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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1   ขอ้มลูทัว่ไป 
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6   ลกูหน้ีการคา้ 
7   ลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
8   สินคา้คงเหลือ 
9   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
11   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
13   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
14   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

15   เจา้หน้ีการคา้ 
16   เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
17   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
18   ทุนเรือนหุน้ 
19   ส่วนเกินทุนและส ารอง 
20   ขอ้มลูตามส่วนงานธุรกิจ 
21   รายไดอ่ื้น 
22   ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
23   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
24   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
25   ภาษีเงินได ้
26   สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
27   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
28   เงินปันผล 
29   เคร่ืองมือทางการเงิน 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

30   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
31   การบริหารจดัการส่วนทุน 
32   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
33   การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีน าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศโดยจดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
และไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือ
วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 บริษทัควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศไทยและ                     

มีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้ งอยู่  เลขท่ี 144 หมู่  16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ต าบลบางกระสั้ น อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 13160 ประเทศไทย 

 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2547 
 
บริษทัใหญ่และบริษทัใหญ่ในล าด ับสูงสุดในระหว่างปี คือ บริษทัเอสซีจี  ผลิตภ ัณฑ์ก่อสร้าง จ าก ัด และ 
บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่าย อิฐมวลเบา แผ่นผนงั พ้ืนคอนกรีตมวลเบาและคานทบัหลงั
มวลเบา  

 
 รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  ประเทศที่จดัตั้ง     
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ /สัญชาติ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

   2560  2559 

บริษทัย่อยทางตรง      
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา              

แผน่ผนงั พ้ืนคอนกรีตมวลเบา
และคานทบัหลงัมวลเบา 

ประเทศไทย 99.99  99.99  
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2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ  ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ 
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560Lในเบ้ืองต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ 
และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั  

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และไม่ได้มีการน ามาใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินน้ี กลุ่มบริษทั/บริษทัได้
ประเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงิน จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

(ข)    เกณฑ์การวัดมลูค่า  
 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีส าคญัแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินดงัต่อไปน้ี 

 
 หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนตามโครงการ

ผลประโยชนข์องพนกังานท่ีก าหนดไว ้
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(ค) สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 
งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ง) การประมาณการและใช้ดลุยพนิิจ 
 
ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและ
ขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของประมาณการ และขอ้สมมติท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี ซ่ึงมี
ผลกระทบส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินไดร้วมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุ 11 การทดสอบการดอ้ยค่าเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน 

หมายเหตุ 13, 25 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผลขาดทุน
ทางภาษีไปใชป้ระโยชน ์

หมายเหตุ 17 การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ เก่ียวกบั
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัท/บริษทัหลายข้อก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้ ง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
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เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ี
จะท าไดม้ลูค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถกูจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมตามขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า
ดงัน้ี  
 

 ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมลูค่า 

 ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ราคาท่ีสังเกตได)้ ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัก าหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมูลค่าซ่ึง
มีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และรายงาน
โดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบัชั้น
ของมลูค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นท่ีแตกต่างกนัของ
มลูค่ายติุธรรมในภาพรวม การวดัมลูค่ายติุธรรมในภาพรวมจะถกูจดัประเภทในระดบัเดียวกนักบัล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มลูท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมในภาพรวม 

 
กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอนเกิดข้ึน 
 

3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 
นโยบายการบัญชีท่ีน าเสนอดังต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน  
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(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมของบริษทั ประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทั  และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”)  

 
การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหวา่งกิจการในกลุ่มถกูตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการใน
ลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน   
 
บริษัทย่อย    
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าใหเ้กิดผล
กระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ี
มีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  

 
การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียใน
บริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั/
บริษทัโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทัโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่า
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท          
ออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวน
ท่ีทราบได ้และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงมลูค่า 
 
นอกจากน้ี เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินใน
งบกระแสเงินสด 

 

(ง) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 
 

 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน แสดงดว้ยในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหน้ี                      
ในอนาคตของลกูคา้ ทั้งน้ีลกูหน้ีจะถกูตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

หน้ีสูญไดรั้บคืนรับรู้เป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน 
 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 

 สินคา้คงเหลือวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มลูค่าใดจะต ่ากวา่  
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 ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธีดงัต่อไปน้ี 
 

สินคา้ส าเร็จรูป - ตีราคาตามตน้ทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการผลิตจริง) 
สินคา้ซ้ือมาเพ่ือขาย - ตีราคาตามตน้ทุนถวัเฉล่ีย 
สินคา้ระหวา่งผลิต - ตีราคาตามตน้ทุนมาตรฐาน  
วตัถุดิบ อะไหล่ วสัดุ   
    ของใชส้ิ้นเปลืองและอ่ืนๆ - ตีราคาตามตน้ทุนถวัเฉล่ีย 

 
ตน้ทุนของสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพ
ปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าใชจ่้ายใน
การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนในการ
ผลิตสินคา้นั้นใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือใหข้ายสินคา้ได ้
 

(ฉ) เงินลงทุน 
 
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน   
 

(ช) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง ซ่ึงรวมตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย 
การบูรณะสถานท่ีตั้ งของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ยืมของสินทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไข ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุม             
โดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าว
เป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
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ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ท่ีต่างกนั  
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
 
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพยท่ี์เช่านั้นๆ จดั
ประเภทเป็นสญัญาเช่าทางการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมลูค่ายติุธรรมหรือมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่าหกัดว้ย
ค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมี 
อตัราคงท่ี ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมลูค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่า
ตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากจ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของ
สินทรัพยห์รือมลูค่าอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์      
แสดงไดด้งัน้ี 
 
 
 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

30 

อาคารและส่ิงปลกูสร้าง 5, 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5, 10, 15  ปี 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 5  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5, 10  ปี 

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัซ้ือมาและมีอายุการใหป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกั
ดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น รายจ่ายอ่ืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้ 
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจ าหน่าย   
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือมลูค่าอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึง
ไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์ 
 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ ตามอายสุญัญา 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 
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กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่ไดคิ้ดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการพฒันา 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฌ) การด้อยค่า 
 
มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ือง
การดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดร้ับคืน ส าหรับมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะไดร้ับคืนของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่
พร้อมให้ประโยชน์จะถกูประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า    
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมิน
มูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนของสินทรัพยชิ์้นเดียวกนักบัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขายซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ผลขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ถึงแมว้่าจะยงัไม่มีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ผลขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยก์บัราคาทุนท่ีซ้ือหกัดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบก าหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
ค านวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดร้ ับในอนาคต คิดลดดว้ยอตัรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพยป์ระมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมลูค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึน 
ในภายหลงั และการเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเ งินอ่ืนๆ ท่ี เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานว่า มี 
ขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ซ่ึงหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชใ้นการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได ้
รับคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถกูกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มลูค่าตามบญัชี
ภายหลงัหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่ายสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุนหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการบนัทึก
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือ
ครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
(ฎ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงดว้ยราคาทุน 
 

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
  

โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทั/บริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นราย
โครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  
ผลประโยชนด์งักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นใช้หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงจดัท าโดยนัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทั/บริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมลูค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน ์ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
ทนัที กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 

 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทั/บริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิด
จากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็น
มลูค่าปัจจุบนั การวดัมลูค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ
หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตท่ีประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง
แน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจาก
การคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้น
จ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ี
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   
 

(ฑ) ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสามญั 

 
หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน  ต้นทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญและสิทธิซ้ือหุ้น 
(สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหกัจากส่วนของทุน  
 

(ฒ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณซ้ือท่ีกิจการก าหนด 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดจ้ะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญั
ไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้น หรือมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคญัในการไดร้ับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจากการขายสินคา้และให้บริการนั้น หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
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ดอกเบีย้รับและเงินปันผลรับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทั/
บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในกรณีเงินปันผลท่ีจะไดรั้บจากหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดจะพิจารณาจาก
วนัท่ีมีการประกาศสิทธิการรับเงินปันผล 
 

(ณ) ค่าใช้จ่าย 
 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
ค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนต้องน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่ าท่ีต้องจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า  
เม่ือไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 
ต้นทุนทางการเงิน 
 
ตน้ทุนทางการเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม ประมาณการหน้ีสินและส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้ง
จ่ายส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป และเงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
ค่าใช้จ่ายส าหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดเ้สนอสิทธิใหพ้นกังานจ านวนหน่ึงท่ีเขา้หลกัเกณฑส์ าหรับการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบ
ร่วมกนั พนกังานท่ีเห็นชอบกบัขอ้เสนอจะไดรั้บเงินจ านวนหน่ึงโดยค านวณผนัแปรตามเงินเดือนล่าสุด จ านวนปีท่ี
ท างานหรือจ านวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ กลุ่มบริษทั/บริษทับนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีแผนการออก
จากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 
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(ด) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรง
ในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากผลก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจน 
การปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่า
จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 
การวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจาก
ลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตาม
บญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทั/บริษทัตอ้งค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษทั/บริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคตซ่ึงเกิดจาก 
การประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต 
การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์
ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทั/บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษี
เงินได้ค ้างจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเ งินได้ค ้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้ในงวดท่ี
เกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษี
เงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกัน 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะถกูทบทวน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
 

(ต) เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนพุนัธ์    
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน ลูกหน้ีระยะยาว เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เงินกูย้ืม และ
หุน้กู ้ 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัด าเนินธุรกิจกบัต่างประเทศและมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและอตัรา
แลกเปล่ียน กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว ผลก าไรหรือขาดทุนจากการท า
ประกนัความเส่ียงรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ในงวดบญัชีเดียวกนักบังวดท่ีเกิดผลแตกต่างจากอตัราดอกเบ้ียและ        
อตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีท าประกนัความเส่ียงไว ้
 

(ถ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกจิ 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน จะแสดงถึงรายการ
ท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
 

4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั/บริษทั หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีอ านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทั/บริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั หรืออยู่ภายใต้
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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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 
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 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 /สัญชาติ  
 (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 

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 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 /สัญชาติ  
 (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)  

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 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 /สัญชาติ  
 (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) 

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) 

บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์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 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 /สัญชาติ  
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 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ 
     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงเทียบเคียงไดก้บัราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย ราคาตลาด 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงเทียบเคียงไดก้บัราคาตลาด 
 
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
ขายสินคา้ 566  1,312  566  1,312 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8,673  8,845  8,360  8,510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
        

บริษทัย่อย        
ขายสินคา้ -  -  30  - 
ซ้ือสินคา้ -  -  55,203  6,752 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  61  - 
รายไดค่้าบริหาร -  -  18,306  18,000 
ตน้ทุนทางการเงิน -  -  12,337  12,522 
รายไดอ่ื้น -  -  1,060  1,207 

 

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั  
ขายสินคา้ 976,764  997,328  766,761  771,934 
ซ้ือวตัถุดิบ 305,630  295,756  234,656  222,048 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  1,431  -  1,431 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 14,001  10,521  13,975  10,503 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,055  4,041  3,794  3,720 
รายไดอ่ื้น 123  46  123  46 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
  

ลกูหน้ีการค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
บริษทัเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั -  105  -  105 
        
กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั 64,599  49,825  52,891  40,296 
บริษทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 4,067  4,645  4,067  4,645 
บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 116  -  116  - 
บริษทัเอสซีจี เอก็ซพีเรียนซ์ จ ากดั 32  85  32  85 
รวม 68,814  54,660  57,106  45,131 

ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั -  -  13  4 
 

 
 

 
    

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จ ากดั 1,809  1,756  1,626  1,288 
บริษทัเอสซีจี แลนดส์เคป จ ากดั 19  -  19  - 
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั -  661  -  661 
รวม 1,828  2,417  1,658  1,953 

 

เจ้าหนี้การค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั -  -  704  345 
 

 
 

 
    

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั         
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จ ากดั 8,685  5,652  7,828  5,652 
บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 1,120  1,125  873  652 
บริษทัพรีแพค ประเทศไทย จ ากดั 712  -  712  - 
บริษทัสยามมอร์ตาร์ จ ากดั 215  694  215  694 
รวม 10,732  7,471  10,332  7,343 

 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 1,419  1,265  1,373  1,190 
        
กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั 6,660  3,423  6,536  3,423 
บริษทัไอทีวนั จ ากดั 469  304  437  268 
บริษทัเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จ ากดั 76  -  76  - 
บริษทัผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้าง จ ากดั 31  31  31  31 
บริษทัไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทรี จ ากดั  
   (มหาชน) 21 

 
3 

 
21 

 
3 

บริษทัเอสซีจี แอคเคา้นต้ิ์ง เซอร์วิสเซส จ ากดั 9  -  9  - 
บริษทัสยามวิจยัและนวตักรรม จ ากดั 9  -  9  - 
บริษทัเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั -  8  -  8 
รวม 8,694  5,034  8,492  4,923 

 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั -  -  300,000  336,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  336,000  300,000 
เพ่ิมข้ึน -  -  7,000  36,000 
ลดลง -  -  (43,000)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  300,000  336,000 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 23,391  22,716  23,391  22,716 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 572  541  572  541 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 3  3  3  3 
รวม 23,966  23,260  23,966  23,260 

 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อย ตามข้อบังคับของกลุ่มบริษัท/บริษัท และค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของ                 
กลุ่มบริษทั/บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั เงินตอบแทนพิเศษและอ่ืนๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ี 
กลุ่มบริษทั/บริษทัจ่ายสมทบให้ผูบ้ริหารในฐานะพนักงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั 

  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 128  128  98  98 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 7,750  4,788  4,619  2,675 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 115,126  12,829  53,050  5,908 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง -  21   -  21 
รวม 123,004  17,766  57,767  8,702 

 
6 ลูกหนีก้ารค้า  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 68,814  54,660  57,106  45,131 
กิจการอ่ืนๆ  61,534  60,850  57,767  56,395 
รวม  130,348  115,510  114,873  101,526 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (5,416)  (6,510)  (3,687)  (4,781) 
สุทธิ  124,932  109,000  111,186  96,745 

         
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
หน้ีสูญไดรั้บคืน -  110  -  110 
หน้ีสูญ 1,094  1,191  1,094  1,191 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 122,485  107,917  108,777  95,662 
เกินวนัครบก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 2,449  1,086  2,411  1,086 
3 - 6 เดือน -  -  -  - 
6 - 12 เดือน -  -  -  - 
มากกวา่ 12  เดือน 5,414  6,507  3,685  4,778 

 130,348  115,510  114,873  101,526 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,416)  (6,510)  (3,687)  (4,781) 
สุทธิ 124,932  109,000  111,186  96,745 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วนั 
 

7 ลูกหนีห้มุนเวยีนอื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 4 1,828  2,417  1,658  1,953 
         
กจิการอืน่ๆ         
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  3,285  7,954  2,881  7,374 
ภาษีรอขอคืน  2,137  1,825  1,925  1,514 
อ่ืนๆ  905  777  813  694 

รวม  8,155  12,973  7,277  11,535 

 
  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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8 สินค้าคงเหลอื 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 71,443  66,416  52,684  44,540 
สินคา้ระหวา่งผลิต 6,579  4,269  6,579  4,269 
วตัถุดิบ 38,961  41,152  31,424  35,294 
อะไหล่ วสัดุ และอ่ืนๆ 69,709  64,882  56,543  50,535 
สินคา้ระหวา่งทาง 10,584   4,686  10,584  4,686 

รวม 197,276  181,405  157,814  139,324 
หัก ค่าเผื่อมลูค่าสินคา้ลดลง (9,225)  (18,427)  (8,234)  (13,997) 
สุทธิ 188,051  162,978  149,580  125,327 

        

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย        
        และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        
ตน้ทุนขาย 1,516,851  1,402,246  1,249,236  1,123,259 
หัก   การปรับลดมลูค่าเป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ -  (8,696)  -  (7,335) 
บวก การกลบัรายการปรับลดมูลค่า 9,202  -  5,763  - 
รวมสุทธิ 1,526,053  1,393,550  1,254,999  1,115,924 

        
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 7,337  18,737  10,454  1,737 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป 855,774  750,939  680,098  585,816 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหวา่งปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 สดัส่วนการถือหุน้ 

โดยตรง/ออ้ม 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

วิธีราคาทุน  รายไดเ้งินปันผล 
 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 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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10 เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนอ่ืน 876  876  442  442 
หัก ค่าเผื่อมลูค่าเงินลงทุน (876)  (876)  (442)  (442) 
รวม -  -  -  - 

 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 งบการเงินรวม 
        เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
  ท่ีดินและ  อาคารและ    ติดตั้งและ    ระหวา่ง   
   ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองใช ้  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง    
  ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  ส านกังาน  และอุปกรณ์  และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 

ราคาทุน               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  323,634  876,328  2,626,568  62,931  852  193,460  4,083,773 
เพ่ิมข้ึน  -  29  9,881  5,847  -  30,851  46,608 
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี    -  -  (3,633)  (868)  -  -  (4,501) 
โอนเขา้ (ออก)  -  880  2,807  1,202  -  (4,889)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  323,634  877,237  2,635,623  69,112  852  219,422  4,125,880 
เพ่ิมข้ึน  -  4,541  16,371  5,504  -  1,424  27,840 
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี    -  -  (5,384)  (9,216)  (852)  -  (15,452) 
โอนเขา้ (ออก)  -  5,968  12,383  683  -  (19,034)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  323,634  887,746  2,658,993  66,083  -  201,812  4,138,268 

 
 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงินรวม 
        เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
  ท่ีดินและ  อาคารและ    ติดตั้งและ    ระหวา่ง   
   ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองใช ้  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง    
  ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  ส านกังาน  และอุปกรณ์  และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  -  484,507  1,723,503  38,592  852  -  2,247,454 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  37,016  141,418  8,933  -  -  187,367 
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี    -  -  (2,832)  (683)  -  -  (3,515) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  -  521,523  1,862,089  46,842  852  -  2,431,306 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  35,809  135,902  9,176  -  -  180,887 
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี    -  -  (4,049)  (8,855)  (852)  -  (13,756) 
โอนเขา้ (ออก)  -  -  (92)  92  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  -  557,332  1,993,850  47,255  -  -  2,598,437 

               

               
               

               

               



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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  งบการเงินรวม 
        เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
  ท่ีดินและ  อาคารและ    ติดตั้งและ    ระหวา่ง   
  ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองใช ้  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง    
  ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  ส านกังาน  และอุปกรณ์  และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 

มลูค่าตามบัญชี               
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  323,634  355,714  773,534  22,270  -  219,422  1,694,574 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  323,634  330,414  665,143  18,828  -  201,812  1,539,831 

 
มูลค่าตามบญัชีของ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ซ่ึงไดรั้บการคิดค่าเส่ือมราคาเต็มมูลค่าแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 781.7 ลา้นบาท  
(2559: 727.5 ล้านบาท)    
 

  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

55 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
        เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
  ท่ีดินและ  อาคารและ    ติดตั้งและ    ระหวา่ง   
   ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองใช ้  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง    
  ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  ส านกังาน  และอุปกรณ์  และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 

ราคาทุน               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  263,634  701,437  2,140,504  51,363  -  191,929  3,348,867 
เพ่ิมข้ึน  -  29  9,190  4,851  -  24,824  38,894 
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี    -  -  (3,633)  (595)  -  -  (4,228) 
โอนเขา้ (ออก)  -  880  2,747  1,202  -  (4,829)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  263,634  702,346  2,148,808  56,821  -  211,924  3,383,533 
เพ่ิมข้ึน  -  3,810  12,874  3,996  -  3,320  24,000 
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี    -  -  (2,500)  (8,927)  -  -  (11,427) 
โอนเขา้ (ออก)  -  5,945  7,432  631  -  (14,008)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  263,634  712,101  2,166,614  52,521  -  201,236  3,396,106 

   



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
        เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
  ท่ีดินและ  อาคารและ    ติดตั้งและ    ระหวา่ง   
   ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองใช ้  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง    
  ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  ส านกังาน  และอุปกรณ์  และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  -  396,937  1,414,777  31,096  -  -  1,842,810 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  28,273  107,106  7,449  -  -  142,828 
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี    -  -  (2,832)  (445)  -  -  (3,277) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  -  425,210  1,519,051  38,100  -  -  1,982,361 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  27,001  102,965  7,571  -  -  137,537 
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี    -  -  (2,115)  (8,590)  -  -  (10,705) 
โอนเขา้ (ออก)  -  -  (92)  92  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  -  452,211  1,619,809  37,173  -  -  2,109,193 

  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
        เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
  ท่ีดินและ  อาคารและ    ติดตั้งและ    ระหวา่ง   
  ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองใช ้  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง    
  ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  ส านกังาน  และอุปกรณ์  และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 

มลูค่าตามบัญชี               
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  263,634  277,136  629,757  18,721  -  211,924  1,401,172 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  263,634  259,890  546,805  15,348  -  201,236  1,286,913 

 
มลูค่าตามบญัชีของ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ซ่ึงไดรั้บการคิดค่าเส่ือมราคาเต็มมูลค่าแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 764.4 ลา้นบาท  
(2559: 720.2 ล้านบาท) 
 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง 
 

บริษัทเร่ิมก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจังหวดัล าพูนและได้ด าเนินงานก่อสร้างไปแล้วบางส่วนในระหว่าง                    
ปี 2558-2559 ทั้งน้ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึง ณ วนัท่ีรายงานมีจ านวนเงินทั้งส้ิน 241 ลา้นบาท (2559: 241 ล้านบาท)  
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงสถานการณ์การตลาดใน
ประเทศในปัจจุบนั จึงไดมี้มติอนุมติัใหช้ะลอโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งก่อสร้างเป็นการชัว่คราวเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์การตลาด โดยฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริหารไดพิ้จารณาปัจจยัและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนใน   
ทุกดา้นโดยละเอียดรอบคอบแลว้เห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัรวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียรายอ่ืนๆ ทั้งน้ีฝ่ายจดัการจะติดตามสถานการณ์การตลาดอย่างใกลชิ้ดและ
สม ่าเสมอเพ่ือพิจารณาระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเร่ิมด าเนินโครงการอีกคร้ังหน่ึง ระหว่างปี 2560 จาก
สถานการณ์การตลาดในปัจจุบนั บริษทัไดท้ าการทดสอบการดอ้ยค่าและการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
การประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้ับคืนอา้งอิงจาก 1) มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์และ/หรือ 2) มูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หกัตน้ทุนในการขาย แลว้แต่ตวัใดตวัหน่ึงจะสูงกวา่ 
 

ในการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงงวดเวลาของ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตมีระยะเวลาหา้ปี และอตัราการเติบโตหลงัจากนั้น ซ่ึงก าหนดจากการประมาณการ
ในระยะยาวของผูบ้ริหารเก่ียวกบัอตัราการเติบโตของก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา
และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) และใชอ้ตัราคิดลดจากตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของบริษทั 
 
 

  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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12 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 งบการเงินรวม 
  

ค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์ 

 สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนระหวา่ง

พฒันา 

  
 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 17,107  154  17,261 
เพ่ิมข้ึน 854  318  1,172 
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี -  (154)  (154) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 17,961  318  18,279 
เพ่ิมข้ึน 150  -  150 
โอนเขา้ (ออก) 318  (318)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 18,429  -  18,429 
      

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 9,776  -  9,776 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,539  -  1,539 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 11,315  -  11,315 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,531  -  1,531 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 12,846  -  12,846 

      
มลูค่าตามบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 6,646  318  6,964 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 5,583  -  5,583 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  

ค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์ 

 สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนระหวา่ง

พฒันา 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  

ค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์ 

 สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนระหวา่ง

พฒันา 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 13,923  154  14,077 
เพ่ิมข้ึน 854  8  862 
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี - 1 (154)  (154) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 14,777  8  14,785 
เพ่ิมข้ึน 150  -  150 
โอนเขา้ (ออก) 8  (8)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 14,935  -  14,935 
      

      

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 8,204  -  8,204 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,239  -  1,239 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 9,443  -  9,443 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,212  -  1,212 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 10,655  -  10,655 
      

มลูค่าตามบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 5,334  8  5,342 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 4,280  -  4,280 

 
  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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13 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 30,987  28,337  23,939  16,808 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น   
   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   
 ณ วนัท่ี 1    ในก าไรหรือ  ณ วนัท่ี 31 
 มกราคม  ในก าไรหรือ  ขาดทุน  ธนัวาคม 
 2559  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2559 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี        
ลกูหน้ีการคา้ (ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) 1,389  (87)  -  1,302 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้) 1,640  2,045  -  3,685 
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน) 131  44  -  175 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 9,333  1,264  -  10,597 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 19,001  (6,423)  -  12,578 
รวม 31,494  (3,157)  -  28,337 

 
 
  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

62 
 

 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น   
   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   
 ณ วนัท่ี 1    ในก าไรหรือ  ณ วนัท่ี 31 
 มกราคม  ในก าไรหรือ  ขาดทุน  ธนัวาคม 
 2560  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2560 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี        
ลกูหน้ีการคา้ (ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) 1,302  (220)  -  1,082 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้) 3,685  (2,751)  -  934 
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน) 175  -  -  175 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 10,597  (544)  3  10,056 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 12,578  6,162  -  18,740 
รวม 28,337  2,647  3  30,987 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น   
   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   
 ณ วนัท่ี 1    ในก าไรหรือ  ณ วนัท่ี 31 
 มกราคม  ในก าไรหรือ  ขาดทุน  ธนัวาคม 
 2559  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2559 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี        
ลกูหน้ีการคา้ (ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) 1,216  (260)  -  956 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้) 1,333  1,466  -  2,799 
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน) 88  -  -  88 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 8,772  801  -  9,573 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 3,589  (197)  -  3,392 
รวม 14,998  1,810  -  16,808 

 
 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น   
   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   
 ณ วนัท่ี 1    ในก าไรหรือ  ณ วนัท่ี 31 
 มกราคม  ในก าไรหรือ  ขาดทุน  ธนัวาคม 
 2560  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2560 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี        
ลกูหน้ีการคา้ (ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) 956  (219)  -  737 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้) 2,799  (2,004)  -  795 
เงินลงทุน (ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุน) 88  -  -  88 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 9,573  (430)  (1)  9,142 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 3,392  9,785  -  13,177 
รวม 16,808  7,132  (1)  23,939 

 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงกิจการไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 182,417  217,891  -  74,653 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ านวน 182 ลา้นบาท ผูบ้ริหารพิจารณาการ
ใช้ประโยชน์ผลขาดทุนทางภาษีท่ีจะส้ินอายุในปี 2562 - 2565 โดยพิจารณาประกอบกบัแผนธุรกิจในอีก 5 ปี
ขา้งหนา้ โดยเห็นวา่ยงัมีความไม่แน่นอนของการใชป้ระโยชนด์งักล่าว ซ่ึงคาดวา่จะใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทาง
ภาษีไดเ้พียงบางส่วน อยา่งไรกต็ามหากผูบ้ริหารพิจารณาแลว้พบวา่ มีความเป็นไปไดท่ี้ก าไรทางภาษีในอนาคตจะมี
เพียงพอท่ีจะน าผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชนท์างภาษีได ้อาจท าใหมี้การบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีและรายไดภ้าษีเงินไดเ้พ่ิมเติม 

  

 

 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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14 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     

หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวยีน         
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั         
   เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี         
      เก่ียวขอ้งกนั 4 -  -  300,000  336,000 
   เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  -  40,000  -  40,000 
รวม  -  40,000  300,000  376,000 

 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวนเงินรวม 40 ลา้นบาท ซ่ึงมี
อตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุในสญัญา ในระหวา่งปี 2560 บริษทัไดช้ าระเงินกูท้ั้งจ านวนแลว้ 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ไดด้งัน้ี 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     

 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
ครบก าหนดภายใน 1 ปี  -  40,000  300,000  376,000 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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15 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 10,732  7,471  10,332  7,343 
กิจการอ่ืนๆ  75,172  61,592  68,691  55,581 
รวม  85,904  69,063  79,023  62,924 

 
16 เจ้าหนีห้มุนเวยีนอืน่ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 4 8,694  5,034  8,492  4,923 
         
กจิการอืน่ๆ         

ค่าใชจ่้ายในการขายคา้งจ่าย  14,666  8,655  13,848  7,532 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  12,198  13,281  10,713  12,528 
เจา้หน้ีค่าขนส่ง  11,083  12,308  9,940  11,445 
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย ์  7,357  12,475  6,929  11,044 
อ่ืนๆ   38,013  40,446  32,022  33,140 

รวม  92,011  92,199  81,944  80,612 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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17 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณและผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 46,134  40,593  42,023  37,012 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 2,253  2,152  1,936  1,832 
รวม 48,387  42,745  43,959  38,844 

 
  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของ
โครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 42,745 

  
37,356 

 
38,844 

  
33,978 

รับรู้ในก าไรขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,627  4,384  4,139  3,924 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,523  1,319  1,381  1,198 
ผลขาดทุนจากการประมาณการ 
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 7 

  
13 

 
6 

  
9 

 6,157  5,716  5,526  5,131 
        
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        
ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการ 
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 17 

  
- 

 
(1) 

  
- 

        
อืน่ๆ        
ผลประโยชนจ่์าย (532)  (327)  (410)  (265) 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของ

โครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 48,387 
  

42,745 
 

43,959 
  

38,844 
 

ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานเกิดข้ึนจาก 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 17  -  (1)  - 
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ในระหวา่งปี 2560 มีการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานในเร่ืองต่อไปน้ี 
 
 การเกษียณอายุใหถื้อปฏิบติัเหมือนการเลิกจา้งพนกังาน ซ่ึงก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ลูกจา้งท่ี

เกษียณอาย ุ
 นายจา้งตอ้งก าหนดอายเุกษียณของพนกังาน หรือตกลงอายเุกษียณร่วมกนัระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง  
 หากนายจา้งไม่ไดก้ าหนดอายุเกษียณหรือก าหนดอายุเกษียณไวม้ากกว่า 60 ปี ลูกจา้งท่ีมีอายุครบ 60 ปีข้ึนไป

สามารถแสดงเจตนาเกษียณต่อนายจา้งได ้
 
ทั้งน้ี กฎหมายท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคัญต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของ
โครงการผลประโยชนข์องกลุ่มบริษทั/บริษทั 

 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2560  2559 
  (ร้อยละ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม     
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) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
  เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 (พันบาท) 

ผลกระทบต่อประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

       

อตัราคิดลด        
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 (3,232)  (2,960)  (2,891)  (2,656) 
ลดลงร้อยละ 0.5 3,534  3,279  3,194  2,938 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน        
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0 8,308  7,141  7,434  6,401 
ลดลงร้อยละ 1.0 (6,850)  (5,910)  (6,145)  (5,311) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน        
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.0 (1,037)  (877)  (927)  (785) 
ลดลงร้อยละ 10.0 1,070  903  956  808 

 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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18 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ราคาตาม  2560  2559 
 มลูค่าหุน้  จ านวนหุน้  มลูค่า  จ านวนหุน้  มลูค่า 
 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1  400,000  400,000  400,000  400,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามญั 1  400,000  400,000  400,000  400,000 
          

ทุนที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1  400,000  400,000  400,000  400,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามญั 1  400,000  400,000  400,000  400,000 

 
19 ส่วนเกนิทุนและส ารอง 

 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่า
มลูค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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20 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังพ้ืนคอนกรีต    
มวลเบา และคานทบัหลงัมวลเบา ซ่ึงมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและผลิตภณัฑค์ลา้ยคลึงกนั ดงันั้นฝ่ายบริหารจึง
พิจารณาวา่กลุ่มบริษทั/บริษทัมีส่วนงานธุรกิจท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว   
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัมีส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศจากการส่งออกaโดยน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการ
จ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ส าหรับรายการรายไดจ้ากการขายท่ีมีมูลค่าเป็นสาระส าคญั โดยรายไดจ้ากการขายตาม
ส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลกูคา้  
 
ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ประเทศไทย  1,399,329  1,431,193  1,132,094  1,153,912 
ประเทศในทวีปออสเตรเลีย  303,307  32,237  303,307  32,237 
อ่ืนๆ  2,408  4,462  2,408  4,462 
รวม  1,705,044  1,467,892  1,437,809  1,190,611 

 
ลกูค้ารายใหญ่ 
 
รายไดจ้ากลกูคา้รายหน่ึงจากส่วนงานธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนงัพ้ืนคอนกรีตมวลเบา และคานทบัหลงั
มวลเบาของบริษทัเป็นเงินประมาณ 303.3 ลา้นบาท (2559: 32.2 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
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21 รายได้อืน่ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขนส่ง -  10,860  -  9,389 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ -  31  18,306  18,031 
อ่ืนๆ 6,171  7,392  6,010  6,921 

รวม 6,171  18,283  24,316  34,341 

 
22 ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

เงินเดือน สวสัดิการและค่าใชจ่้ายพนกังาน 33,618  32,345  32,483  31,217 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 18,488  -  20,273  - 
ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 15,976  25,416  15,704  22,713 
ค่าเดินทาง 9,076  8,607  9,076  8,607 
ค่าเช่า 4,106  4,152  4,084  4,130 
อ่ืนๆ 28,691  26,785  22,515  21,145 

รวม 109,955  97,305  104,135  87,812 
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23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

เงินเดือน สวสัดิการและค่าใชจ่้ายพนกังาน 57,280  54,933  53,997  51,868 
ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ 6,400  6,426  5,298  5,158 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 3,840  3,541  3,543  3,290 
ค่าเช่า 2,841  3,084  2,419  2,610 
ค่าตอบแทนกรรมการ 2,280  2,325  2,280  2,325 
ค่าเดินทาง 1,517  1,088  1,449  1,027 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,487  1,401  1,156  1,093 
อ่ืนๆ 6,643  18,635  5,500  16,655 

รวม 82,288  91,433  75,642  84,026 

 
24      ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง 184,610  177,306  162,073  155,917 
สวสัดิการและอ่ืนๆ 54,469  51,417  47,360  45,659 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 8,069  7,710  7,424  7,135 
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 6,157  5,716  5,526  5,131 
ค่าตอบแทนกรรมการ 2,280  2,325  2,280  2,325 

รวม 255,585  244,474  224,663  216,167 

 
กลุ่มบริษทั/บริษทัไดจ้ดัให้มีเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักระทรวงการคลงัตาม
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหน่ึงส าหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความ
สมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน พนกังานท่ีจะสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนน้ีตอ้งจ่ายเงินสะสม
เป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 ถึง 13 ของเงินเดือน และกลุ่มบริษทั/บริษทัจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือน
เขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 4 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอายงุานของสมาชิก 
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25 ภาษเีงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน  -  -  -  - 
        
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         

การเปล่ียนแปลงของ         
ผลแตกต่างชัว่คราว 13 (2,647)  3,157  (7,131)  (1,810) 

รวม  (2,647)  3,157  (7,131)  (1,810) 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

13 (3) 
 

-  1  - 
 

         การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษทีี่แท้จริง   
 

 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   2,817    (104,583) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  563  20  (20,917) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (1,569)    (898) 
สิทธิประโยชนท์างภาษี   -    (2,790) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอ่ืนๆ   1,973    2,641 
ผลขาดทุนทางภาษีเพ่ิมข้ึน (ใชไ้ป)   (967)    21,964 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน   -    - 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   (2,647)    3,157 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้   -  (2,647)   3  3,157 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   21,466    (82,434) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  4,293  20  (16,487) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (826)    (828) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้และอ่ืนๆ   1,723    2,384 
ผลขาดทุนทางภาษีเพ่ิมข้ึน (ใชไ้ป)   (5,190)    14,931 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน   -    - 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   (7,131)    (1,810) 
รายได้ภาษเีงินได้  -  (7,131)   -  (1,810) 

 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 42) พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหป้รับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 
เป็นตน้ไป 

 
26 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้กลุ่มบริษทัได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบั ผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนงั 
พ้ืนคอนกรีตมวลเบาและคานทบัหลงัมวลเบาซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  
 
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 

(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 
มีก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 

(ค) ให้ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริมมีก าหนดเวลาหา้ปีนบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ข) และ 
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(ง) ใหไ้ดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 2 เท่า ของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปีนบั
แต่วนัท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุ 
ไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 
รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
 กิจการท่ี

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี 
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี 
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ -  305,715  305,715  -  37,500  37,500 
ขายในประเทศ -  1,399,329  1,399,329  -  1,430,392  1,430,392 
รวมรายได้ -  1,705,044  1,705,044  -  1,467,892  1,467,892 

  
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 กิจการท่ี

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ -  305,715  305,715  -  36,699  36,699 
ขายในประเทศ -  1,132,094  1,132,094  -  1,153,912  1,153,912 
รวมรายได้ -  1,437,809  1,437,809  -  1,190,611  1,190,611 
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27 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนท่ีเป็น
ของผูถื้อหุน้สามญับริษทัใหญ่และจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปี โดยแสดงการ
ค านวณดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนท่ีเป็น        
   ส่วนของผูถื้อหุน้สามญับริษทัใหญ่ 5,465  (107,740)  28,596  (80,624) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 400,000  400,000  400,000  400,000 

        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.01  (0.27)  0.07  (0.20) 

 
28 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 56 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในเดือนเมษายน 2559 
 

29 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัควบคุมความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และรักษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใหเ้พียงพอ  
เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั และลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากผลกระทบของความผนัผวนใน
กระแสเงินสด 
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ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงดา้นสินเช่ือเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามสัญญาท าใหเ้กิดความสูญเสียทางการเงิน กลุ่มบริษทั/บริษทั
ไดมี้นโยบายป้องกนัความเส่ียงน้ี โดยการพิจารณาการใหสิ้นเช่ือกบัลกูคา้ ก าหนดวงเงินสินเช่ือวงเงินค ้าประกนัจาก
ธนาคาร และ/หรือวงเงินค ้าประกนับุคคล ก าหนดระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือ มีระบบงานในการควบคุมการใหสิ้นเช่ือ
และมีการติดตามลกูหน้ีท่ีมีการคา้งช าระ มลูค่ายติุธรรมของลกูหน้ีซ่ึงแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุทธิ
ของลกูหน้ีหลงัจากหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด อนัจะมีผลต่อดอกเบ้ียสุทธิ ซ่ึง
กลุ่มบริษทั/บริษทับริหารหน้ีสินโดยการกูย้ืมท่ีมีทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ี และอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามความเหมาะสม
ของสภาพตลาด  
 
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม และระยะเวลาท่ีครบ
ก าหนดช าระมีดงัน้ี 
 

  
 

 
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

 ผลตอบแทน  
 ท่ีแทจ้ริง (พันบาท) 
     

ปี 2559     
หมุนเวยีน     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด -  336,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   ราคาตลาด 40,000  40,000 

รวม  40,000  376,000 

     

ปี 2560     
หมุนเวยีน     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาตลาด -  300,000 

รวม  -  300,000 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทั/บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมีสกลุต่างประเทศดงัน้ี 

 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2560  2559  2560  2559 
   (พันบาท) 

เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย    
ลกูหน้ีการคา้   4,763  3,607  4,763  3,607 
          
เงินดอลลาร์สหรัฐ          
ลกูหน้ีการคา้   39  -  39  - 
          
เงินยโูร    
เจา้หน้ีการคา้   (12,293)  (4,687)  (12,293)  (4,687) 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   (293)  (4,773)  (293)  (3,820) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะ 
การเงนิที่มคีวามเส่ียง             

  
(7,784)  

 
(5,853)  (7,784)  

 
(4,900) 

 
มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน    
 
เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั/บริษทัเช่ือว่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มูลค่าตาม
บญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 
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30 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 
  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลกูสร้างอ่ืน 
 

8,482  7,785  8,482  7,785 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,977  2,812  2,476  2,812 

รวม 11,459  10,597  10,958  10,597 

        
       
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่า 
     ด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ 
 
 

       

ภายในหน่ึงปี 
 

23,460  22,643  19,468  18,018 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 28,201  18,506  26,734  14,647 

รวม 51,661  41,149  46,202  32,665 

        
ภาระผกูพนัอื่นๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือ
วตัถุดิบ 

       
   ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 19,298  22,018  19,298  22,018 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 14,614  14,614  6,969  6,969 

รวม 33,912  36,632  26,267  28,987 

 
สัญญาซ้ือไอน ้า 

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

  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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31 การบริหารจดัการส่วนทุน 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั/บริษทัมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือด ารงฐานเงินทุนให้
แข็งแกร่ง โดยการวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหาร 
กระแสเงินสดท่ีดีอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี กลุ่มบริษทั/บริษทัยงัค านึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุน 
ในโครงการท่ีมีอตัราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม รวมทั้ ง สร้างความ
แข็งแกร่ง ความมัน่คงของการด ารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี เพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถ 
ในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต และรักษาความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หน้ี และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อ่ืนๆ 
 

32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติั
จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท เป็นจ านวนเงิน 12 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นในระหว่างปี 2561 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้ึนอยู่กบัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 
26 มีนาคม 2561 
 

33 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2559 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนอ
งบการเงินปี 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            
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 48,697  48,608  97,305  40,609  47,203  87,812 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 140,041  (48,608)  91,433  131,229  (47,203)  84,026 

 
 


