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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มลูทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  ลกูหน้ีการคา้ 
5  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
6  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
7  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
8  เจา้หน้ีการคา้ 
9  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
11  ขอ้มลูตามส่วนงานธุรกิจ 
12  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
13  เงินปันผล 
14  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
15  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
16  การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีน าเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศ โดยจดัท าเป็นภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ และไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 บริษทัควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู่

จดทะเบียนตั้งอยู ่เลขท่ี 144 หมู่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
13160 ประเทศไทย  

 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2547 

 
บริษทัใหญ่และบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดในระหว่างงวด คือ บริษทัเอสซีจี ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จ ากดั และ
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่าย อิฐมวลเบา แผ่นผนงั พ้ืนคอนกรีตมวลเบาและคานทบัหลงั
มวลเบา  

 
 รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 
 

  ประเทศที่จดัตั้ง     
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ /สัญชาติ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   2560  2559 

บริษทัย่อยทางตรง      
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา              

แผน่ผนงั พ้ืนคอนกรีตมวลเบา
และคานทบัหลงัมวลเบา 

ประเทศไทย 99.99  99.99  
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2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและจดัท าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559           
งบการเงินระหวา่งกาลไม่ไดร้วมขอ้มลูทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัใน
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 
ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
 

(ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือให้แสดงเป็น
หลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การประมาณการและการใช้ดลุยพนิิจ 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ  
การประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
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ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี และแหล่งขอ้มูลส าคญัในการประมาณการ กลุ่มบริษทัได้
ถือปฏิบติัเช่นเดียวกบัการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และรวมอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาล ดงัน้ี 
 
หมายเหตุ 10 การวดัมลูค่าของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ์ 

- ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
3  บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุม
ร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและ
การบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญั
เดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
  

ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 /สัญชาติ  
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด   
บริษทัเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ร้อยละ 67.62 ใน

บริษทัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99              

และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 21.16   

และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง             
จ ากดั  

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี แลนดส์เคป จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัสยามมอร์ตาร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 /สัญชาติ  
บริษทัเอสซีจี เทรดด้ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั  

(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้าง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 

(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต ์จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัโสสุโก ้เซรามิค จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัสยามซานิทารีฟิตต้ิงส์ จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัสยามซานิทารีแวร์อินดสัทรี จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทรี จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัสยามปูนซิเมนตข์าว จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี เคมีคอลส์ จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทักระเบ้ืองทิพย ์จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 /สัญชาติ  
บริษทัสระบุรีรัชต ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 

(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัเอสซีจี ซอร์สซ่ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 

(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัสยามไฟเบอร์กลาส จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี เอก็ซพีเรียนซ์ จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทักระเบ้ืองกระดาษไทย จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทักระเบ้ืองหลงัคาซีแพค จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัสยามวิจยัและนวตักรรม จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัผลิตภณัฑก์ระเบ้ือง (ล าปาง) จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเจมาโก จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัซิเมนตไ์ทยโฮลด้ิง จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัอนุรักษพ์ลงังานซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเซรามิคซิเมนตไ์ทย จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเดอะสยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดสัทร่ีส์ 
   จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัอีโค่ แพลนท ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน)  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 /สัญชาติ  
บริษทัเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน)  

บริษทัเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน)  

บริษทัเอสซีจี แอคเคา้นต้ิ์ง  เซอร์วิสเซส จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทักฎหมายเอสซีจี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัสยามฟอเรสทรี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัระยองวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัอาร์ไอแอล 1996 จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ 
   จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัเอสซีจี พลาสติกส์ จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัเอสซีจี โฮลด้ิง จ ากดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัไทยโพลิเอททีลีน จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัซีทีโอ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัท่อธารา จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

24 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 /สัญชาติ  
บริษทัพร็อพเพอร์ต้ี แวล ูพลสั จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัซิเมนตไ์ทยพร็อพเพอร์ต้ี (2001) จ ากดั  
   (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัสยามผลิตภณัฑน์วตักรรมและโซลชูัน่ 
   จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัพรีแพค ประเทศไทย จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัเซกิซุย-เอสซีจี อินดสัทรี จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัไอทีวนั จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัโฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทัธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  จ ากดั 
   (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา   
ขายสินคา้ ราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัราคาท่ีขายใหก้บับุคคลภายนอก 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัราคาท่ีซ้ือ 
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัราคาท่ีขายใหก้บับุคคลภายนอก 
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงเทียบเคียงไดก้บัราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย ราคาตลาด 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงเทียบเคียงไดก้บัราคาตลาด 
 

 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุปได้
ดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 งวดสามเดือน  งวดสามเดือน 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
ขายสินคา้ 145  212  145  212 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,227  1,670  2,175  1,606 

บริษทัย่อย        
ขายสินคา้ -  -  2  - 
รายไดอ่ื้น -  -  73  498  
ซ้ือสินคา้ -  -  8,041  444 
ตน้ทุนทางการเงิน -  -  3,047  3,148 
รายไดค่้าบริหาร -  -  3,830  4,500 
        

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

ขายสินคา้ 256,831  246,906  198,109  187,264 
ซ้ือวตัถุดิบ 84,057  78,283  63,102  58,628 
รายไดอ่ื้น 32 - 13  32  13 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 2,932  1,327  2,932  1,327 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,291  898  1,268  857 

  
   



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ใ  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 งวดเกา้เดือน  งวดเกา้เดือน 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
ขายสินคา้ 549  1,117  549  1,117 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,866  6,042  5,700  5,843 
        

บริษทัย่อย        
ขายสินคา้ -  -  30  - 
รายไดอ่ื้น -  -  774  991 
ซ้ือสินคา้ -  -  54,060  4,400 
ตน้ทุนทางการเงิน -  -  9,344  9,325 
รายไดค่้าบริหาร -  -  13,730  13,500 
ซ้ือท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์  -  -  61  - 
        

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 731,982  779,088  572,295  596,728 
ซ้ือวตัถุดิบ 234,355  238,872  175,575  175,349 
รายไดอ่ื้น 81  40  81               40 
ซ้ือท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ -  1,431  -  1,431 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 9,190  9,496  9,171  9,496 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,039  3,133  2,828  2,850 
 

         



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีการค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
บริษทัเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั 152  105  152  105 
        

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั 69,822  49,825  53,905  40,296 
บริษทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 4,269  4,645  4,269  4,645 
บริษทัเอสซีจี เอก็ซพีเรียนซ์ จ ากดั 15  85  15  85 
รวม 74,258  54,660  58,341  45,131 

 
ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั -  -  50  4 
        

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จ ากดั 2,706  468  2,122  1,288 
บริษทัเอสซีจี แลนดส์เคป จ ากดั 25        -  25     - 
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั -  661  -  661 
รวม 2,731  1,129  2,197  1,953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี้การค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั -  -  715  345 
        

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั         
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จ ากดั 16,888  5,652  12,843  5,652 
บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 2,250  1,125  1,282  652 
บริษทัสยามมอร์ตาร์ จ ากดั 454  694  454  694 
รวม 19,592  7,471  15,294  7,343 

 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 1,772  1,265  1,726  1,190 
บริษทัเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั 20  -  20  - 
        

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั 5,910  3,423  5,627  3,423 
บริษทัพรีแพค ประเทศไทย จ ากดั 279  -  279  - 
บริษทัเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั 160  8        160  8 
บริษทัไอทีวนั จ ากดั 66  304  63  268 
บริษทัผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้าง จ ากดั 31  31  31  31 
บริษทัไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทรี จ ากดั  
   (มหาชน) 

 
29 

  
3 

  
29 

  
3 

บริษทัเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากดั 19  -  19  - 
บริษทัสยามผลิตภณัฑน์วตักรรมและโซลชูัน่    
   จ ากดั 17 

 
- 

 
- 

 
- 

        



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัเอสซีจี แอคเคา้นต้ิ์ง เซอร์วิสเซส จ ากดั 9  -  9  - 
บริษทัสยามวิจยัและนวตักรรม จ ากดั 6  -  6  - 
รวม 8,318  5,034  7,969  4,923 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั -  -  343,000  336,000 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  336,000  300,000 
เพ่ิมข้ึน -  -  7,000  36,000 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน -  -  343,000  336,000 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 5,001  4,810  5,001  4,810 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 143  135  143  135 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 1  1  1  1 
รวม 5,145  4,946  5,145  4,946 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 15,013  14,430  15,013  14,430 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 429  406  429  406 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 2  2  2  2 
รวม 15,444  14,838  15,444  14,838 

 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย ตามขอ้บงัคบัของกลุ่มบริษทั และค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั ซ่ึง
ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีกลุ่มบริษทั 
จ่ายสมทบใหผู้บ้ริหารในฐานะพนกังานของกลุ่มบริษทั 
 

4 ลูกหนีก้ารค้า   
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 74,258  54,660  58,341  45,131 
กิจการอ่ืนๆ  94,954  60,850  90,819  56,395 
รวม  169,212  115,510  149,160  101,526 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (6,015)  (6,510)  (4,286)  (4,781) 
สุทธิ  163,197  109,000  144,874  96,745 

         
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 

- 

  
(111) 

 
- 

  
(111) กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับงวด    

 
 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

31 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 156,116  107,917  137,824  95,662 
เกินวนัครบก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 7,083  1,086  7,052  1,086 
3 - 6 เดือน -  -  -  - 
6 - 12 เดือน -  -  -  - 
มากกวา่ 12  เดือน 6,013  6,507  4,284  4,778 

 169,212  115,510  149,160  101,526 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (6,015)  (6,510)  (4,286)  (4,781) 
สุทธิ 163,197  109,000  144,874  96,745 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วนั 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 และเงินปันผลรับส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  รายไดเ้งินปันผล 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

                
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั 99.99  99.99  590,000  590,000  590,000  590,000  -  - 
รวม         590,000  590,000  -  - 

 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์   
 
 การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559  

มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม 
 2560  2559 

 
 
 

  
การซ้ือและ 
การโอนเขา้-
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  
การซ้ือและ 
การโอนเขา้-
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  9,190  -  643  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  18,123  1,335  9,168  801 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  4,033  130  4,015  100 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง  2,733  16,865  24,531  4,255 
รวม  34,079  18,330  38,357  5,156 

  

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 

 
 
 

  
การซ้ือและ 
การโอนเขา้-
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  
การซ้ือและ 
การโอนเขา้-
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  8,435  -  643  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  13,713  385  9,168  801 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  2,952  130  3,147  100 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง  3,791  12,669  21,421  4,255 
รวม  28,891  13,184  34,379  5,156 

 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง 
 
บริษทัเร่ิมก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจงัหวดัล าพนูและไดด้ าเนินงานก่อสร้างไปแลว้บางส่วนในระหว่างปี 2558 - 2559 
ทั้งน้ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึง ณ วนัท่ีรายงานมีจ านวนเงินทั้งส้ิน 241 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 241 ล้านบาท)  
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงสถานการณ์การตลาดใน
ประเทศในปัจจุบนั จึงไดมี้มติอนุมติัใหช้ะลอโครงการท่ีอยู่ในระหว่างก่อสร้างเป็นการชัว่คราวเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์การตลาด โดยฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริหารไดพิ้จารณาปัจจยัและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในทุกดา้น
โดยละเอียดรอบคอบแลว้เห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัรวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียรายอ่ืนๆ ทั้งน้ีฝ่ายจดัการจะติดตามสถานการณ์การตลาดอย่างใกลชิ้ดและสม ่าเสมอเพ่ือ
พิจารณาระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเร่ิมด าเนินโครงการอีกคร้ังหน่ึง  
 

7 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตดับัญชี 21,144  28,337  14,110  16,808 

 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 

 
บนัทึกเป็น 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย)  
 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2560 
ในก าไรหรือ
ขาดทุน 

ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2560 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ลกูหน้ีการคา้ (ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) 1,302  (99)  1,203 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้) 3,685  (2,664)  1,021 
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน) 175  -  175 
ประมาณการหน้ีสิน  2,048  (1,731)  317 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 

ผลประโยชนพ์นกังาน 
 

8,549 
  

923 
  

9,472 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 12,578 ( (3,622)  8,956 
รวม 28,337  (7,193)  21,144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 36 

 งบการเงินรวม 
 

 
บนัทึกเป็น 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย)  
 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2559 
ในก าไรหรือ
ขาดทุน 

ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2559 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ลกูหน้ีการคา้ (ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) 1,389  86  1,475 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้) 1,640  796  2,436 
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน) 131              44  175 
ประมาณการหน้ีสิน  2,199  533  2,732 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 

ผลประโยชนพ์นกังาน 
 

7,134 
  

1,146 
  

8,280 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 19,001  (6,423)  12,578 
รวม 31,494  (3,818)  27,676 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 

 
บนัทึกเป็น 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย)  
 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2560 
ในก าไรหรือ
ขาดทุน 

ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2560 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ลกูหน้ีการคา้ (ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) 956  (99)  857 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้) 2,799  (1,920)  879 
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน) 88  -  88 
ประมาณการหน้ีสิน 1,804  (1,507)  297 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 

ผลประโยชนพ์นกังาน 
 

7,769 
  

828 
    

 8,597 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 3,392  -  3,392 
รวม 16,808  (2,698)  14,110 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 

 
บนัทึกเป็น 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย)  
 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2559 
ในก าไรหรือ
ขาดทุน 

ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2559 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ลกูหน้ีการคา้ (ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) 1,216  (87)  1,129 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้) 1,333  271  1,604 
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน) 88  -  88 
ประมาณการหน้ีสิน 1,976  88  2,064 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 

ผลประโยชนพ์นกังาน 
 

6,796 
  

730 
  

7,526 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 3,589  (197)  3,392 
รวม 14,998  805  15,803 

      



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 19,592  7,471  15,294  7,343 
กิจการอ่ืนๆ  98,628  61,592  82,440  55,581 
รวม  118,220  69,063  97,734  62,924 

 

9 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน         
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั         
   เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี         
      เก่ียวขอ้งกนั 3 -  -  343,000  336,000 
   เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั     
      การเงิน  

 
-  

 
40,000  

 
-  40,000 

รวม  -  40,000  343,000  376,000 

 
  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวนเงินรวม 40 ลา้นบาท ซ่ึงมี
อตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุในสัญญา ในระหว่างปี 2560 บริษทัไดช้ าระเงินกูท้ั้งจ านวนแลว้ 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ  
ไดด้งัน้ี 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ครบก าหนดภายใน 1 ปี  -  40,000  343,000  376,000 

         

10 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณ และผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความ
เส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 

 
 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 44,865  40,593  40,865  37,012 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 2,492  2,152  2,119  1,832 
รวม 47,357  42,745  42,984  38,844 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน  
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของ
โครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 42,745  37,356 

 
38,844  33,978 

รับรู้ในก าไรขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,470  3,054  3,105  2,752 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,142  989  1,035  898 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของ
โครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 

 
47,357  41,399 

 
42,984  37,628 

 
ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด*     3.34 - 3.55     3.34 - 3.55 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน                          4.00 - 7.00                           4.00 - 7.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน**               1.00 - 15.00                1.00 - 15.00 
อตัรามรณะ***    25.00 ของ TMO2008     25.00 ของ TMO2008 

 
*      อตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลส าหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 
**    ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
***  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table of 2008) 
 

 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนงัพ้ืนคอนกรีตมวลเบา 
และคานทบัหลงัมวลเบา ซ่ึงมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและผลิตภณัฑค์ลา้ยคลึงกนั ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

12 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ค านวณจากก าไร (ขาดทุน)
ส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญับริษทัใหญ่ และจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้
ระหว่างงวด โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของ        
   ผูถื้อหุน้สามญับริษทัใหญ่ 30,415  (32,424)  33,184  (23,156) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ี      
ออกจ าหน่ายแลว้ 400,000  400,000 

 
400,000  400,000 

        

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.08  (0.08)  0.08  (0.06) 

        

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของ        
   ผูถื้อหุน้สามญับริษทัใหญ่ 9,359  (71,058)  25,733  (56,570) 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ี      
ออกจ าหน่ายแลว้ 400,000  400,000 

 
400,000  400,000 

        

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.02  (0.18)  0.06  (0.14) 
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13 เงนิปันผล 
 
 ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถ้ือหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมตัิการจดัสรร

ก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 56 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่
ผูถื้อหุ้นในเดือนเมษายน 2559 

 
14 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลกูสร้างอ่ืน 9,163  7,785  9,163  7,785 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,133  2,812  2,080  2,812 

รวม 11,296  10,597  11,243  10,597 

        
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่       
   ยกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 23,445 

 

 22,643  19,221  18,018 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 26,366  18,506  24,687  14,647 

รวม 49,811  41,149  43,908  32,665 

        
ภาระผกูพนัอื่นๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือวตัถุดิบ        
   ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 27,238  22,018  27,238  22,018 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 14,614  14,614  6,969  6,969 

รวม 41,852  36,632  34,207  28,987 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 43 

สัญญาซ้ือไอน ้า 
 
ในเดือนมีนาคม 2557 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือไอน ้ ากบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงส าหรับโรงงานในจงัหวดั
ล าพูน บริษทัมีภาระท่ีจะตอ้งซ้ือไอน ้าในปริมาณตามท่ีก าหนดในสัญญา โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10 ปี นบัจาก
วนัเร่ิมตน้อายุสัญญา ซ่ึงวนัเร่ิมตน้อายุสัญญาจะตอ้งไม่เกินวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 
 

15 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ประกาศแล้วแต่ยงัไม่มผีลบังคับใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ไดมี้การประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้
น ามาใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมระหว่างกาลน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่น้ีถือปฏิบติักบั   
งบการเงินรวมส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560)  การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560)  สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560)  งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560)  สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560)  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560)  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560)  สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560)  ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560)  การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

ขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560)  ตน้ทุนการกูย้ืม 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560)  การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560)  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออก

จากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560)  เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560)  ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560)  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560)  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560)  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์

อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560)  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560)  เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2560)  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2560)  

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2560)   

สญัญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2560)  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ี
ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2560)  

การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2560)    

ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560)  

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2560)   

การร่วมการงาน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2560)   

การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

การวดัมลูค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560)  

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง
เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 
(ปรับปรุง 2560)  

ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง 2560)  

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 
(ปรับปรุง 2560)  

การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 
(ปรับปรุง 2560)  

รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 
(ปรับปรุง 2560)  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560)  

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ
บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560)  

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560)  

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนร้ือถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560)  

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560)  

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560)  

ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560)  

ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้ก าหนด
เงินทุนขั้นต ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับ  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  

สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560)  

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  

การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560)  

ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560)  

เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมระหว่างกาลของกลุ่มบริษทัจากการถือ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่น้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมในงวดท่ี   
ถือปฏิบติั 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการน าเสนองบการเงินระหว่างกาลปี 2560 ดงัน้ี  
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 

จดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 

จดั
ประเภท 
ใหม่ 

 
 

หลงัจดั 
ประเภท 
ใหม่ 

 (พันบาท) 

งบก าไรขาดทุน            

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
   วันที่ 30 กนัยายน 2559 

          

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 13,777  12,387  26,164  10,042  12,070  22,112 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

47,329  (12,387)  34,942  45,245  (12,070)  33,175 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 
   วันที่ 30 กนัยายน 2559 

          

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 39,520  36,845  76,365  32,278  35,753  68,031 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 116,108  (36,845)  79,263  109,574  (35,753)  73,821 

 


