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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มลูทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  เงินลงทุนชัว่คราว 
5  ลกูหน้ีการคา้ 
6  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
9  เจา้หน้ีการคา้ 
10  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
11  ขอ้มลูตามส่วนงานธุรกิจ 
12  ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
13  เงินปันผล 
14  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
15  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศ โดยจดัท าเป็นภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 

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

 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2547 

 
บริษทัใหญ่และบริษทัใหญ่ในล าดับสูงสุดในระหว่างงวด คือ บริษทัเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด และ
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่าย อิฐมวลเบา แผ่นผนงั พ้ืนคอนกรีตมวลเบาและคานทบัหลงั
มวลเบา  

 
 รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

  ประเทศที่จดัตั้ง     
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ /สัญชาติ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

   2562  2561 

บริษทัย่อยทางตรง      
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา              

แผ่นผนัง พ้ืนคอนกรีตมวล
เบาและคานทบัหลงัมวลเบา 

ประเทศไทย  100  100 
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2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและจดัท าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561           
งบการเงินระหวา่งกาลไม่ไดร้วมขอ้มลูทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี             
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกับการถือปฏิบัติใน
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
มาถือปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ 
อย่างเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 
(“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 TFRS 15 ก าหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจ านวนเงิน 
และจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้ ซ่ึงไดน้ ามาใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน        
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึง             
ส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บและมีการใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบ
การควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีจงัหวะ
เวลาของการรับรู้รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขาย โดยเป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้ในการจดัท า
งบการเงินระหว่างกาลน้ีเนื่องจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ และไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลขอ้ 15 
 

(ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพื่อใหแ้สดงเป็น            
หลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 
 

(ค) การประมาณการและการใช้ดลุยพนิิจ 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ  
การประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
 
ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี และแหล่งขอ้มูลส าคญัในการประมาณการ กลุ่มบริษทั        
ไดถ้ือปฏิบติัเช่นเดียวกบัการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และรวมอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาล ดงัน้ี 
 
หมายเหตุ 7 การทดสอบการด้อยค่าเก่ียวกับข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีใช้ในการประมาณมูลค่าท่ี             

คาดว่าจะไดรั้บคืน 
หมายเหตุ 8 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผลขาดทุน

ทางภาษีไปใชป้ระโยชน ์
หมายเหตุ 10 การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์

เก่ียวกบัขอ้งสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุม
ร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและ
การบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนัยส าคญั
เดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
  

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

บริษทัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั ไทย เป็นบริษทัย่อย  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 และมี

กรรมการร่วมกนั 
บริษทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 21.16   

และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง             
จ ากดั  

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี ซิเมนต ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

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

บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่    
จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั  
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้าง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 /สัญชาติ  
บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี เซรามิกส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี เอก็ซพีเรียนซ์ จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัเอสซีจี แอคเคา้นต้ิ์ง  เซอร์วิสเซส จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทักฎหมายเอสซีจี จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัพรีแพค ประเทศไทย จ ากดั ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทักลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัย่อยของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน)  

บริษทัไอทีวนั จ ากดั 
 

ไทย เป็นบริษทัร่วมของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  จ ากดั 
   (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา   
ขายสินคา้ ราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัราคาท่ีขายใหก้บับุคคลภายนอก 
ซ้ือ ราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัราคาท่ีซ้ือ 
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัราคาท่ีขายใหก้บับุคคลภายนอก 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงเทียบเคียงไดก้บัราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 
รายไดค่้าเคร่ืองหมายการคา้ อตัราร้อยละของรายไดจ้ากการขาย 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราตามสญัญา 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงเทียบเคียงไดก้บัราคาตลาด 
 
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 งวดสามเดือน  งวดสามเดือน 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,575  4,651  3,517  4,229 
        

บริษทัย่อย        
ขายสินคา้ -  -              -  10 
ซ้ือ -  -  1,826  11,125 
ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  -       -  352 
รายไดค่้าบริการ -  -  3,720  3,420 
รายไดค่้าเคร่ืองหมายการคา้ -  -  1,447  1,567 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  890  2,617 
รายไดอ่ื้น -  -  193  293 
 
 

       



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 งวดสามเดือน  งวดสามเดือน 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัอืน่ 
ขายสินคา้ 285,773  246,353  228,625  194,462 
ซ้ือ 88,718  71,812  71,396  56,551 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 3,243  1,200  2,607  1,200 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,832  1,549  1,825  1,477 
ดอกเบ้ียรับ 14  6  14  6 

 
ใ  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 งวดหกเดือน  งวดหกเดือน 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,340  8,271  6,223  7,476 
        

บริษทัย่อย        
ขายสินคา้ -  -  -  67 
ซ้ือ -  -  25,591  17,186 
ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  -  -  352 
รายไดค่้าบริการ -  -  7,440  6,840 
รายไดค่้าเคร่ืองหมายการคา้ -  -  3,130  3,174 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  2,528  5,225 
รายไดอ่ื้น -  -  243  565 
        
        
        
 
 
 

       



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 งวดหกเดือน  งวดหกเดือน 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัอืน่ 
ขายสินคา้ 597,345  513,608  474,600  408,002 
ซ้ือ 181,211  150,531  142,845  116,800 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 4,207  9,937  3,571  7,693 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,596  3,395  3,535  3,169 
รายไดอ่ื้น 16  12  16  12 
ดอกเบ้ียรับ 14  6  14  6 
 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีการค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัอืน่        
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั 77,641  67,779  60,896  53,151 
บริษทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 7,878  7,663  7,878  7,663 
บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชัน่แนล   
   คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 82 

 
- 

 
82  - 

บริษทัเอสซีจี เอก็ซพีเรียนซ์ จ ากดั 71  113  71  113 
รวม 85,672  75,555  68,927  60,927 

 
  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั -  -  3,649  1,775 
 
บริษทัอืน่  

 
 

 
 

 
 

บริษทัเอสซีจี เซรามิกส์ จ ากดั (มหาชน) 90   -  90  - 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จ ากดั -  2,010  -  1,661 
บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชัน่แนล  
    คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั - 

 
94 

 
- 

 
94 

รวม 90  2,104  3,739  3,530 

 
เจ้าหนี้การค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั -  -  480  38 
        

บริษทัอืน่         
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จ ากดั 17,360  11,547  14,313  9,202 
บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 2,365  2,034  1,604  1,025 
บริษทัผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้าง จ ากดั 1,687  1,336  1,687  1,336 
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั 572  -  572  - 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ากดั 429  429  429  429 
บริษทัเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากดั 5  -  5  - 
รวม 22,418  15,346  19,090  12,030 

 

 
 

  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 4,594  2,929  4,133  2,801 
บริษทัเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั -  75  -  75 
        
บริษทัย่อย        
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั -  -  1  - 
        
บริษทัอืน่          
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จ ากดั 5,002  3,497  4,322  3,432 
บริษทัเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอก็เซลเลนซ์ จ ากดั 782  -  782  - 
บริษทัไอทีวนั จ ากดั 70  134  66  111 
บริษทักฎหมายเอสซีจี จ ากดั 53  1  53  1 
บริษทัเอสซีจี แอคเคา้นต้ิ์ง เซอร์วิสเซส จ ากดั 25  12  25  12 
บริษทัเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากดั 25  -  25  - 
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต ์จ ากดั 17  -  17  - 
บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชัน่แนล 
    คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั - 

 
361 

 
- 

 
361 

บริษทัเอสซีจี เซรามิกส์ จ ากดั (มหาชน) -  65  -  65 
รวม 10,568  7,074  9,424  6,858 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั -  -  100,000  200,000 

 
  



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
มีดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  200,000  300,000 
ลดลง -  -  (100,000)  (20,000) 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน -  -  100,000  280,000 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผู้บริหารส าคัญ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 5,727  5,134  5,727  5,134 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3,320  152  3,320  152 
รวม 9,047  5,286  9,047  5,286 

        

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 11,407  10,830  11,407  10,830 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3,940  303  3,940  303 
รวม 15,347  11,133 1 15,347  11,133 

 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากระยะสั้นกบัธนาคารแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 250 ลา้นบาท  
(31 ธันวาคม 2561: ไม่มี) 
 

5 ลูกหนีก้ารค้า   
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 85,672  75,555  68,927  60,927 
บริษทัทัว่ไป  99,060  100,189  96,342  98,425 
รวม  184,732  175,744  165,269  159,352 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   -  -  -  - 
สุทธิ  184,732  175,744  165,269  159,352 

         
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
กลบัรายการค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ        

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  564  -  287 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  564  -  287 

        
หนีสู้ญส าหรับ        

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  563  -  286 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  563  -  286 
 

 
 
 
 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 184,458  174,019  164,997  157,874 
เกินวนัครบก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 272  1,725  272  1,478 
3 - 6 เดือน 2  -  -  - 

 184,732  175,744  165,269  159,352 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
สุทธิ 184,732  175,744  165,269  159,352 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 ถึง 60 วนั 
 
 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 สดัส่วนการถือหุน้ 

โดยตรง/ออ้ม 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

วิธีราคาทุน  รายไดเ้งินปันผล 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

                
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั 100  100  590,000  590,000  590,000  590,000  -  - 
รวม         590,000  590,000  -  - 

 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์   
 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง 

 
บริษทัเร่ิมก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจงัหวดัล าพูนและไดด้ าเนินงานก่อสร้างไปแลว้บางส่วนในระหว่างปี 2558-2559 
ทั้งน้ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึง ณ วนัท่ีรายงานมีจ านวนเงินทั้งส้ิน 240 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 240 ล้านบาท)  
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงสถานการณ์การตลาด    
ในประเทศในปัจจุบนั จึงไดมี้มติอนุมติัใหช้ะลอโครงการท่ีอยู่ในระหว่างก่อสร้างเป็นการชัว่คราวเพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์การตลาด โดยฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริหารไดพ้ิจารณาปัจจยัและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
ในทุกด้านโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ               
การด าเนินธุรกิจของบริษทัรวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียรายอ่ืนๆ ทั้งน้ีฝ่ายจดัการจะติดตามสถานการณ์การตลาดอย่าง
ใกลชิ้ดและสม ่าเสมอเพ่ือพิจารณาระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเร่ิมด าเนินโครงการอีกคร้ังหน่ึง  
 
ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัแต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือท าการทบทวนและท าการทดสอบการดอ้ยค่าของ          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างในจงัหวดัล าพูน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน           
โดยใชว้ิธีราคาตลาด (Market Data Approach) และประเมินมูลค่าของอาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างโดย                
ใช้วิธีราคาทุนเปล่ียนแทน (Cost Approach) เป็นผลให้บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นจ านวนเงิน                      
21 ลา้นบาท การวดัมลูค่ายติุธรรมดงักล่าว ถกูจดัล าดบัชั้นการวดัมลูค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 

 
8 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562    2561 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,481  14,736  19,454  13,917 

 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ ซ่ึงบริษทัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้        
รอการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน    31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ผลแตกต่างชัว่คราว  
       - สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมลูค่าของสินคา้) 6  24  -  - 
       - ประมาณการหน้ีสิน 2,373  920  -  - 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 65,728  208,384  -  - 
รวม 68,107  209,328  -  - 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ านวน 66 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 : 208 
ล้านบาท) ผูบ้ริหารพิจารณาการใชป้ระโยชน์ผลขาดทุนทางภาษีท่ีจะส้ินอายุในปี 2562-2565 โดยพิจารณาประกอบ
กบัแผนธุรกิจในอีก 5 ปีขา้งหน้า โดยเห็นว่ายงัมีความไม่แน่นอนของการใช้ประโยชน์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามหาก
ผูบ้ริหารพิจารณาแลว้พบวา่ มีความเป็นไปไดท่ี้ก าไรทางภาษีในอนาคตจะมีเพียงพอท่ีจะน าผลขาดทุนทางภาษี  มาใช้
ประโยชน์ทางภาษีได้ อาจท าให้มีการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีและรายไดภ้าษีเงินได้กลบัมา              
อีกคร้ัง 

 
9 เจ้าหนีก้ารค้า 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 22,418  15,346  19,090    12,030 
บริษทัทัว่ไป  93,744  89,944  76,628  71,893 
รวม  116,162  105,290  95,718  83,923 

 
 

 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541            
ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณและผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของ
ช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 

 
 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 49,539  35,822  45,772    33,111 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 3,643  3,462  3,226  3,070 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของ 

โครงการผลประโยชน์ 
 

53,182 
  

39,284 
  

48,998 
  

36,181 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัทควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของ
โครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 39,284  48,387 

 
36,181  43,959 

        

รับรู้ในก าไรขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,851  2,374  1,658  2,128 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 767  870  703  788 
ตน้ทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุง   
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 11,280  - 

 
10,456  - 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 53,182  51,631 

 
48,998  46,875 

 
ข้อสมมตใินการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันส้ินรอบระยะรายงาน 
 

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด *      3.02 - 3.31     3.02 - 3.31 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน                        3.00 - 6.00                        3.00 - 6.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน **                4.00 - 24.00                4.00 - 24.00 
อตัรามรณะ ***     50.00 ของ TMO2017     50.00 ของ TMO2017 
 
*      อตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลส าหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  
**    ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
***  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017)  
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกบัการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน              
โดยมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงก าหนดให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม      
หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั                 
จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
เป็นค่าใชจ่้าย 11 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการตามล าดบั 
และท าใหก้ าไรสุทธิลดลง 9 ลา้นบาท และ 8 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
11 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนงัพ้ืนคอนกรีตมวลเบา 
และคานทบัหลงัมวลเบา ซ่ึงมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและผลิตภณัฑค์ลา้ยคลึงกนั ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 

 

12 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ค านวณจากก าไรส าหรับงวด
ส่วนที่เ ป็นของผูถ้ ือหุ ้นสามญับริษทัใหญ่ และจ านวนหุ ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหน ักที่ออกจ าหน่ายแลว้                
ระหว่างงวด โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  
ก าไรส าหรับงวด 26,653  2,673  24,018  9,275 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ี      
ออกจ าหน่ายแลว้ 400,000  400,000 

 
400,000  400,000 

        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.07  0.01  0.06  0.02 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  
ก าไรส าหรับงวด 86,927  17,648  72,677  26,378 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ี      
ออกจ าหน่ายแลว้ 400,000  400,000 

 
400,000  400,000 

        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.22  0.04  0.18  0.07 

 
13 เงนิปันผล 

 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2561 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอตัราหุน้ละ    
0.03 บาท เป็นจ านวนเงิน 12 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นจ านวนเงิน 12 ลา้นบาท   
ซ่ึงจ่ายแลว้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561  
 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 
0.06 บาท เป็นจ านวนเงิน 24 ลา้นบาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นจ านวนเงิน 24 ลา้นบาท                    
ซ่ึงจ่ายแลว้เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2562 
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14 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 
 
(ก)   ภาระผกูพนั 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน    31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562    2561 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลกูสร้างอ่ืน 295  1,414  295  1,393 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5,370  3,928  5,370  3,928 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 217  217  217  217 
รวม 5,882  5,559  5,882  5,538 
        

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่        
      ยกเลกิไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 27,687  25,879  23,107  22,833 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 30,593  34,302  23,010  27,944 
รวม 58,280  60,181  46,117  50,777 
      

ภาระผกูพนัอื่นๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดแลว้        
     แต่ยงัไม่เขา้เง่ือนไขการเป็นหน้ีสิน 9,823  12,253  5,516  12,253 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 14,614  14,614  6,969  6,969 
ค่าใชจ่้ายส าหรับการก่อสร้างเข่ือน 
     ป้องกนัน ้าท่วม 

 
11,530 

  
12,025 

  
11,530 

1  
12,025 

รวม 35,967  38,892  24,015  31,247 

 
(ข) ในเดือนมีนาคม 2557 บริษทัไดท้ าส ัญญาซื้อไอน ้ ากบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงส าหรับโรงงาน                    

ในจงัหวดัล าพูน บริษทัมีภาระท่ีจะตอ้งซ้ือไอน ้ าในปริมาณตามท่ีก าหนดในสัญญา โดยมีระยะเวลาของสัญญา            
10 ปี นับจากวนัเร่ิมตน้อายุสัญญา ซ่ึงวนัเร่ิมตน้อายุสัญญาจะตอ้งไม่เกินวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 
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15 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ประกาศแล้วแต่ยงัไม่มผีลบังคับใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ไดมี้การประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทั
ไม่ไดน้ ามาใชใ้นการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่น้ีอาจเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบัติกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 
ทั้งน้ี ส าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ มีดงัน้ี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง มผีลบังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 2563 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16* 
การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และ            
การบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
 
กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงิน 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่าโดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีแสดงถึง
ภาระผูกพนัท่ีผูเ้ช่าต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในปัจจุบนั  
 
กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าเป็นคร้ังแรกต่องบการเงิน 

 

 


