรู้การโอนระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น 

 
3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

 
นโยบายการบัญชีที่น าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบัติโดยสม่ าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วย งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)  
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การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่มถูกตัดรายการในการจัดท างบการเงินรวม ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการใน
ลักษณะเดียวกับก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เม่ือไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น   
 
บริษัทย่อย    
 

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการน้ันท าให้เกิดผล
กระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่
มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง  

 
การสูญเสียการควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยน้ันออก 
รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น  
ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัท
ย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท/
บริษัทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่า
บันทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ  
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(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท           
ออมทรัพย์และกระแสรายวัน รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวน
ที่ทราบได้ และมคีวามเสี่ยงท่ีไม่มีนัยส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า 
 
นอกจากน้ี เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินใน
งบกระแสเงินสด 

 

(ง) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 
 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น แสดงด้วยในราคาตามใบแจ้งหน้ีหักด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 
 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหน้ี                      

ในอนาคตของลูกค้า ทั้งน้ีลกูหน้ีจะถูกตัดจ าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหน้ีสูญ 
 

หน้ีสูญได้รับคืนรับรู้เป็นรายได้อื่นในก าไรหรือขาดทุน 
 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 

 สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า  
 

 ต้นทุนของสินค้าค านวณโดยใช้วิธีดังต่อไปน้ี 
 

สินค้าส าเร็จรูป - ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตจริง) 
สินค้าซื้อมาเพื่อขาย - ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย 
สินค้าระหว่างผลิต - ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุน

แรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต 
วัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุ   
    ของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ - ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย 
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ต้นทุนของสินค้า ประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพ
ปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายใน
การผลิตอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงระดับก าลังการผลิตตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการ
ผลิตสินค้าน้ันให้เสร็จและต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้าได้ 
 

(ฉ) เงินลงทุน 
 
 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน   
 

(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง ซึ่งรวมต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย 
การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ยืม ส าหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถ
ท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ ที่ต่างกัน  
ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนัยส าคัญแยกต่างหากจากกัน 
 
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการ
จ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน 

 
 
 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
 

29 

สินทรัพย์ที่เช่า 
 

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่าน้ันๆ  จัด
ประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยท าสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่าหักด้วย
ค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าเช่าที่ช าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ส่วนที่จะหักจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า เพื่อท าให้อัตราดอกเบี้ยเม่ือเทียบกับยอดหน้ีที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมี 
อัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง 
 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัท/บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ันและ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการน้ันได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่า
ตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่าเสื่อมราคา 
 

ค่าเสื่อมราคาค านวณจากจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของ
สินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์  
 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้
ดังน้ี 
 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 5, 20  ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5, 15  ปี 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 5  ปี 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส านักงาน 5  ปี 

 

กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัท/บริษัทซื้อมาและมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดแสดงด้วยในราคาทุนหักด้วย
ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
 
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น รายจ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้  
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ค่าตัดจ าหน่าย   
 
ค่าตัดจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่ง
ไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือสินทรัพย์น้ันพร้อมที่จะให้ประโยชน์  
 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังน้ี 
 

ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ ตามอายุสัญญา 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 3 - 10 ปี 

 

วิธีการตัดจ าหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ฌ) การด้อยค่า 
 
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับการทบทวน ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่อง
การด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่
พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน 
 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า     
มูลค่าที่จะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่เม่ือมีการกลับรายการการประเมิน
มูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความ
ชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ผลขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ผลขาดทุนที่บันทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์กับราคาทุนที่ซื้อหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงินน้ันๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก าไรหรือขาดทุน 
 
การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบก าหนดและลูกหนี้ที่บันทึกโดยวิธีราคาทุน
ตัดจ าหน่าย ค านวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง ส าหรับลูกหน้ีระยะสั้นไม่มีการคิดลด 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย์ประมาณจากกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ 
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การกลับรายการด้อยค่า 
 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเม่ือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้น  
ในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นน้ันสัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   
 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเ งินอื่นๆ ที่ เคยรับรู้ ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามี  
ข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้  
รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่ายสะสม เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่ามาก่อน 
 

(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในราคาทุนหักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการบันทึก
หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเริ่มแรกและยอดหน้ีเม่ือ
ครบก าหนดไถ่ถอนจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 

 
(ฎ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น แสดงด้วยราคาทุน 
 

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
  

โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ท างานให้กับกิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัท/บริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ถูกค านวณแยกต่างหากเป็นราย
โครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ  
ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน 
 
การค านวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ น้ันจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้   
 
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัท/บริษัทก าหนดดอกเบี้ยจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี 
โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เก่ียวข้องกับการบริการในอดีต หรือ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
ทันท ีกลุ่มบริษัท/บริษัทรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกิดขึ้น 

 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัท/บริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิด
จากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็น
มูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช าระ
หากกลุ่มบริษัท/บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่
พนักงานได้ท างานให้ในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล  
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(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษัท/บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ 
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระหน้ีสินดังกล่าว 
ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อน
ค านึงถึงภาษีเงินได ้เพื่อให้สะท้อนจ านวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อ
หน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน   
 

(ฑ) ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสามัญ 

 
หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน  ต้นทุนส่วนเพิ่มที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญและสิทธิซื้อหุ้น 
(สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหักจากส่วนของทุน  

 
(ฒ) รายได้ 
 

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณซื้อท่ีกิจการก าหนด 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายได้จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส าคัญ
ไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วน้ัน หรือมีความไม่
แน่นอนที่มีนัยส าคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น  ไม่อาจวัดมูลค่าของ
จ านวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า 
รายได้จากการให้บริการรับรู้เม่ือมีการให้บริการ 
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ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ 
 
ดอกเบี้ยรับบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เงินปันผลรับบันทึกในก าไรหรือขาดทุนในวันที่
กลุ่มบริษัท/บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะ
พิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับเงินปันผล 
 

(ณ) ค่าใช้จ่าย 
 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานบันทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่
ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า 
 
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า  
เม่ือได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า 
 
ต้นทุนทางการเงิน 
 
ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืม ประมาณการหนี้สินและสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้อง
จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาที่ผ่านไป และเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหน้ีสิน 
 
ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เก่ียวกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
 
ค่าใช้จ่ายส าหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 
 

กลุ่มบริษัท/บริษัทได้เสนอสิทธิให้พนักงานจ านวนหน่ึงที่เข้าหลักเกณฑ์ส าหรับการออกจากงานด้วยความเห็นชอบ
ร่วมกัน พนักงานที่เห็นชอบกับข้อเสนอจะได้รับเงินจ านวนหน่ึงโดยค านวณผันแปรตามเงินเดือนล่าสุด จ านวนปีที่
ท างานหรือจ านวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ กลุ่มบริษัท/บริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือมีแผนการการ
ออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 
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(ด) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เก่ียวกับรายการที่รับรู้โดยตรง
ในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากผลก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจน 
การปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่า
จะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะ เกิดจาก
ลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัท/บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตาม
บัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ ่มบริษัท /บริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้อง
ช าระ กลุ่มบริษัท/บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจาก  
การประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต 
การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์
ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษัท/บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงิน
ได้ค้างจ่ายที่มีอยู่  การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิด
การเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษี
เงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันน้ันกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษี ใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จะถูกทบทวน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 
 

(ต) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์    
 
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้ระยะยาว เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน  เงินกู้ยืม และ
หุ้นกู้  
 
กลุ่มบริษัท/บริษัทด าเนินธุรกิจกับต่างประเทศและมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปล่ียน กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ผลก าไรหรือขาดทุนจากการท า
ประกันความเสี่ยงรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดที่เกิดผลแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยและ        
อัตราแลกเปล่ียนของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่ท าประกันความเสี่ยงไว้ 
 

(ถ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน  จะแสดงถึงรายการ
ที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 
 

4 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท/บริษัท หากกลุ่มบริษัท/บริษัทมีอ านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน  
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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 
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 

   



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
 /สัญชำติ  
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 

บริษัทอีโค่ 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 

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 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
 /สัญชำติ  
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) 

บริษัทสยามฟอเรสทรี จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทเอสซีจี 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) 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
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ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
 /สัญชำติ  
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ 
   จ ากัด 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 
 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทซีทโีอ 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) 

บริษัทซเิมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (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) 

บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ไทย มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
บริษัทธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จ ากัด 
   (มหาชน) 

ไทย มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 

บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จ ากัด ไทย มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
 

 
 
 
 
 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ   
ขายสินค้า ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก 
ซื้อวัตถุดิบ ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ซื้อ 
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ ราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก 
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ราคาที่ตกลงตามสัญญา 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 
ดอกเบี้ยจ่าย ราคาตลาด 
รายได้อื่น ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 

 

รายการที่ส าคัญกับกิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
ขายสินค้า 1,312  583  1,132  583 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8,845  8,698  8,510  8,361 
        

บริษัทย่อย        
ขายสินค้า -  -  -  16 
ซื้อสินค้า -  -  6,752  73,288 
รายได้ค่าบริหาร -  -  18,000  14,400 
ต้นทุนทางการเงิน -  -  12,522  19,141 
รายได้อื่น -  -  1,207  289 

 

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน  
ขายสินค้า 997,328  1,227,477  771,934  972,892 
ซื้อวัตถุดิบ 295,756  362,379  222,048  271,519 
ซื้อสินทรัพย์ 1,431  96,645  1,431  96,645 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 10,528  20,698  10,509  17,043 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 13,516  9,372  13,196  9,204 
รายได้อื่น 46  100  46  100 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
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ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กับกิจการที่เก่ียวข้องกันมีดังน้ี 
  

ลูกหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด 105  8  105  8 
        

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด 49,364  61,919  39,835  47,736 
บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 4,645  7,463  4,645  7,463 
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จ ากัด 85  111  85  111 
บริษัทกระเบื้องทิพย์ จ ากัด -  947  -  531 
รวม 54,199  70,448  44,670  55,849 

        

 
ลูกหน้ีอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากัด -  -  4  108 
 

 
 

 
    

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด 1,123  5  1,123  5 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด 468  864  -  - 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด -  5,355  -  3,953 
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จ ากัด -  18  -  18 
รวม 1,591  6,242  1,127  4,084 

 
 
 
 
 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
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เจ้าหนี้การค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากัด -  -  344  19,212 
 

 
 

 
    

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน         
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด 4,364  3,737  4,364  3,737 
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 1,125  430  652  430 
บริษัทสยามมอร์ตาร์ จ ากัด 694  161  694  161 
รวม 6,183  4,328  6,054  23,540 

 
เจ้าหนี้อื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่        
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 1,265  669  1,190  666 
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด -  40  -   40 
        
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด 3,423  1,430  3,423  1,400 
บริษัทไอทีวัน จ ากัด 304  131  268  123 
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด 31  31  31  31 
บริษัทเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอ็กเซลเลนซ์ 8  -  8  - 
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จ ากัด  
   (มหาชน) 3 

 
- 

 
3 

 
- 

บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จ ากัด -  3,351  -  3,351 
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด -  45  -  45 
บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด -  6  -  6 
บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จ ากัด -  1  -  1 
รวม 5,034  5,704  4,923  5,663 

    



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากัด -  -  336,000  300,000 

 
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีส าหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข้องกันมีดังน้ี 
        

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  300,000  430,000 
เพิ่มขึ้น -  -  36,000  75,000 
ลดลง -  -  -  (205,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  -  336,000  300,000 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 22,716  21,702  22,716  21,702 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 541  377  541  377 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 3  2  3  2 
รวม 23,260  22,081  23,260  22,081 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย ตามข้อบังคับของบริษัท และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท/บริษัท ซึ่ง
ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่กลุ่มบริษัท/บริษัทจ่าย
สมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท 

 
 
 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
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5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 128  128  98  98 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 4,788  5,400  2,675  3,217 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 12,829  15,659  5,908  2,437 
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 21  21  21  21 
รวม 17,766  21,208  8,702  5,773 

 
6 ลูกหน้ีกำรค้ำ  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 4 54,199  70,448  44,670  55,849 
กิจการอื่นๆ  60,849  60,900  56,395  56,396 
รวม  115,048  131,348  101,065  112,245 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   (6,510)  (7,811)  (4,781)  (6,082) 
สุทธิ  108,538  123,537  96,284  106,163 

         
หน้ีสูญได้รับคืนส าหรับปี  (111)  (162)  (111)  (162) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
 

47 

การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการค้ามีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 107,455  123,140  95,201  105,766 
เกินวันครบก าหนดช าระ        

น้อยกว่า 3 เดือน 1,086  401  1,086  401 
3 - 6 เดือน -  -  -  - 
มากกว่า 6 - 12 เดือน -  -  -  - 
มากกว่า 12  เดือน 6,507  7,807  4,778  6,078 

 115,048  131,348  101,065  112,245 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (6,510)  (7,811)  (4,781)  (6,082) 
สุทธิ 108,538  123,537  96,284  106,163 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท/บริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วัน 
 
ยอดลูกหน้ีการค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
สกุลเงินบาท 111,441  131,348  97,458  112,245 
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย 3,607  -  3,607  - 

รวม 115,048  131,348  101,065  112,245 
 

 
 
 
 
 
 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
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7 ลูกหน้ีอื่น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 4 1,591  6,242  1,127  4,084 
         
กิจกำรอื่นๆ         
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  7,953  4,399  7,374  3,731 
อื่นๆ  511  402  511  385 

รวม  10,055  11,043  9,012  8,200 

 
8 สินค้ำคงเหลือ 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สินค้าส าเร็จรูป 66,416  50,400  44,540  45,524 
สินค้าระหว่างผลิต 4,269  1,548  4,269  1,548 
วัตถุดิบ 41,152  37,339  35,294  28,962 
อะไหล่ วัสดุ และอื่นๆ 64,882  56,805  50,535  42,872 
สินค้าระหว่างทาง 4,686  -  4,686  - 

รวม 181,405  146,092  139,324  118,906 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและเคลื่อนไหวช้า (18,427)  (9,731)  (13,997)  (6,662) 
สุทธิ 162,978  136,361  125,327  112,244 

        

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือท่ีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย        
        และได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย        
      - ต้นทุนขาย 1,393,550  1,555,148  1,115,924  1,256,979 
      - การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ 8,696  3,147  7,335  3,763 
รวมสุทธิ 1,402,246  1,558,295  1,123,259  1,260,742 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 สัดส่วนความเป็น

เจ้าของ 
 

ทุนช าระแล้ว 
 

ราคาทุน 
 

เงินปันผลรับ 

 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  -  206,500 
รวม         590,000  590,000  -  206,500 

 
10 เงินลงทุนระยะยำวอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนอื่น 876  876  442  442 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน (876)  (876)  (442)  (442) 
รวม -  -  -  - 

 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
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11 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

       
 
 
 
 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ที่ดิน  อาคาร    เครื่องตกแต่ง    สินทรัพย์   
 และส่วน  และส่วน  เครื่องจักร  ติดตั้งและ    ระหว่าง   
  ปรับปรุง  ปรับปรุง  และ  เครื่องใช ้    ก่อสร้าง    
 ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ์  ส านักงาน ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน              
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 323,634  870,150  2,619,733  56,059  852  72,120  3,942,548 
เพิ่มขึ้น -  808  5,381  5,746  -  129,063  140,998 
จ าหน่าย/ตัดรายการบัญชี   -  -  -  (307)  -  -  (307) 
โอนเข้า/(ออก) -  5,370  1,107  1,246  -  (7,723)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 323,634  876,328  2,626,221  62,744  852  193,460  4,083,239 
เพิ่มขึ้น -  29  9,190  3,763  -  30,851  43,833 
จ าหน่าย/ตัดรายการบัญชี   -  -  (3,633)  (868)  -  -  (4,501) 
โอนเข้า/(ออก) -  880  2,807  1,202  -  (4,889)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 323,634  877,237  2,634,585  66,841  852  219,422  4,122,571 

              

ค่าเสื่อมราคาสะสม              
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 -  440,737  1,582,388  30,768  833  -  2,054,726 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี -  43,770  140,878  7,970  19  -  192,637 
จ าหน่าย/ตัดรายการบัญชี   -  -  -  (185)  -  -  (185) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 -  484,507  1,723,266  38,553  852  -  2,247,178 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี -  37,016  141,362  8,830  -  -  187,208 
จ าหน่าย/ตัดรายการบัญชี   -  -  (2,832)  (683)  -  -  (3,515) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 -  521,523  1,861,796  46,700  852  -  2,430,871 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
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 งบกำรเงินรวม 
 ที่ดิน  อาคาร    เครื่องตกแต่ง    สินทรัพย์   
 และส่วน  และส่วน  เครื่องจักร  ติดตั้งและ    ระหว่าง   
  ปรับปรุง  ปรับปรุง  และ  เครื่องใช ้    ก่อสร้าง    
 ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ์  ส านักงาน ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญช ี              
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 323,634  391,821  902,955  24,191  -  193,460  1,836,061 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 323,634  355,714  772,789  20,141  -  219,422  1,691,700 

 
มูลค่าตามบัญชีของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งได้รับการคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ 
วันที ่31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 727.5 ล้านบาท (2558: 540.7 ล้านบาท)    

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ที่ดิน  อาคาร    เครื่องตกแต่ง    สินทรัพย์   
 และส่วน  และส่วน  เครื่องจักร  ติดตั้งและ    ระหว่าง   
  ปรับปรุง  ปรับปรุง  และ  เครื่องใช ้    ก่อสร้าง    
 ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ์  ส านักงาน ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน              
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 263,634  697,374  2,135,314  45,251  -  70,301  3,211,874 
เพิ่มขึ้น -  326  4,254  4,925  -  127,193  136,698 
จ าหน่าย/ตัดรายการบัญชี   -  -  -  (238)  -  -  (238) 
โอนเข้า/(ออก) -  3,737  589  1,239  -  (5,565)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 263,634  701,437  2,140,157  51,177  -  191,929  3,348,334 
เพิ่มขึ้น -  29  9,190  2,767  -  24,824  36,810 
จ าหน่าย/ตัดรายการบัญชี   -  -  (3,633)  (595)  -  -  (4,228) 
โอนเข้า/(ออก) -  880  2,747  1,202  -  (4,829)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 263,634  702,346  2,148,461  54,551  -  211,924  3,380,916 
 
 
 
 
 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
 

52 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ที่ดิน  อาคาร    เครื่องตกแต่ง    สินทรัพย์   
 และส่วน  และส่วน  เครื่องจักร  ติดตั้งและ    ระหว่าง   
  ปรับปรุง  ปรับปรุง  และ  เครื่องใช ้    ก่อสร้าง    
 ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ์  ส านักงาน ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 -  361,886  1,307,866  24,557  -  -  1,694,309 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี -  35,051  106,673  6,618  -  -  148,342 
จ าหน่าย/ตัดรายการบัญชี   -  -  -  (118)  -  -  (118) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 -  396,937  1,414,539  31,057  -  -  1,842,533 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี -  28,273  107,106  7,346  -  -  142,725 
จ าหน่าย/ตัดรายการบัญชี   -  -  (2,832)  (445)  -  -  (3,277) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 -  425,210  1,518,813  37,958  -  -  1,981,981 

              

มูลค่าสุทธิทางบัญช ี              
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 263,634  304,500  725,618  20,120  -  191,929  1,505,801 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 263,634  277,136  629,648  16,593  -  211,924  1,398,935 

 
มูลค่าตามบัญชีของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งได้รับการคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 720.2 ล้านบาท  (2558: 535.2 ล้านบาท) 

 
 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง 
 

บริษัทเริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดล าพูนและได้ด าเนินงานก่อสร้างไปแล้วบางส่วนในระหว่างปี 2559 
ทั้งน้ีต้นทุนที่เกิดขึ้นจนถึง ณ วันที่รายงานมีจ านวนเงินทั้งสิ้น 241.0 ล้านบาท (2558: 235.1 ล้านบาท)  
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการได้พิจารณาถึงสถานการณ์การตลาดใน
ประเทศในปัจจุบัน จึงได้มีมติอนุมัติให้ชะลอโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างเป็นการชั่วคราวเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การตลาด โดยฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาปัจจัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุก
ด้านโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นๆ ทั้งน้ีฝ่ายจัดการจะติดตามสถานการณ์การตลาดอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ
เพื่อพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มด าเนินโครงการอีกครั้งหน่ึง ระหว่างปี 2559 จากสถานการณ์
การตลาดในปัจจุบัน บริษัทได้ท าการทดสอบการด้อยค่าและการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน การประมาณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอ้างอิงจาก 1) มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ และ/หรือ 2) มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หักต้นทนุในการขาย แล้วแต่ตัวใดตัวหน่ึงจะสูงกว่า 
 

การก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งงวดเวลาของประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตมีระยะเวลาห้าปี และใช้อัตราคิดลดจากต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของบริษัท โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนได้รับการประมาณการไว้สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงไม่ต้องบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 งบกำรเงินรวม 
  

ค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟต์แวร์ 

 สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนระหว่าง

พัฒนา 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 16,883  221  17,104 
เพิ่มขึ้น -  690  690 
โอนเข้า/(ออก) 757  (757)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 17,640  154  17,794 
เพิ่มขึ้น 3,630  318  3,948 
จ าหน่าย/ตัดรายการบัญชี -  (154)  (154) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 21,270  318  21,588 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินรวม 
  

ค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟต์แวร์ 

 สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนระหว่าง

พัฒนา 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 8,610  -  8,610 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 1,443  -  1,443 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 10,053  -  10,053 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 1,697  -  1,697 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 11,750  -  11,750 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 7,587  154  7,741 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 9,520  318  9,838 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟต์แวร์ 

 สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนระหว่าง

พัฒนา 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 13,700  221  13,921 
เพิ่มขึ้น -  690  690 
โอนเข้า/(ออก) 757  (757)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 14,457  154  14,611 
เพิ่มขึ้น 2,938  8  2,946 
จ าหน่าย/ตัดรายการบัญชี - 1 (154)  (154) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 17,395  8  17,403 
      

      

      

      



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟต์แวร์ 

 สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนระหว่าง

พัฒนา 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 7,340  -  7,340 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับป ี 1,142  -  1,142 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 8,482  -  8,482 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 1,341  -  1,341 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 9,823  -  9,823 
      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 5,975  154  6,129 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 7,572  8  7,580 

 
13 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 28,337  31,494  16,808  14,998 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
   บันทึกเป็น   
   รายได้ (ค่าใช้จ่าย)   
 ณ วันที่ 1    ในก าไรหรือ  ณ วันที่ 31 
 มกราคม  ในก าไรหรือ  ขาดทุน  ธันวาคม 
 2559  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2559 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการค้า (ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 1,389  (87)  -  1,302 
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า) 1,640  2,045  -  3,685 
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน) 131  44  -  175 
ประมาณการหน้ีสิน  2,199  (151)  -  2,048 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 7,134  1,415  -  8,549 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 19,001  (6,423)  -  12,578 
รวม 31,494  (3,157)  -  28,337 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินรวม 
   บันทึกเป็น   
   รายได้ (ค่าใช้จ่าย)   
 ณ วันที่ 1    ในก าไรหรือ  ณ วันที่ 31 
 มกราคม  ในก าไรหรือ  ขาดทุน  ธันวาคม 
 2558  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2558 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการค้า (ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 1,422  (33)  -  1,389 
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า) 948  692  -  1,640 
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน) 131  -  -  131 
ประมาณการหน้ีสิน  4,246  (2,047)  -  2,199 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 3,814  422  2,898  7,134 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 10,575  8,426  -  19,001 
รวม 21,136  7,460  2,898  31,494 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บันทึกเป็น   
   รายได้ (ค่าใช้จ่าย)   
 ณ วันที่ 1    ในก าไรหรือ  ณ วันที่ 31 
 มกราคม  ในก าไรหรือ  ขาดทุน  ธันวาคม 
 2559  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2559 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการค้า (ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 1,216  (260)  -  956 
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า) 1,333  1,466  -  2,799 
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน) 88  -  -  88 
ประมาณการหน้ีสิน   1,976  (172)  -  1,804 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 6,796  973  -  7,769 
ผลขาดทนุสะสมทางภาษี 3,589  (197)  -  3,392 
รวม 14,998  1,810  -  16,808 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บันทึกเป็น   
   รายได้ (ค่าใช้จ่าย)   
 ณ วันที่ 1    ในก าไรหรือ  ณ วันที่ 31 
 มกราคม  ในก าไรหรือ  ขาดทุน  ธันวาคม 
 2558  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2558 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการค้า (ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 1,249  (33)  -  1,216 
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า) 580  753  -  1,333 
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน) 88  -  -  88 
ประมาณการหน้ีสิน   3,886  (1,910)  -  1,976 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 3,660  410  2,726  6,796 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี -  3,589  -  3,589 
รวม 9,463  2,809  2,726  14,998 

 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ ซึ่งกิจการไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังน้ี 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ 217,981  -  74,653  - 

 
ในปี 2559 กลุ่มบริษัท/บริษัทมีขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้จ านวน 218 ล้านบาท ผู้บริหารพิจารณาการใช้ประโยขน์
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมที่จะสิ้นอายุในปี 2562 - 2564 โดยพิจารณาประกอบกับแผนธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า  
โดยเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนของการใช้ประโยชน์ดังกล่าว  ซึ่งคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีได้
เพียงบางส่วน อย่างไรก็ตามหากมีสภาวการณ์ส่งผลให้บริษัทมีผลก าไรเกิดขึ้นในภายหน้า อาจท าให้ มีการบันทึก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและรายได้ภาษีเงินได้กลับมาอีกครั้ง 
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ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
 

59 
 

14 หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     

หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน         
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน         
   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่         
      เก่ียวข้องกัน 4 -  -  336,000  300,000 
   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  40,000  -  40,000  - 
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน         
      ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  -  26,667  -  26,667 
รวม  40,000  26,667  376,000  326,667 

 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจ านวนเงินรวม  40 ล้านบาท ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญา 

 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 
เมื่อวันที่ 8เมีนาคม 2555lบริษัทได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจ านวนเงิน  
450dล้านบาท เพื ่อน าไปใช้สนับสนุนโครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานผลิตอิฐมวลเบาซึ ่งตั้งอยู ่ที ่นิคม
อุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยก าหนดให้บริษัทต้องเบิกใช้เงินกู้ดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วนภายใน
ก าหนดระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันท าสัญญาเว้นแต่ผู้ให้กู้จะพิจารณาผ่อนผันเป็นอย่างอื่น เงื่อนไขภายใต้
สัญญารวมถึงการด ารงอัตราส่วนโครงสร้างการลงทุน สถาบันการเงินจะทบทวนและ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
หากเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ยืมมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเงินกู้ยืมนี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด ซึ่งเงินกู้ยืมมี
ก าหนดช าระคืนเงินต้นภายในวันท าการสุดท้ายของทุกๆ เดือน ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ช าระเงินกู้ทั้งจ านวน
แล้ว 
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หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ  
ได้ดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 40,000  26,667  376,000  326,667 

 
15 เจ้ำหนี้กำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 4 6,183  4,328  6,054  23,540 
กิจการอื่นๆ  61,592  45,911  55,582  42,380 
รวม  67,775  50,239  61,636  65,920 

 
ยอดเจ้าหน้ีการค้า ณ วันท่ี 11 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สกุลเงินบาท 63,088  50,239  56,949  65,920 
สกุลเงินยูโร 4,687  -  4,687  - 

รวม 67,775  50,239  61,636  65,920 
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16 เจ้ำหนี้อื่น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 4 5,034  5,704  4,923  5,663 
         
กิจกำรอื่นๆ         

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย  13,281  17,793  12,528  17,182 
เจ้าหน้ีจากการซื้อสินทรัพย์  12,462  20,967  11,044  19,875 
เจ้าหน้ีค่าขนส่ง  12,308  11,056  11,445  10,188 
ค่าใช้จ่ายในการขายคา้งจ่าย  8,655  9,264  7,532  7,122 
อื่นๆ   37,079  33,562  30,315  27,312 

รวม  88,819  98,346  77,787  87,342 

 
ยอดเจ้าหน้ีอื่น ณ วันที่ 11 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สกุลเงินบาท 84,046  93,355  73,967  83,347 
สกุลเงินยูโร 4,773  4,991  3,820  3,995 

รวม 88,819  98,346  77,787  87,342 

 
17 ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน 

 
กลุ่มบริษัท/บริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความ
เสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน        
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 40,593  35,182  37,012  32,123 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 2,152  2,174  1,832  1,855 
รวม 42,745  37,356  38,844  33,978 

 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 

 
37,356 

  
19,841 

  
33,978 

  
18,302 

รับรู้ในก ำไรขำดทุน        
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 4,384  1,979  3,924  1,739 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 1,319  779  1,198  719 
ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการ 
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 
13 

  
(101) 

  
9 

  
(36) 

 5,716  2,657  5,131  2,422 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        
ผลขาดทุนจากการประมาณการ 
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 
- 

  
15,351 

  
- 

  
13,631 

        
อื่นๆ        
ผลประโยชน์จ่าย (327)  (493)  (265)  (377) 
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ 
   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 
42,745 

  
37,356 

  
38,844 

  
33,978 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานเกิดขึ้นจาก 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
ข้อสมมตดิ้านประชากร -  13,123  -  11,848 
ข้อสมมติทางการเงิน -  1,178  -  1,073 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  1,050  -  710 
รวม -  15,351  -  13,631 

 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2559  2558 
  (ร้อยละ) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
อัตราคิดลด       3.34 - 3.55     3.34 - 3.55 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน                           4.00 - 7.00                        4.00 - 7.00 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน*                1.00 - 15.00                1.00 - 15.00 
อัตรามรณะ**     25.00 ของ TMO 2008     25.00 ของ TMO 2008 

 

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

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อโครงการ
ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้เป็นจ านวนเงินดังต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
 (พันบาท) 

ผลกระทบต่อโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

       

อัตราคิดลด        
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 (2,960)  (2,670)  (2,656)  (2,403) 
ลดลงร้อยละ 0.5 3,279  2,961  2,938  2,662 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน        
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 7,141  6,048  6,401  5,434 
ลดลงร้อยละ 1.0 (5,910)  (5,028)  (5,311)  (4,528) 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน        
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 (877)  (726)  (785)  (651) 
ลดลงร้อยละ 10.0 903  747  808  669 

 
แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวั งภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ 
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18 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ราคาตาม  2559  2558 
 มูลค่าหุ้น  จ านวนหุ้น  มูลค่า  จ านวนหุ้น  มูลค่า 
 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วันที่ 1 มกราคม          
-  หุ้นสามัญ 1  400,000  400,000  400,000  400,000 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม          
-  หุ้นสำมัญ 1  400,000  400,000  400,000  400,000 
          

ทุนที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วันที่ 1 มกราคม          
-  หุ้นสามัญ 1  400,000  400,000  400,000  400,000 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม          
-  หุ้นสำมัญ 1  400,000  400,000  400,000  400,000 

 
19 ส่วนเกินทุนและส ำรอง 

 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ส ารองดังกล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
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20 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษัท/บริษัทด าเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังพื้นคอนกรีตมวล
เบา และคานทับหลังมวลเบา ซึ่งมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน ดังน้ันฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า
กลุ่มบริษัท/บริษัทมีส่วนงานธุรกิจทีร่ายงานเพียงส่วนงานเดียว   
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มบริษัท/บริษัทมีส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศจากการส่งออกaซึ่งส่วนงานภูมิศาสตร์
ต่างประเทศมียอดขายไม่เกินร้อยละ 10 ของยอดรายได้รวมจึงไม่ได้น าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่มีลูกค้าภายนอกเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท 

 
21 รำยได้อื่น 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

รายได้จากการขนส่ง 10,860  21,266  9,389  16,712 
รายได้จากการบริหารจัดการ 31  87  18,031  14,487 
อื่นๆ 7,392  2,770  6,921  2,572 

รวม 18,283  24,123  34,341  33,771 
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22 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 25,416  28,508  22,713  24,367 
อื่นๆ 23,280  27,756  17,895  20,769 

รวม 48,696  56,264  40,608  45,136 
 

23 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

เงินเดือน สวัสดิการและค่าใช้จ่ายพนักงาน 87,263  83,512  83,070  79,504 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 3,449  2,998  3,197  2,764 
ค่าเดินทาง 9,694  11,794  9,633  11,704 
ค่าเช่า 4,473  4,143  4,473  4,143 
ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 1,508  1,416  1,200  1,106 
อื่นๆ 33,654  27,783  29,656  24,462 

รวม 140,041  131,646  131,229  123,683 
 

24 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง 177,306  175,846  155,917  154,214 
สวัสดิการ และอื่นๆ 51,417  53,902  45,659  47,639 
จ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ 7,710  7,404  7,135  6,810 
ค่าใช้จ่ายส าหรับแผนการออกจากงาน        
   ด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 5,838  2,641  5,253  2,448 
ค่าตอบแทนกรรมการ 2,340  2,280  2,340  2,280 

รวม 244,611  242,073  216,304  213,391 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
 

68 
 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 17 

โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว้  
 

ผลประโยชน์ของพนักงานตามแผนการเงินสมทบประกอบด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานของบริษัท
บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ    
3-13 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 4-13 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามข้อก าหนดของกระทรวงการคลังและจัดการ
กองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต 

 
25 ภำษีเงินได้ 

 
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 
 ใ 

-  -  -  - 
        
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
    การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว 3,157  (7,460)  (1,810)  (2,809) 
รวม 3,157  (7,460)  (1,810)  (2,809) 

 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
ผลขาดทุนจากการประมาณการ 
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 
13 - 

 
2,898  -  2,726 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง   
 

 งบกำรเงินรวม 
 2559  2558 
 อัตราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อัตราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   (104,583)    (239) 
จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20  (20,917)  20  (48) 
ผลขาดทุนทางภาษี   21,964    9,161 
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม   (898)    (31) 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี   (2,790)    (7,670) 
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ และอื่นๆ   2,641    (1,412) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน   -    - 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว   3,157    (7,460) 
รวม 3  3,157  -  (7,460) 

        
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558 
 อัตราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อัตราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   (82,434)    194,039  
จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20  (16,487)  20   38,808 
รายได้ไม่ต้องเสียภาษี   -    (41,300) 
ผลขาดทุนทางภาษี   14,931    3,589  
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม   (828)    (32) 
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ และอื่นๆ   2,384         (1,065) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน   -    - 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว   (1,810)          (2,809) 
รวม -  (1,810)  -     (2,809) 
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 
ลงวันที่   21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี 
ได้แก่  ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และอัตราร้อยละ 20 ส าหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามล าดับ  
 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 577) พ.ศ. 2557 ลงวันที่    
10 พฤศจิกายน 2557 ให้ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 
2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558  
 

กลุ่มบริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามค าชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคุลของ
สภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555 ทั้งน้ีเม่ือวันที่ 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติอนุมัติ
ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นอัตราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  
 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 
เป็นต้นไป 

 
26 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้ รับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกับ ผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนัง 
พื้นคอนกรีตมวลเบาและคานทับหลังมวลเบาซึ่งพอสรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี  
 

(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม  
มีก าหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
 

71 
 

(ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ 
การส่งเสริมมีก าหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) และ 

 
(ง) ให้ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปีนับ

แต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 
 

เน่ืองจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ระบุ  
ไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 
รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
 2559  2558 
 กิจการที่

ได้รับการ
ส่งเสริม 

 กิจการที่ 
ไม่ได้รับการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

 กิจการที่ 
ไม่ได้รับ

การส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ -  37,500  37,500  -  2,666  2,666 
ขายในประเทศ -  1,430,392  1,430,392  -  1,721,133  1,721,133 
รวมรำยได้ -  1,467,892  1,467,892  -  1,723,799  1,723,799 

  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558 
 กิจการที่

ได้รับการ
ส่งเสริม 

 กิจการที่
ไม่ได้รับการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

 กิจการที่
ไม่ได้รับ

การส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ -  36,699  36,699  -  2,666  2,666 
ขายในประเทศ -  1,153,912  1,153,912  -  1,401,844  1,401,844 
รวมรำยได้ -  1,190,611  1,190,611  -  1,404,510  1,404,510 
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27 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้นสามัญบริษัทใหญ่และจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจ าหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการ
ค านวณดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนที่เป็น        
   ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (107,740)  7,221  (80,624)  196,847 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจ าหน่ายแล้ว 400,000  400,000  400,000  400,000 

        
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) (0.27)  0.02  (0.20)  0.49 

 
28 เงินปันผล 
 

ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 56 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในเดือนเมษายน 2558 
 
ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 56 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในเดือนเมษายน 2559 
 

29 เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 

กลุม่บริษัท/บริษัทควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ  
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท และลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนใน
กระแสเงินสด 
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ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
 

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเกิดจากการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาท าให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน กลุ่มบริษัท/บริษัท
ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงน้ี โดยการพิจารณาการให้สินเชื่อกับลูกค้า ก าหนดวงเงินสินเชื่อวงเงินค้ าประกันจาก
ธนาคาร และ/หรือวงเงินค้ าประกันบุคคล ก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ มีระบบงานในการควบคุมการให้สินเชื่อ
และมีการติดตามลูกหน้ีที่มีการค้างช าระ มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีซึ่งแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุทธิ
ของลูกหน้ีหลังจากหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลต่อดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่ง
กลุ่มบริษัท/บริษัทบริหารหน้ีสินโดยการกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงท่ี และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสม
ของสภาพตลาด  
 

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบก าหนดช าระมีดังน้ี 
 

  
 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 อัตราดอกเบี้ย  
  (พันบาท) 
ปี 2559     
หมุนเวียน     
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน ราคาตลาด -  336,000 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด 40,000  40,000 

รวม  40,000  376,000 

     
ปี 2558     
หมุนเวียน     
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน ราคาตลาด -  300,000 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง              
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

 
ราคาตลาด 

 
26,667 

  
26,667 

รวม  26,667  326,667 
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัท/บริษัทมีสินทรัพย์และหน้ีสินซึ่งมีสกุลเงินต่างประเทศดังน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ  2559  2558  2559  2558 

   (พันบาท) 

เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย    
ลูกหน้ีการค้า 6  3,607  -  3,607  - 
          
เงินยูโร    
เจ้าหน้ีการค้า 15  (4,687)  -  (4,687)  - 
เจ้าหน้ีอื่น 16  (4,773)  (4,991)  (3,820)  (3,995) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะ 
กำรเงินที่มีควำมเส่ียง             

   
(5,853)  

 
(4,991)  

 
(4,900)  

 
(3,995) 

 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน    
 

เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท/บริษัทเชื่อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มูลค่าตาม
บัญชีของเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มบริษัท/บริษัทไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส าคัญ 
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30 ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น 

  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้        
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 
 

7,785  7,785  7,785  7,785 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2,812  6,360  2,812  6,360 

รวม 10,597  14,145  10,597  14,145 

        
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน       
   ที่ยกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 
 

22,643  27,034  18,018  21,932 
หลังจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 18,506  35,268  14,647  27,068 

รวม 41,149  62,302  32,665  49,000 

        
ภาระผูกพันอื่นๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซื้อ
วัตถุดิบ 

       
   ที่ยังไม่ได้ใช้ 22,018  25,378  22,018  25,378 
หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร 14,614  14,614  6,969  6,969 

รวม 36,632  39,992  28,987  32,347 

 
สัญญาการใช้ลิขสิทธิ์ 
 
กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ท าสัญญาฉบับหน่ึงกับบริษัทแห่งหน่ึงในประเทศเยอรมนี ในการให้ลิขสิทธ์ิแก่กลุ่มบริษัท/
บริษัทเพื่อใช้เครื่องหมายการค้า “Q-CON” ตามที่ระบุในสัญญา อย่างไรก็ดีคณะกรรมการได้มีการอนุมัติให้ไม่
ต่อสัญญาการใช้ลิขสิทธ์ิดังกล่าว 
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สัญญาซื้อไอน้ า 
 

ในเดือนมีนาคม 2557 บริษัทได้ท าสัญญาซื้อไอน้ ากับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งส าหรับโรงงานในจังหวัด
ล าพูน บริษัทมีภาระที่จะต้องซื้อไอน้ าในปริมาณตามที่ก าหนดในสัญญา โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10 ปี นับ
จากวันเริ่มต้นอายุสัญญาซึ่งจะได้มีการก าหนดแน่ชัดต่อไป  
 

31 กำรบริหำรจัดกำรส่วนทุน 
 
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท/บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อด ารงฐานเงินทุนให้
แข็งแกร่ง โดยการวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหาร  
กระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี กลุ่มบริษัท/บริษัทยังค านึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุน 
ในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้ง สร้างความ
แข็งแกร่ง ความม่ันคงของการด ารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งน้ี เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถ  
ในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองในอนาคต และรักษาความเชื่อม่ันต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหน้ี และผู้มีส่วนได้เสีย
อืน่ๆ 

 
32 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ได้มีการประกาศแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้  ซึ่ง
กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่ได้น ามาใช้ในการจัดท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่
น้ี อาจเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่มีแผนที่จะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาใช้
ก่อนวันถือปฏิบัต ิ
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง 
ปีที่มีผล
บังคับใช้ 

   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)  การน าเสนองบการเงิน 2560 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) สินค้าคงเหลือ 2560 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 2560 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
2560 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2560 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง 
ปีที่มีผล
บังคับใช้ 

   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญาก่อสร้าง 2560 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้ 2560 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2560 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า 2560 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้ 2560 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)  ผลประโยชน์ของพนักงาน 2560 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

2560 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

2560 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการกู้ยืม 2560 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่

เก่ียวข้องกัน 
2560 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

2560 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2560 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 2560 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี

เงินเฟ้อรุนแรง 
2560 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) ก าไรต่อหุ้น 2560 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)  การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 2560 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 2560 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
2560 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2560 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2560 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 2560 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)  การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีที่มี

ปัญหา 
2560 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง 
ปีที่มีผล
บังคับใช้ 

   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)  การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ
ตราสารทุน 

2560 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)  การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
ส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 

2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 
(ปรับปรุง 2559) 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่3 
(ปรับปรุง 2559) 

การรวมธุรกิจ 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2559) 

สัญญาประกันภัย 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่5 
(ปรับปรุง 2559)  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การด าเนินงานที่ยกเลิก 

2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่6 
(ปรับปรุง 2559) 

การส ารวจและการประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2559)  

ส่วนงานด าเนินงาน 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559)  

งบการเงินรวม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 
(ปรับปรุง 2559) 

การร่วมการงาน 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 
(ปรับปรุง 2559) 

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียใน
กิจการอื่น 

2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559) 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 2560 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10     
(ปรับปรุง 2559) 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความ
เก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ด าเนินงาน 

2560 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15     
(ปรับปรุง 2559) 

 

สัญญาเช่าด าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 2560 



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง 
ปีที่มีผล
บังคับใช้ 

   

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25    
(ปรับปรุง 2559) 

ภาษีเงินได้-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

2560 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27    
(ปรับปรุง 2559) 

การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตาม
รูปแบบกฎหมาย 

2560 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29    
(ปรับปรุง 2559) 

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน
บริการ 

2560 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31    
(ปรับปรุง 2559) 

รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการ
โฆษณา 

2560 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32    
(ปรับปรุง 2559) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการ
รื้อถอน การบูรณะ และหน้ีสินที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน 

2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรื้อถอน การ
บูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) 

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที ่29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน
เฟ้อรุนแรง 

2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการ
ด้อยค่า 

2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) 

ข้อตกลงสัมปทานบริการ 2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 2560 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง 
ปีที่มีผล
บังคับใช้ 

   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) 

ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 
ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของ
รายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 

2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) 

สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) 

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) 

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) 

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับ
เหมืองผิวดิน 

2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) 

เงินที่น าส่งรัฐ 2560 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559 แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการตัด
รายการสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงิน 

2560 
 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 91/2559 แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับธุรกิจ
ประกันภัยในการก าหนดให้เครื่องมือทางการ
เงินเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

2560 
 

 
กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ประเมินเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท/บริษัทจากการ
ถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังนี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่ต่องบการเงิน
ในงวดท่ีถือปฏิบัต ิ
  


