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สารจากคณะกรรมการ
	 ปี	2556	การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัวลง	เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกตลาดส่งออกได้รับ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว	 ในขณะที่ครึ่งปีหลังมีการชะลอการใช้จ่ายของภาคเอกชนและภาครัฐ	 

อย่างไรก็ตามตลาดอิฐมวลเบาในปี	 2556	 ยังคงเติบโตสูงขึ้นจากปี	 2555	 จากการที่ตลาดยอมรับการใช้อิฐมวลเบา 

มากขึ้นเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	 	โดยในปี	 	2556	 	บริษัทมีรายได้จากการด�าเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจากการ

ขยายตวัของการใช้อฐิมวลเบาแทนอฐิมอญ	โดยเฉพาะตลาดนอกเขตกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	ซึง่สอดคล้องกนักบัการ

ขยายก�าลังการผลิตของบริษัทเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 นอกจากการด�าเนนิธรุกจิและการพัฒนาสนิค้าและบรกิารให้สอดคล้องกบัความต้องการทีแ่ท้จรงิของผูบ้รโิภค

แล้ว	บรษิทัยงัมุง่มัน่ทีจ่ะบริหารงานอย่างรอบคอบ	ระมดัระวงั	และมปีระสทิธิภาพ	รวมทัง้สามารถปรบัตัวอย่างรวดเรว็

เพื่อรองรับปัจจัยที่ไม่แน่นอนต่าง	ๆ	 โดยได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมเพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทบนพื้นฐานของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		 

มีความโปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้

	 คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 	 ที่สนับสนุนและให้ความไว้วางใจต่อบริษัท 

ด้วยดีมาโดยตลอด	 	และขอให้มั่นใจว่าบริษัทจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุด

ต่อทุกฝ่ายตามที่บริษัทได้ปฏิบัติมาโดยตลอด

กรุงเทพมหานคร	วันที่		6		กุมภาพันธ์		2557

(นายกิตติ	สุนทรมโนกุล)

กรรมการผู้จัดการ

(นายขจรเดช		แสงสุพรรณ)

ประธานกรรมการ
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	 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

ตามความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัตามข้อบงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบทีส่�าคญั	ได้แก่	 

การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินอย่างโปร่งใส	ถูกต้อง	 เพียงพอ	การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 การสอบทานระบบประเมินการ

บริหารความเสี่ยง	 การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	การสอบทานความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2557	

 

	 ในปี	 2556	มีการประชุมทั้งสิ้น	 6	ครั้ง	 และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง	 ในปีน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาอนมุตัใินเรือ่งการจดัท�ากฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน	การประเมนิคณุภาพ

งานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล	 (Quality	Assurance	Review)	 โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 (Internal	 

Assessment)	ซึ่งผ่านการประเมินตามแผนงานระยะปานกลางเป็น	Global	Internal	Audit	Excellence	สรุปสาระส�าคัญ

ในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี	2556	ดังนี้

	 1.	การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	2556	ของบริษัท	
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี	2556	ของบริษัท	งบการเงินรวม 

	 	 ของบรษิทัและบรษิทัย่อย	รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิว่าเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและ 

	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย	(Thai	Financial	Reporting	Standards	-TFRS)	ซึ่งสอดคล้องกับ 

	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 (International	Financial	Reporting	Standards	 -IFRS)	 

	 	 โดยได้สอบทานประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคญั	รายการพเิศษ	และได้รบัค�าชีแ้จงจากผูส้อบบญัช	ีฝ่ายจดัการ	และ 

	 	 ผู้ดูแลงานงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดท�างบการเงิน	 รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบใน 

	 	 งบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	จงึได้ให้ความเหน็ชอบ 

	 	 งบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

	 	 เช่นเดยีวกบัปีทีผ่่านมา	ในปี	2556	คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการ 

	 	 เข้าร่วมประชมุเพือ่ปรกึษาหารอืกนัอย่างอสิระถงึข้อมลูทีม่สีาระส�าคญัในการจดัท�างบการเงนิและการเปิดเผย 

	 	 ข้อมูลทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานและเป็นประโยชน์กบัผูใ้ช้งบการเงนิ	รวมทัง้รบัทราบรายงานพฤตกิารณ์อนัควร 

	 	 สงสัยของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา	89/25	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ 

	 	 พ.ศ.2535	แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ฉบบัที	่4)	พ.ศ.	2551	ตามทีไ่ด้ให้ 

	 	 ความเห็นชอบในแนวปฏบิตัแิละแบบรายงานฯ	ในปี	2553	ทีก่�าหนดให้กรรมการผูจั้ดการรายงานผลการก�ากบั 

	 	 ดแูลตามพระราชบญัญตัดิงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละครัง้	โดยในปี	2556	กรรมการผูจั้ดการรายงาน 

	 	 ว่าไม่พบพฤตกิารณ์ใดทีเ่ข้าข่ายดงักล่าว	ส่งผลให้การจดัท�างบการเงนิของบรษิทั	เชือ่ถอืได้		โปร่งใส		ผูส้อบบญัชี 

	 	 มีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้	

	 2.	การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		
	 	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ 

	 	 ก�ากบัดแูลให้บรษิทัปฏบิตัติามข้อบงัคบัของบรษิทั	ข้อก�าหนดของกฎหมาย	และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ 

	 	 ที่ดีอย่างต่อเนื่อง	ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�านึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม�่าเสมอ	มีการ 

	 	 เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศและรายการท่ีเกีย่วโยงกนัตามประกาศของ	ก.ล.ต.	และประกาศของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	 

	 	 อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	ตลอดจนเน้นการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย	

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2556
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	 	 ในปี	2556	บรษิทัได้รบัทราบนโยบายและวธิกีารปฏบิติั	เรือ่งการต่อต้านคอร์รปัชัน่จากบรษิทัแม่	ซึง่จะน�าไป 

	 	 ประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบับรษิทั	โดยมหีน่วยงานตรวจสอบภายในให้การสนบัสนนุและให้ค�าปรกึษา	นอกจากนี	้ 

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม 

	 	 ทัง้คณะ	(As	a	Whole)	และประเมินตนเอง	(Self-Assessment)	ตามแนวทางของ	ก.ล.ต.	และตลาดหลกัทรพัย์ฯ	 

	 	 ซึ่งหัวข้อที่ประเมินประกอบด้วยความพร้อมของกรรมการ	รายงานทางการเงิน	การประชุมกับผู้สอบบัญชี	 

	 	 การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอื่นๆ	 การบริหารความเสี่ยงและ 

	 	 การควบคมุภายใน	การประชมุคณะกรรมการและการปฏบิตัหิน้าทีข่องเลขานกุารและหน่วยงานตรวจสอบ 

	 	 ภายใน	ทัง้นีเ้พ่ือน�าไปใช้พัฒนาและปรบัปรงุการปฏบิติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ผลการประเมนิฯ	 

	 	 ประจ�าปี	2556	อยูใ่นเกณฑ์ทีน่่าพอใจเช่นเดยีวกบัปีทีผ่่านมาซึง่ได้รายงานผลการประเมนิฯให้คณะกรรมการ 

	 	 บรษิทัรับทราบ	รวมทัง้ได้พิจารณาปรับปรงุแบบประเมนิผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็น 

	 	 ประจ�าทุกปี	ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหาของแบบประเมินฯ	ครอบคลุมความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของ 

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน	 โดยได้ส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดย 

	 	 หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย	

	 3.	การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและพิจารณารายงาน 

	 	 สัญญาณเตือนภัย	 (Risk	Warning	Signals)	 เป็นประจ�าทุกไตรมาส	รวมทั้งได้ทบทวนความเหมาะสมของ 

	 	 ข้อมูลที่ใช้พิจารณาประเมินการบริหารความเสี่ยง	พร้อมทั้งจัดท�า	Risk	Analysis	Document	(RAD)	ในการ 

	 	 วัดผลเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทสะท้อนภาพที่แท้จริง	และสามารถจัดล�าดับความส�าคัญของ 

	 	 ความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบเพ่ือก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น 

	 	 และทนัท่วงท	ีโดยในปี	2556	บรษิทัยงัคงปฏบิตัติามแผนส�ารองฉกุเฉนิ	(Disaster	Recovery	Plan:	DRP)	และ 

	 	 แผนการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง	(Business	Continuity	Management:	BCM)	ซึง่เป็นแผนทีก่�าหนดขึน้เพือ่ 

	 	 ป้องกันและรับมือกับเหตกุารณ์ฉกุเฉนิทีค่าดการณ์ไม่ได้และอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทั

	 4.	การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมนิระบบการควบคมุภายในทีผู่ด้แูลงานตรวจสอบภายใน 

	 	 ได้รายงานเป็นรายไตรมาส	พบว่ามีความเพียงพอ	 เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ	 และสอดคล้องกับ 

	 	 ความเหน็ของผูส้อบบญัชทีีร่ายงานว่า	จากการทดสอบระบบการควบคมุไม่พบข้อบกพร่องของการควบคมุ 

	 	 ภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญัซ่ึงมผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทั	ฝ่ายจดัการให้ความส�าคญัในเรือ่งระบบงาน 

	 	 เชิงป้องกัน	 (Proactive	 Preventive	Audit)	 โดยก�าหนดแนวทางการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

	 	 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท	 (IT	Governance)	 ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม 

	 	 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้วย	นอกจากนีห้น่วยงานตรวจสอบภายในได้ร่วมกบับรษิทัในการพฒันารายงาน	 

	 	 Continuous	 Monitoring	 &	 Continuous	 Auditing	 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้บริษัทใช้ก�ากับดูแลงาน 

	 	 ในความรบัผดิชอบ	และผูต้รวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบ	รวมทัง้ได้น�าระบบการประเมนิการควบคุมด้วย 

	 	 ตนเอง	 (Control	 Self	Assessment	 :	 CSA)	 มาใช้ในการปฏบิติังานของหน่วยงานต่าง	ๆ	 ซ่ึงได้ผลดอีย่างต่อเนือ่ง 

	 	 เพือ่ให้การประเมนิการควบคมุด้วยตนเองครอบคลมุทัง้ผลการปฏบิติังานตามดชันตัีวช้ีวดัผลการด�าเนนิงาน	 

	 	 (KPI)	การควบคุมภายในที่ส�าคัญของบริษัทและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทาง 

	 	 ธรุกจิ	มกีารจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารให้แก่หน่วยธรุกจิต่าง	ๆ 	โดยน�าประเดน็ส�าคญัทีต่รวจพบมาเป็นกรณี 

	 	 ศึกษา	 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง	 ผลกระทบและ 

	 	 การควบคุมภายในที่ส�าคัญของแต่ละขั้นตอน	
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	 	 ด้านการตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ	 

	 	 ซึ่งปีนี้เร่ิมจัดท�ากฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน	และจะทบทวนเป็นประจ�าทุกปีให้สอดคล้องกับ 

	 	 ความเสีย่งและสถานการณ์ปัจจบุนัของบรษิทั	เพือ่น�ามาใช้เป็นแนวปฏบิตั	ิ		นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบ 

	 	 ได้รับทราบการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง	 (Quality	Assurance	Review	–	 Internal	 

	 	 Assessment)	ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	เพือ่เป็นตัวชีว้ดัการบรรลเุป้าหมายในการเป็น	Global	Internal	 

	 	 Audit	Excellence	โดยใช้แนวทางของ	The	Institute	of	Internal	Auditor	(IIA)	สถาบันที่ได้รับการยอมรับ 

	 	 ในระดับสากลด้านการตรวจสอบภายใน	และ	 ISACA/COBIT	สถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

	 	 ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ	โดยผลการประเมนิคณุภาพงานตรวจสอบภายในกบัผูม้ส่ีวนได้เสียรวม	 

	 	 7	กลุ่มเป้าหมาย	สามารถผ่านเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร้อยละ	80	ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน 

	 	 การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานระยะปานกลางและแผนงานประจ�าปีตามที่ได้ 

	 	 รับอนุมัติแล้ว	พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	ส�าหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น	 	หน่วยงาน 

	 	 ตรวจสอบภายในได้ให้ความส�าคัญทั้งการพัฒนาคนและเคร่ืองมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการ 

	 	 ของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	 และเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบ 

	 	 ภายในระดับโลก

	 5.	การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	
	 	 ในปี	2556	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

	 	 กบับรษิทัของการท�าธรุกรรม	หรอืข้อตกลงทางการค้ากบักรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง 

	 	 ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าทุกไตรมาส	โดยบริษัทได้ปฏิบัต ิ

	 	 ตามข้อก�าหนดของกฎหมายและตลาดหลกัทรพัย์	และสอดคล้องตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่าง 

	 	 เคร่งครัด	 โดยเฉพาะการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ 

	 	 พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทราบอย่างถูกต้องและทันเวลา

	 6.	การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2557	
	 	 บริษัทเคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	 ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีดังเช่นปีที ่

	 	 ผ่านมา	ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมาเป็นทีน่่าพอใจและ 

	 	 ได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน	จึงเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท	 

	 	 เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังนายเจริญ	ผู้สัมฤทธ์ิเลิศ	 (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เลขที่	 4068)	 

	 	 หรอื	นางสาวสุรย์ีรตัน์	ทองอรณุแสง	 (ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	 เลขที	่ 4409)	หรอื	นางสาวพรทพิย์	รมิดสุติ	 

	 	 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่	5565	แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี	ภูมไิชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	เปน็ผูส้อบบญัชีของบริษทั 

	 	 ประจ�าปี	2557	

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายประทีป  วงศ์นิรันดร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท :	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 				 Quality	Construction	Products	Public	Company	Limited

สถานที่ตั้ง :			 นคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ	เลขที	่144	หมูท่ี	่16	ถนนอดุมสรยทุธ์

	 	 ต�าบลบางกระสัน้	อ�าเภอบางปะอนิ	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	13160

	 	 นคิมอตุสาหกรรมหนองแค		เลขที	่	31	หมู	่	4		ต.โคกแย้		อ.หนองแค		จ.สระบรุ	ี	18230

ประเภทธุรกิจ :				 ผลิตและจ�าหน่ายอิฐมวลเบา	แผ่นผนังและแผ่นพื้นคอนกรีตมวลเบา

	 	 เคาน์เตอร์มวลเบาส�าเรจ็รปู	และคานทบัหลงัมวลเบา	เพือ่ใช้ในการก่อสร้าง

	 	 ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“Q-CON”	ด้วยเทคโนโลยีการผลิตของ	HEBEL		

	 	 ประเทศเยอรมนี

เลขทะเบียนบริษัท :			 0107546000121	

โทรศัพท ์ :			 0-3522	1271,	0-3525	9134

โทรสาร :				 0-3522	1270,	0-3522	1273

Homepage :    www.qcon.co.th

จ�านวนและชนิดของหุ้นที ่ :				 หุ้นสามัญ	จ�านวน	400,000,000	(สี่ร้อยล้าน)	หุ้น	

จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	(หนึ่ง)	บาท

ผู้สอบบัญช ี :	 1.	 นายวินิจ		ศิลามงคล		

	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3378

	 	 2.	 นายเจริญ		ผู้สัมฤทธิ์เลิศ		

	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4068

	 	 3.	 นางสาวสุรีย์รัตน์		ทองอรุณแสง		

	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4409

	 	 4.		 นางสาวพรทิพย์	ริมดุสิต

	 	 	 ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่	5565

	 	 บริษัทเคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด

	 	 ชั้น	50-51	เอ็มไพร์ทาวเวอร์	195	ถนนสาธรใต้	

	 	 กรุงเทพมหานคร	10120

	 	 โทรศัพท์	:	0-2677	2000	โทรสาร	:	0-2677	2222

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ :		 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 ชั้น	7	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 เลขที่	62	ถนนรัชดาภิเษก	เขตคลองเตย

	 	 กรุงเทพมหานคร	10110	

							 	 โทรศัพท์	0-2229	2800	โทรสาร	0-2359	1262-3

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัทกฎหมายเอสซีจี	จ�ากัด

	 	 1	ถนนปนูซเิมนต์ไทย	แขวงบางซือ่	เขตบางซือ่	กรงุเทพมหานคร	10800

	 	 โทรศพัท์	0-2586	3333	โทรสาร	0-2586	2976



บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556,	2555	และ	2554

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556,	2555	และ	2554

หน่วย : พันบาท

หน่วย : พันบาท
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บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556,	2555	และ	2554
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ปี 2556               ปี 2555               ปี 2554

บริษัทด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายอิฐมวลเบา	แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา	 เคาน์เตอร์มวลเบาส�าเร็จรูป	

และคานทับหลังมวลเบา	เพื่อใช้ในการก่อสร้างภายใต้เครื่องหมายการค้า	“Q-CON”	โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตของ	

HEBEL	ประเทศเยอรมนี	นอกจากนี้บริษัทยังมีวัสดุก่อฉาบซึ่งใช้เป็นปูนก่อและปูนฉาบส�าหรับคอนกรีตมวลเบา 

โดยเฉพาะ	รวมทัง้จ�าหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ทีใ่ช้ส�าหรบัคอนกรตีมวลเบา	ณ	สิน้ปี	2556	บรษิทัและบรษิทัย่อย 

มีโรงงานผลิตรวม	5	โรงงาน	ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		จ�านวน	3	โรงงานตั้งอยู่

ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	จังหวัดระยอง	จ�านวน	1	โรงงาน			และอีก	1	โรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค	

จังหวัดสระบุรี	 โดยมีก�าลังการผลิตอิฐมวลเบา	 แผ่นพื้นและผนังคอนกรีตมวลเบา	 และคานทับหลังมวลเบาส�าหรับ

ปี	 2556	ประมาณ	18.5	ล้านตารางเมตร	นอกจากนี้	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 

ช่องทางการจ�าหน่ายของบริษัท	ได้แก่	การจ�าหน่ายตรงและการจ�าหน่ายผ่านตัวแทน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจ�าแนกได้เป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้

ก.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา	ประกอบด้วย	อิฐมวลเบา	Q-CON	 (Q-CON	Block)	และผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา 

เสรมิเหลก็ขนาดต่าง	ๆ 	ได้แก่	แผ่นผนงัมวลเบา	Q-CON	(Q-CON	Wall	Panel)	แผ่นพืน้มวลเบา	Q-CON	(Q-CON	Floor	

Panel)	คานทับหลังมวลเบา	Q-CON	(Q-CON	Lintel)	บันไดมวลเบา	Q-CON	(Q-CON	Stair)	และเคาน์เตอร์มวลเบา

ส�าเร็จรูป	Q-CON	(Q-CON	Counter)

ข.ปูนก่อ	และปูนฉาบ	ส�าหรับคอนกรีตมวลเบา	ตรา	Q-CON

ค.เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ที่ใช้ส�าหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ	 ได้แก่	 เกรียงก่อปูน	 	 เกรียงฟันปลา		 

เกรียงกระดาษทราย	หัวปั่นปูน	เหล็กขูดเซาะร่อง	ฆ้อน	เลื่อย	พุก	เหล็กฉาก	ขอเกี่ยว	ตะปูยึด	เป็นต้น

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทมีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้น�าในการผลิตและจัดจ�าหน่ายอิฐมวลเบา	แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา	

เคาน์เตอร์มวลเบาส�าเร็จรูป	 และคานทับหลังมวลเบา	ที่มีคุณภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง	 เพื่อตอบสนอง

ต่องานก่อสร้างยุคใหม่ที่ต้องการวัสดุอุปกรณ์	ที่ช่วยลดเวลาในการก่อสร้าง	แข็งแรง	สวยงาม	ประหยัดและลดการใช้

แรงงาน	โดยการทดแทนการใช้อิฐมอญ	

โดยในช่วงปลายปี	2556	บรษิทัได้รบัอนมุตั	ิให้สร้างโรงงานแห่งที	่6	ทีส่วนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน์	โครงการล�าพนู	

และอยู่ในระหว่างการด�าเนินการขออนุญาตและเตรียมการก่อสร้าง	โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้	ในปี	2558	เพื่อตอบ

สนองความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาคเหนือ	 และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการตั้งอยู่ใกล้กับ

กลุ่มลูกค้า	โดยมีก�าลังการผลิตปีละประมาณ	3.6	ล้านตารางเมตร

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้	 ด�าเนินการโดย	 ล้านบาท	 %	 ล้านบาท	 %	 	 ล้านบาท	 %

1.	รายได้จากการขาย	 					บริษัท	 	 2,265	 	 99	 	 2,159		 99		 	 	 1,532	 99

2.	รายได้อื่น	 					บริษัท	 	 					18		 	 1		 	 15		 1		 	 	 22		 1

รวมรายได้	 	 	 2,282		 	 100		 	 2,174		 100		 	 		1,553		 100
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การตลาดและภาวะการแข่งขนั
กลยุทธ์การแข่งขัน	
 ด้านคุณภาพสินค้า 
	 บริษัทให้ความส�าคัญกับการผลิตอิฐมวลเบา	แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา	 เคาน์เตอร์มวลเบาส�าเร็จรูป		 

	 และคานทับหลังมวลเบาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ	HEBEL	ประเทศเยอรมนี	 โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต 

	 และเครื่องจักรที่ทันสมัย	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงได้มาตรฐานสากลของ	HEBEL	ประเทศเยอรมนี	 และเป็น 

	 ที่ยอมรับของลูกค้า	นอกจากนี้	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 เลขที่	 

	 มอก.1505-2541	 และเลขที่	 มอก.1510-2541	 จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวง 

	 อุตสาหกรรม	 และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล	 ISO	 9001:2008	ทุกระบบงาน	 จาก	UKAS	 จาก 

	 ประเทศอังกฤษ	

	 ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา	แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา	 เคาน์เตอร์มวลเบาส�าเร็จรูปและคานทับหลังมวลเบา 

	 ของ	Q-CON	มีคุณสมบัติเด่นในด้านคุณภาพสินค้าดังนี้

	 1.	 ประหยัดพลังงาน	 เนื่องจากกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมอญกว่า	 4	 เท่า	 ไม่เก็บความร้อนไว้ในตัวเอง	 รักษา 

	 	 อุณหภูมิภายในให้คงที่	 ท�าให้ประหยัดจากการลดขนาดเครื่องปรับอากาศและลดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 

	 	 ร้อยละ	30

	 2.	 น�้าหนักเบา	 เคลื่อนย้ายสะดวก	 เมื่อเปรียบเทียบกับอิฐมอญหรือแผ่นคอนกรีตทั่วไป	จึงท�าให้ช่วยประหยัด 

	 	 จากการลดขนาดโรงสร้างอาคาร	ฐานราก	และเสาเข็ม

	 3.	 ใช้งานง่าย	รวดเร็ว	 เนื่องจากผลิตได้ขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกก้อน	ท�าให้ใช้งานง่าย	 โดยไม่ต้องอาศัยความ 

	 	 ช�านาญ	ก่อเสร็จได้เร็วกว่าอิฐมอญ	ก่อฉาบได้บางกว่า	ซึ่งช่วยในการประหยัดทั้งวัสดุและเวลา

	 4.	 ทนไฟสูง	กันไฟและทนไฟที่	 1,100	องศาเซลเซียส	 ได้กว่า	 4	 ช่ัวโมง	 โดยไม่พังทลาย	ทนไฟได้นานกว่าผนัง 

	 	 อิฐมอญ	2-4	 เท่า	ซึ่งช่วยจ�ากัดบริเวณและลดความเสียหายจากเพลิงไหม้	 เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและ 

	 	 ทรัพย์สิน

	 5.	 ป้องกันเสียง	 เนื่องจากมีฟองอากาศเล็ก	ๆ	ที่อยู่ในเนื้อคอนกรีตมวลเบาช่วยลดทอนความดัง	 	 ดูดซับเสียง 

	 	 ได้ดี

	 6.	 ทนทานไม่เป็นพิษ	 มีความแข็งแรง	 รับแรงกดและแรงด้านข้างได้ดี	 ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้เมื่อหยิบสัมผัส	 

	 	 ปลวก	หนู	แมลง	ไม่กัดแทะ	ทนทานต่อการสึกกร่อน	และสามารถทนต่อสภาพอากาศได้ทุกสภาวะ

 ด้านราคา 
	 ด้วยเหตุที่บริษัทมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย	 เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ	 มีกระบวนการผลิตและ 

	 การวางแผนการจัดการด้านการจัดหาวัตถุดิบ	และมีระบบสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	ท�าให้สามารถควบคุม 

	 ต้นทุนการผลิตได้	 และบริษัทได้ก�าหนดราคาจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมโดยค�านึงถึงพื้นที่ใช้งานและ 

	 การแข่งขัน	 เมื่อเทียบกับอิฐมอญและผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีน�้าหนักมากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถ 

	 ด�าเนินการก่อสร้างได้รวดเร็วจึงประหยัดต้นทุนแรงงาน	รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีน�้าหนักเบาแต่รับแรง 

	 ได้มากจึงช่วยประหยัดต้นทุนวัสดุฐานราก	นอกจากนี้คุณสมบัติพิเศษต่าง	 ๆ	 ของผลิตภัณฑ์	 อาทิ	 เช่นเป็น 

	 ฉนวนในตัวเอง	 ประหยัดพลังงาน	ทนไฟ	 ใช้งานง่าย	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงเป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้าง 

	 ยุคใหม่	เพราะเกิดความคุ้มค่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 ด้านบริการ
 บริษัทให้ความส�าคัญกับการจัดส่งสินค้าให้ตรงตามระยะเวลาที่ลูกค้าก�าหนด	นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับ 
	 การบริการรับสั่งซื้อสินค้า	 และการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและตัวแทนจ�าหน่ายโดยมีหน่วยงานและ 

	 บุคลากรที่มีคุณภาพดูแลในเรื่องดังกล่าว
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	 บริษัทมีศูนย์	 Q-CON	 TRAINING	 CENTER	 ทั้งในภาคกลาง	 (นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	 จังหวัด 

	 พระนครศรีอยุธยา)	 และในภาคตะวันออก	 (นิคมอมตะซิตี้	 จังหวัดระยอง)	 เพื่อสนับสนุนงานด้านการตลาด 

	 และการขาย	 โดยจัดให้ผู้สนใจ	อาทิเช่น	สถาปนิก	 วิศวกร	 เจ้าของโครงการ	ช่างผู้รับเหมา	 และร้านค้าวัสด ุ

	 ก่อสร้าง	 ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของ	Q-CON	ทั้งใน 

	 ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ	อันเป็นการขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
							 ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจ�าแนกเป็น	5	กลุ่มใหญ่	ได้แก่			

	 1.	 กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลูกค้าในกลุ่มนี้	หมายถึง	ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในฐานะที่ 

	 	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และมีกรรมการร่วมกันได้แก่	 บริษัท	 

	 	 เอสซีจี	ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด	/	บริษัทสยามมอร์ตาร์	จ�ากัด	/	บริษัทเอสซีจี	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	/	บริษัท 

	 	 กระเบื้องทิพย์	จ�ากัด	และบริษัท	แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ลูกค้าในกลุ่มนี้ประกอบธุรกิจขายวัสด ุ

	 	 ก่อสร้างและเป็นตัวแทนจ�าหน่าย	 และประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 จึงต้องการ 

	 	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในการด�าเนินธุรกิจเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณสมบัติตรงกับความ 

	 	 ต้องการใช้	โดยลูกค้าในกลุ่มนี้ได้มีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

	 2.	 กลุ่มเอกชนทั่วไป	 ได้แก่	 ลูกค้าที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อน�าไปใช้ก่อสร้างโครงการของตนและน�า 

	 	 โครงการของตนไปขายหรือให้เช่า	 ลูกค้าในกลุ่มนี้ได้แก่	 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป	 ผู้รับเหมา 

	 	 ก่อสร้าง	ซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อน�าไปใช้ก่อสร้างโครงการต่าง	ๆ	เช่น	โครงการบ้านจัดสรร	โครงการ 

	 	 อาคารชุดที่พักอาศัย	โครงการอาคารส�านักงาน	เป็นต้น

	 3.	 หน่วยงานราชการ	ลูกค้าในกลุ่มนี้	ได้แก่	หน่วยงานราชการต่าง	ๆ	เช่น	โรงพยาบาล	สถานศึกษา	เป็นต้น

	 4.	 กลุ่มตัวแทนจ�าหน่าย	ได้แก่	ลูกค้าที่เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าของบริษัท

	 5.	 กลุม่ลกูค้าต่างประเทศ	บริษัทมีการส่งสนิค้าไปจ�าหน่ายในต่างประเทศ	ได้แก่	ประเทศในแถบเอเชียตะวนัออก 

	 	 เฉียงใต้	เป็นต้น

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการจ�าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม	 รวมทั้งมีนโยบายในการรักษา 

	 ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในกลุ่มต่าง	ๆ	 ได้แก่การรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบและการจัดส่งสินค้า 

	 ให้ตรงเวลา	เป็นต้น

การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย
	 ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา	 แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา	 เคาน์เตอร์มวลเบาส�าเร็จรูป	 และคานทับหลัง 

	 มวลเบาของบริษัท	ปัจจุบันจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 โดยมีช่องทางการจ�าหน่ายหลัก	 2	ช่องทาง	 

	 ดังนี้

	 1.	 จ�าหน่ายผ่านผู ้จัดจ�าหน่าย	 โดยผู ้จัดจ�าหน่ายดังกล่าวประกอบธุรกิจค้าส่งและปลีก	 อุปกรณ์เกี่ยวกับ 

	 	 การก่อสร้างอาคารและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร	และได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อไปจ�าหน่ายต่อ	ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 

	 	 ร้านค้าโฮมมาร์ท	ในสังกัดของเอสซีจี

	 2.	 จ�าหน่ายโดยตรงต่อลูกค้า	 โดยบริษัทมีบุคลากรทางด้านการตลาดและการขายที่ติดต่อจ�าหน่ายโดยตรง 

	 	 ต่อลกูค้า	ลูกค้าทีซ้ื่อสินค้ากับบริษัทโดยตรง	เพือ่น�าสนิค้าไปใช้งานในโครงการของตนเอง	ได้แก่ผูป้ระกอบการ 

	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่	และลูกค้าทั่วไป
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 ปี	 2556	 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวลดลง	 เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกตลาดส่งออกได้รับ 

	 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว	และครึ่งปีหลังจากการใช้จ่ายภาคเอกชนและภาครัฐที่ลดลง	 

	 อย่างไรก็ตามตลาดอิฐมวลเบาในปี	 2556	 ยังคงเติบโตสูงขึ้นจากปี	 2555	 จากการที่ตลาดยอมรับการใช้ 

	 อิฐมวลเบามากขึ้นเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	ในเขตกรุงเทพฯ			และปริมณฑล	ความต้องการสินค้า 

	 ยังคงมีแนวโน้มเติบโตขึ้น	 ตามอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์	 ส�าหรับตลาดต่างจังหวัด	 ผู้บริโภค 

	 เริ่มมีการยอมรับคอนกรีตมวลเบามากขึ้น	 จากคุณสมบัติต่างๆ	และลดการใช้แรงงานในการก่อสร้าง	ส่งผลให้ 

	 ตลาดอิฐมวลเบาในต่างจังหวัดเติบโตขึ้นอย่างมาก	 โดยรวมแล้วในปี	 2556	 อุตสาหกรรมคอนกรีตมวลเบา 

	 เติบโตขึ้นถึงร้อยละ	16	 	 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน	จากการเข้าทดแทนอิฐมอญ	และมีส่วนแบ่งในตลาดก�าแพง 

	 เพียงประมาณร้อยละ	7	ท�าให้มีโอกาสที่จะเติบโตได้อีก

คู่แข่งขัน
	 ในปี	 2556	มีผู้ผลิตคอนกรีตมวลเบาด้วยระบบการผลิตแบบอบไอน�้า	 (Autoclave	 Lightweight	 Concrete)	 

	 รายใหม่เข้าสู่ตลาด	 และผู้ผลิตรายเดิมมีการขยายก�าลังการผลิต	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาดคอนกรีตมวลเบา 

	 ด้วยระบบการผลิตแบบอบไอน�้ามีแนวโน้มที่ศักยภาพที่จะเติบโตได้อีก

ภาวะอตุสาหกรรม
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ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
	 	 บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอิฐมวลเบา	 แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา	 เคาน์เตอร์มวลเบา 

	 	 ส�าเร็จรูป	 และคานทับหลังมวลเบา	 เพื่อเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง	ณ	 วันที่	 27	 มกราคม	 2557	บริษัท 

	 	 มีผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 จ�านวน	 2	 ราย	 ประกอบด้วย	 บริษัทเอสซีจี	 ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจ�ากัด	 และบริษัท 

	 	 แลนด์			แอนด์			เฮ้าส์		จ�ากดั			(มหาชน)			ถอืหุน้บริษทัรวมกนัในสัดส่วนร้อยละ	88.78	การจ�าหน่ายส่วนใหญ่ผ่านผูถ้อืหุน้ 

	 	 รายใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่	และมกีรรมการร่วมกนั	บรษิทั	เอสซจี	ีซเิมนต์-ผลติภณัฑ์ 

	 	 ก่อสร้าง	จ�ากดั	/	บรษิทั	เอสซจี	ีเทรดดิง้	จ�ากดั	/	บรษิทัเอสซจีี	ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง	/	บรษิทัสยามซานทิารฟิีตต้ิงส์	จ�ากดั	 

	 	 และบริษัทกระเบื้องทิพย์	 จ�ากัด	มียอดสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทรวมกันจ�านวน	1,511	ล้านบาท	หรือคิดเป็น 

	 	 สัดส่วนร้อยละ	67	ของรายได้จากการขายรวม	และบริษัทแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)/	ธนาคารแลนด ์

	 	 แอนด์	เฮ้าส์จ�ากดั(มหาชน)	และบริษัทย่อย/บรษิทัร่วม	มยีอดสัง่ซือ้สนิค้าจากบรษิทัรวมกนัจ�านวน	55	ล้านบาท	 

	 	 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	2	ท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่	เนื่องจากกลุ่ม 

	 	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวอาจจะไม่ให้ความส�าคัญกับการซื้อสินค้าของบริษัทเท่าที่ควร	ซึ่งจะท�าให้รายได้จาก 

	 	 การขายของบริษัทลดลงและกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทในอนาคตได้

 

	 	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา	แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา	 เคาน์เตอร์มวลเบา 

	 	 ส�าเร็จรูป	และคานทับหลังมวลเบา	มีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นคู่แข่งขันโดยตรงกับบริษัทน้อยราย	 และ 

	 	 กระบวนการผลิตต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวที่ 

	 	 เป็นที่ต้องการในการก่อสร้างสมัยใหม่	ซึ่งตรงกับความต้องการใช้ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว	และตรง 

	 	 กับความต้องการใช้ของผู้รับเหมาก่อสร้างรายอื่น	ๆ	ทั่วไป	เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทช่วยให้การก่อสร้าง 

	 	 เป็นไปได้รวดเร็วและก่อให้เกิดความคุ้มค่าทั้งในด้านต้นทุนและคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์	ประกอบกับ 

	 	 มาตรฐานในการผลติและการให้บรกิารทีท่�าให้ลกูค้ายอมรบัและพงึพอใจกบัผลติภณัฑ์ของบรษิทั	นอกจากนี้ 

	 	 บรษิทัยังให้ความส�าคญักับการขยายฐานลกูค้าไปยงัลกูค้ากลุม่เป้าหมายรายอืน่	ๆ 	เพือ่เป็นการหาลกูค้ารายใหม่	ๆ 	 

	 	 เพิ่มขึ้น	นอกเหนือจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว	 ได้แก่	 ตัวแทนจ�าหน่าย	กลุ่มเอกชนทั่วไป	หน่วยงาน 

	 	 ราชการ	และลูกค้าต่างประเทศ	เป็นต้น	

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
 ความเสี่ยงจากการรับบริการทางเทคนิคจาก HEBEL ประเทศเยอรมนี
	 	 บริษัทผลิตและจ�าหน่ายอิฐมวลเบา	 แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา	 เคาน์เตอร์มวลเบาส�าเร็จรูป	 และ 

	 	 คานทบัหลงัมวลเบา	โดยอาศัยเทคโนโลยกีารผลติของ	HEBEL	ประเทศเยอรมน	ีโดย	HEBEL	ได้ให้บรกิารทาง 

	 	 เทคนิคแก่บริษัท	และอนุญาตให้บริษัทใช้เครื่องหมายการค้า	

 

	 	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทได้ลงนามในสัญญาให้บริการทางเทคนิคกับ	HEBEL	 โดยบริษัทต้องจ่ายค่าบริการทาง 

	 	 เทคนิคและค่าลิขสิทธิ์	ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	 	นอกจากนี้	บริษัทได้น�าการให ้

	 	 บรกิารทางเทคนคิทีไ่ด้รบัมาพัฒนาการผลติอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้ในด้านการจดัหาเครือ่งจกัรทีม่ปีระสทิธภิาพและ 

	 	 เหมะสม	และการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานที่ดูแล 

	 	 เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและการวิจัยและพัฒนา	 รวมถึงการฝึกอบรมวิศวกรและพนักงานอย่างต่อเน่ือง	 

	 	 ซึง่ท�าให้ในปัจจบุนับรษัิทมเีทคโนโลยทีีไ่ด้มาตรฐานในการผลติอฐิมวลเบา	แผ่นผนงัและพืน้คอนกรตีมวลเบา	 

	 	 เคาน์เตอร์มวลเบาส�าเร็จรูป	 และคานทับหลังมวลเบาดังจะเห็นได้จากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับ 

ปัจจัยความเสี่ยง
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	 	 การรบัรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม	เลขที	่มอก.1505-2541	และเลขที	่มอก.1510-2541	จากส�านกังาน 

	 	 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	และได้รับการรับรองระบบ	มาตรฐานสากล	ISO	 

	 	 9001:2008	ทุกระบบงานจาก	UKAS	ประเทศอังกฤษ	

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
	 	 บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายอฐิมวลเบา	แผ่นผนงัและพืน้คอนกรตีมวลเบา	เคาน์เตอร์มวลเบาส�าเรจ็รปู	และ 

	 	 คานทับหลังมวลเบา	ซึ่งต้องใช้ปูนซีเมนต์	ทราย	ปูนขาว	ยิปซั่ม	เหล็กเส้น	และสารกระจายฟองอากาศ	เป็น 

	 	 วัตถุดิบส�าคัญในการผลิต	ภาวะการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	อาจมีผลให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ 

	 	 ดังกล่าวได้

 

	 	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบมาโดยตลอด	รวมทั้งมีนโยบายในการจัดซื้อ 

	 	 วตัถุดบิจากผู้ขายหลายราย	โดยพิจารณาถงึคณุภาพของวตัถดุบิเป็นส�าคญัและสัง่ซือ้ในปรมิาณทีเ่หมาะสมกบั 

	 	 การใช้ในการผลิต	อีกทั้งวัตถุดิบที่ส�าคัญดังกล่าวข้างต้นซึ่งไม่รวมถึงสารกระจายฟองอากาศ	สามารถจัดหา 

	 	 จากภายในประเทศได้ทัง้หมด	และวตัถุดบิส่วนใหญ่โดยเฉพาะปนูซเีมนต์	ปัจจุบนัยงัมกี�าลงัการผลติส่วนเกนิอยู	่ 

	 	 ดังนั้นที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบ	 ในกรณีที่มีการขาดแคลนวัตถุดิบเกิดขึ้น	 

	 	 บริษัทมีนโยบายรองรับโดยการท�าสัญญาซื้อวัตถุดิบระยะยาว

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่
	 	 ปัจจุบันการผลิตอิฐมวลเบาที่มีกระบวนการผลิตโดยใช้	Autoclave	ยังมีผู้ผลิตในประเทศน้อยราย	 ในขณะที ่

	 	 ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น	ท�าให้มีความต้องการที่พักอาศัยยังเพิ่มขึ้น	และ 

	 	 มีความต้องการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	 ปัจจัยดังกล่าวดึงดูดผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามา 

	 	 ด�าเนินการผลิตอิฐมวลเบา	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดของบริษัทได้

 

	 	 อย่างไรกต็าม	การผลติอฐิมวลเบา	แผ่นผนงัและพืน้คอนกรตีมวลเบา	เคาน์เตอร์มวลเบาส�าเรจ็รปู	และคานทบั 

	 	 หลังมวลเบาที่มีคุณภาพ	ต้องการเครื่องมือเคร่ืองจักรที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย	 ซ่ึงต้องใช้เงินลงทุนสูง	 

	 	 และต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย	ซึ่งบริษัทมีข้อได้เปรียบในเรื่องดังกล่าว	เนื่องจากการลงทุนส�าหรับ 

	 	 การผลิตอิฐมวลเบา	แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา	เคาน์เตอร์มวลเบาส�าเร็จรูป	และคานทับหลังมวลเบา 

	 	 ส�าหรบั	5	โรงงาน	บริษัทได้ด�าเนนิการลงทนุโดยมลูค่าเงนิลงทนุในทีด่นิ	อาคาร	เครือ่งจักรและอปุกรณ์	จ�านวน 

	 	 รวม	3,819	ล้านบาท	ซึง่ส่วนใหญ่ต้องน�าเข้าเครือ่งจกัรและอปุกรณ์จากต่างประเทศ	นอกจากนีบ้รษิทัยงัได้รบั 

	 	 ความช่วยเหลอืด้านเทคโนโลยีการผลติจาก	HEBEL	ประเทศเยอรมน	ีซึง่มผีลให้ผลติภณัฑ์ของบรษิทัมคีณุภาพ 

	 	 และเป็นทีย่อมรบัของลกูค้าทัว่ไป	ปัจจยัดงักล่าวข้างต้นท�าให้บรษิทัมข้ีอได้เปรยีบต่อการเข้ามาของผูผ้ลติรายใหม่

ความเสี่ยงด้านการบริหาร	การจัดการ
ความเสี่ยงกรณีมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 70
	 	 ณ	วันที่	27	มกราคม	2557	บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ�านวน	2	ราย	ประกอบด้วย	บริษัทเอสซีจี	ผลิตภัณฑ์ 

	 	 ก่อสร้าง	จ�ากดั	และบริษัทแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากดั	(มหาชน)	ถอืหุน้บรษิทัรวมกนัคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	88.78	 

	 	 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทั	ทัง้นีก้ลุม่ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวแต่ละรายมคีวามสัมพนัธ์กนั 

	 	 ในลกัษณะการถอืหุ้น	หรือการมผู้ีถอืหุ้นหรอืกรรมการบางส่วนร่วมกนั	รวมทัง้มกีารด�าเนนิธรุกจิในลกัษณะที่ 

	 	 ใกล้เคียงกัน
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	 สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวที่มากกว่า	 3	 ใน	 4	ท�าให้มีอ�านาจในการควบคุมบริษัท 

	 และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ดังนั้น	 ผู้ถือหุ้น 

	 รายอื่นของบริษัทจึงมีความเส่ียงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที ่

	 กลุ่มถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

 

	 อย ่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท	 

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริหาร	จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการวางโครงสร้างการบริหารงานโดย 

	 บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ	และมีการก�าหนดขอบเขต	อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

	 ชุดต่าง	ๆ	อย่างชัดเจนและโปร่งใส	และในกรณีการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และ 

	 ผู้มีอ�านาจควบคุมในกิจการ	 รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการ 

	 อนุมัติรายการนั้นๆ	

ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาให้สินเชื่อ
	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	บริษัทมียอดหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินจ�านวน	 130	ล้านบาท	 เพื่อน�าไปใช้ 

	 	 สนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตอิฐมวลเบาซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค	จังหวัดสระบุร	ี 

	 	 เงินกู้ยืมนี้มีดอกเบีย้ในอตัราตลาด	 โดยก�าหนดให้บรษิทัต้องเบกิใช้เงนิกู	้ ดงักล่าวให้ครบถ้วนภายในก�าหนด 

	 	 ระยะเวลา	12	 เดือน	นับแต่วันท�าสัญญาเว้นแต่ยอมรับการยกเว้นเงื่อนไขหรือยอมรับการเลื่อนระยะเวลา 

	 	 ดังกล่าว	บริษัทตกลงช�าระเงินกู้และดอกเบี้ยเป็นรายเดือน	โดยช�าระภายในวันท�าการสุดท้ายของทุก	ๆ	เดือน	 

	 	 เงื่อนไขภายใต้สัญญารวมถึงการด�ารงอัตราส่วนโครงสร้างการลงทุนและสถาบันการเงินจะทบทวน 

	 	 เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	ณ	ทุกรอบระยะเวลาบัญชี

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
	 	 เนื่องจากบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศในสกุลเงินตราต่างประเทศ	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2556	จ�านวน	 

	 	 5	 ล้านยูโร	 และมีเจ้าหนี้ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าในสกุลเงินตราต่างประเทศตามที่ระบุใน 

	 	 สัญญาจนถึงปี	 2559	บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้า 

	 	 และการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	 กลุ่มบริษัทได้ท�าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 ซึ่ง 

	 	 รายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี	 เพื่อป้องกันความเส่ียงของหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	 

	 	 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 ณ	 วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อสินค้าที่ 

	 	 เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
 ความเสี่ยงจากอุทกภัย
	 	 เนื่องด้วยบริษัทมีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ซึ่งเป็นพื้นที่ที ่

	 	 ประสบอุทกภัยในปี	 2554	ที่ผ่านมา	ท�าให้บริษัทไม่สามารถด�าเนินการผลิตได้ชั่วคราว	 อย่างไรก็ตามเพื่อ 

	 	 คุ ้มครองความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์อุทกภัย	 ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทได้ท�าประกันภัย 

	 	 ความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งคุ้มครองภัยจากสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้ว	รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

	 	 มแีผนในการลงทนุป้องกนัน�า้ท่วม	โดยโครงการดงักล่าวจะใช้เงนิลงทนุประมาณ	700	ล้านบาท	และด�าเนนิการ 

	 	 เสร็จแล้วในปี	2556
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ผู้ถือหุ้น
 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท เรียกช�าระแล้ว 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 400 ล้านหุ้น  

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ 27 มกราคม 2557

ลำาดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วน

(ร้อยละ)

1 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด * 270,499,500 67.62

2 บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 84,627,680 21.16

3 นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ 11,250,000 2.81

4 นางปิยมา ชรินธร 1,488,900 0.37

5 นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ 1,431,200 0.36

6 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 1,196,100 0.30

7 บริษัทไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 980,000 0.25

8 นายเชาวน์ สรณาคมน์ 921,400 0.23

9 นายเอกรินทร์ สกุลนุรักษ์ 732,000 0.18

10 นายอดิศร ธนนันท์นราพูล 715,000 0.18

รวม 373,841,780 93.46

โครงสร้างการถอืหุ้น

หมายเหตุ:  *  บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ 27 มกราคม 2557 

  คือ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
	 1.	 นายขจรเดช	 แสงสุพรรณ	 ประธานกรรมการ
	 2.	 ดร.การุญ	 จันทรางศุ	 กรรมการอิสระ
	 3.	 นายชีระพงษ์	 กัมพลพันธ์	 กรรมการอิสระ
	 4.	 นายนพร	 สุนทรจิตต์เจริญ	 กรรมการ
	 5.	 นายประทีป	 วงศ์นิรันดร์	 กรรมการอิสระ
	 6.	 นายพยนต์	 ศักดิ์เดชยนต์	 กรรมการ
	 7.	 นายพิชิต	 ไม้พุ่ม	 กรรมการ	
	 8.	 นายอารีย์	 ชวลิตชีวินกุล	 กรรมการ
	 9.	 นายกิตติ	 สุนทรมโนกุล	 กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
	 1.	 นายประทีป	 วงศ์นิรันดร์	*	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 2.	 ดร.การุญ	 จันทรางศุ	 กรรมการตรวจสอบ
	 3.	 นายชีระพงษ์	 กัมพลพันธ์	 กรรมการตรวจสอบ
										 	 *	เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
	 1.	 นายขจรเดช	 แสงสุพรรณ	 ประธานกรรมการบริหาร	
	 2.	 นายพิชิต	 ไม้พุ่ม	 กรรมการบริหาร
	 3.	 นายอารีย์	 ชวลิตชีวินกุล	 กรรมการบริหาร
	 4.	 นายกิตติ	 สุนทรมโนกุล	 กรรมการบริหาร
คณะผู้บริหารบริษัท
	 1.				นางณัฏฐา														 บูรณะวิทย์																				 รองกรรมการผู้จัดการ
	 2.				นายจิรศักดิ์													 รักเดช																										 ผู้อ�านวยการโรงงานบางปะอิน
	 3.	 นายณัฐกิตติ์												 วงศ์วิเชียร	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 4.				นายด�ารงค์															จิตต์ใจฉ�่า																						 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี	
	 5.	 นายถวิล																 ขวัญกิจสกุลวีระ				 ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค
	 6.	 นายทินกร	 ตันติสุวิชวงษ์	 ผู้จัดการโรงงานหนองแค
	 7.	 นายนิคม	 วงค์ค�าคูณ	 ผู้จัดการฝ่ายซ่อมเครื่องกล
	 8.	 นายปาลพงษ์	 ปะละฤทธิ์	 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมติดตั้ง
	 9.			 นางสาวเพ็ญแข		 อุทัยฉาย	 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
	 10.	 นายมานิตย์	 บุตรโคตร	 ผู้จัดการฝ่ายซ่อมไฟฟ้า
	 11.		นางสาวรัตนา									 ลาภดิลกกุล																				 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
	 12.	 นางวิภาวี																 เอื้อนรการกิจ	 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
	 13.		นายสมชาย													 ขัณฑ์เพชรางกูร															 ผู้จัดการโรงงานระยอง
	 14.		ม.ล.สรวงศรี							 อาทิตย์																										 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
	 15.		นายสรวุฒิ	 มาศะวิสุทธิ์	 ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
	 16.		นายสืบพงษ์							 ลีลาไว																											 ผู้จัดการฝ่ายขาย
	 17.		นายเสกสรร	 มนทิราภา	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและขาย
	 18.	 นายเอกลักษณ์	 แพรม่วง	 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน
นายอนุวัฒน์	 จงยินดี	
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางพรเพ็ญ		 นามวงษ์
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โครงสร้างการจดัการ

	 โครงสร้างการจดัการของบรษิทัควอลติีค้อนสตรคัชัน่โปรดคัส์	จ�ากดั	 (มหาชน)	ประกอบด้วยคณะกรรมการ 

	 บรษิทั		และคณะอนุกรรมการ	2		คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริหาร	

 

 1.		คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัท	มีจ�านวน	9	คน	ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ�านวน	8	คน	และกรรมการทีม่าจาก 

	 ฝ่ายบรหิาร	จ�านวน	1	คน	คอื	กรรมการผูจ้ดัการ	และมกีรรมการจ�านวน	3	คน	ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรรมการอิสระ 

	 ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

 กรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
	 (1)	นายขจรเดช		 แสงสุพรรณ		 ประธานกรรมการ

	 (2)	นายพชิติ		 ไม้พุม่	 กรรมการ

	 (3)	นายอารย์ี		 ชวลติชวีนิกลุ	 กรรมการ

	 (4)	นายกิตติ	 สุนทรมโนกุล	 กรรมการ

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท
	 ในการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นประจ�าปีทกุครัง้	กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยหนึง่ในสาม	ถ้าจ�านวน 

	 กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
	 1.	 จดัการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	และข้อบงัคบัของบรษิทัตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุ	ผู้ถือหุ้น 

	 	 ที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

	 2.	 ก�าหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนงานและงบประมาณของบริษัท	ควบคุมก�ากับดูแลการบริหาร 

	 	 และการจดัการของคณะกรรมการบรหิารให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ด้รบัมอบหมาย	เว้นแต่ในเรือ่งดงัต่อไปน้ี 

	 	 คณะกรรมการต้องได้รบัมตอินมุตัขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	เช่น	การเพิม่ทนุ	การลดทนุ	การออกหุน้กู	้การขายหรือ 

	 	 โอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น	หรือการซื้อหรอืรบัโอนกจิการของ 

	 	 บริษัทอืน่มาเป็นของบริษัท	การแก้ไขหนงัสอืบรคิณห์สนธิหรอืข้อบงัคบั	เป็นต้น

	 3.	 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร	 เพื่อ 

	 	 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 และให้คณะกรรมการต้ังกรรมการบริหาร 

	 	 คนหนึง่เป็นประธานกรรมการบรหิาร	ทัง้นีก้รรมการบรหิารมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนและบ�าเหนจ็ตามที่ 

	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก�าหนด	 โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะ 

	 	 ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

	 4.	 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ	 

	 	 หรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมอี�านาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในเวลาทีก่รรมการ 

	 	 เหน็สมควร	และคณะกรรมการอาจยกเลิก	เพิกถอน	เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ	ก็ได้

 
 2.		คณะกรรมการตรวจสอบ	
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	คน	ดังนี้

	 (1)		นายประทีป		 วงศ์นิรันดร์	*		 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 (2)	 ดร.การุญ		 จันทรางศุ	 กรรมการตรวจสอบ

	 (3)	 นายชีระพงษ์	 กัมพลพันธ์	 กรรมการตรวจสอบ

	 	 *	เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท	 
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 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
	 กรรมการตรวจสอบมวีาระอยูใ่นต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	เมือ่ครบก�าหนดออกตามวาระกอ็าจได้รบัการพจิารณา 

	 แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได้	

 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	 สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี	 

	 	 ที่ก�าหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส	ถูกต้องและเพียงพอ

	 2.	 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล

	 3.	 สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน	(Internal	Control)	และการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	 

	 	 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป

	 4.	 สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 

	 	 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

	 5.	 สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

	 6.	 สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และกฎหมายอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง 

	 	 กับธุรกิจของบริษัท

	 7.	 สอบทานสรุปผลตรวจสอบการทุจริตและก�าหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร	

	 8.	 สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคมุภายใน	 

	 	 รายงานทางการเงิน	การบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

	 9.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

	 	 และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

	 10.	 สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม 

	 	 และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�าทุกปี	

	 11.	 สอบทานและให้ความเห็นในการปฏบิติังานของหน่วยงานงานตรวจสอบภายในและประสานงานกบัผูส้อบบญัชี

	 12.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	ซึ่งรายงาน 

	 	 ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ	และมีความเห็นในเรื่องต่างๆ	ตามข้อก�าหนดของ 

	 	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ		

	 13.	 พจิารณาคดัเลือก		เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีผู่ส้อบบญัชีของบรษิทั	รวมทัง้เสนอ 

	 	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการท�างานของผู้สอบบัญชี

	 14.	 จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 15.	 สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล

	 16.	 พจิารณาอนมุตัแิผนงานตรวจสอบภายใน	งบประมาณ		และก�าลงัพล		ของการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน	หรือ 

	 	 คดัเลอืกผูต้รวจสอบภายใน	ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก	(Outsourcing)

	 17.	 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้าย	หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือ 

	 	 เปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน	ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก	(Outsourcing)

	 18.	 พจิารณาความเป็นอสิระของการปฏบิติังานตรวจสอบภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน	โดยพจิารณาจากการ 

	 	 ปฏบิตัหิน้าทีก่ารรายงานและสายการบังคับบัญชา

	 19.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
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	 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเรียก	สั่งการให้ฝ่ายจัดการ	 

	 หวัหน้าหน่วยงานหรือพนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วข้องมาให้ความเหน็	ร่วมประชุมหรอืส่งเอกสารตามทีเ่หน็ว่า 

	 เกี่ยวข้องจ�าเป็น	 รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเมื่อเห็นว่าจ�าเป็นด้วย 

	 ค่าใช้จ่ายของบริษัท

	 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามค�าสั่งของ 

	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น																																																							 

	 ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

 กรรมการอิสระของบริษัท 
	 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	 เสนอให้คณะกรรมการ 

	 บรษิทัพิจารณา	ทัง้นีก้รรมการอิสระต้องเป็นกรรมการทีเ่ป็นอสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่	ผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วข้อง	 

	 โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ในปี	2556	กรรมการอิสระของ 

	 บรษิทัทัง้	3	คน	ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืการให้บรกิารทางวชิาชีพทีม่มีลูค่าเกนิกว่าทีก่�าหนด	ตามประกาศ 

	 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

 

 3.	คณะกรรมการบริหาร
	 คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	4	คน	ดังนี้

	 (1)	 นายขจรเดช	 แสงสุพรรณ	 ประธานกรรมการบริหาร

	 (2)	 นายพิชิต	 ไม้พุ่ม	 กรรมการบริหาร

	 (3)	 นายอารีย์	 ชวลิตชีวินกุล	 กรรมการบริหาร

	 (4)	 นายกิตติ	 สุนทรมโนกุล	 กรรมการบริหาร

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหาร
	 กรรมการบริหารมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ	 3	ปี	 เมื่อครบก�าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณา 

	 แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได้	

 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
	 คณะกรรมการบรหิารมอี�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการกจิการต่างๆ	ของบรษิทั	ตามที ่

	 คณะกรรมการมอบหมาย	โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบรษิทั	มอี�านาจด�าเนนิการภายใต้ขอบเขต 

	 ของกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัท	
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คณะกรรมการ ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือน

(บาท/คน/เดือน)

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 25,000

(ประธานกรรมการ	1	คนและกรรมการ	8	คน) กรรมการ 15,000

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 20,000

(ประธานกรรมการ	1	คนและกรรมการ	2	คน) กรรมการ 10,000

คณะกรรมการบริหาร ประธาน
งดจ่าย

(ประธานกรรมการ	1	คนและกรรมการ	3	คน) กรรมการ

 ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 2,220,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้างต้น 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	
	 ท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประจ�าปี	2556	 เมือ่วนัที	่22	มนีาคม	2556	ได้มมีติรับทราบการคงค่าตอบแทน 

รายเดอืนของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมทัง้การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร 

ประจ�าปี	2556	ตามหลักเกณฑ์ที่ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ�าปี	2553	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2553	ได้มีมติ

อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 ในรูปแบบค่าตอบแทน 

รายเดือนในอัตราเดียวกับปี	2552	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
	 ประธานกรรมการให้ได้รบัค่าตอบแทนเดอืนละ	25,000	บาท	และกรรมการบรษิทัให้ได้รบัค่าตอบแทนเดอืนละ 

	 15,000	บาท	

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
	 ประธานกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ	20,000	บาท	และกรรมการตรวจสอบให้ได้รับ 

	 ค่าตอบแทนเดือนละ	10,000	บาท	

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
	 ให้งดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

 

	 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นต้นไป	 จนกว่าที่ประชุมผู ้ถือหุ้นจะมีมต ิ

	 เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ประจ�าปี	2556

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

 รายชื่อกรรมการบริษัท

 

 

จ�านวนค่าตอบแทน	(บาท)

รวมจ�านวนเงิน

คณะกรรมการ

บริษัท	

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(3	คน)

คณะกรรมการ

บริหาร	

(4	คน)(9	คน)

ประธาน
นายขจรเดช	

แสงสุพรรณ

นายประทีป	

วงศ์นิรันดร์

นายขจรเดช

แสงสุพรรณ

1.	นายขจรเดช แสงสุพรรณ 300,000 - งดจ่าย 300,000

2.	ดร.การุญ จันทรางศุ 180,000 120,000 - 300,000

3.	นายชีระพงษ์	 กัมพลพันธ์ 180,000 120,000 - 300,000

4.	นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ 180,000 - - 180,000

5.	นายประทีป วงศ์นิรันดร์ 180,000 240,000 - 420,000

6.	นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ 180,000 - - 180,000

7.	นายพิชิต ไม้พุ่ม 180,000 - งดจ่าย 180,000

8.	นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล 180,000 - งดจ่าย 180,000

9.	นายกิตติ สุนทรมโนกุล 180,000 - งดจ่าย 180,000

    1,740,000 480,000 งดจ่าย 2,220,000
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ปี	2556 ปี	2555

จ�านวนราย
จ�านวนเงินรวม	

(ล้านบาท)
จ�านวนราย

จ�านวนเงินรวม		

(ล้านบาท)

เงินเดือน

โบนัส

ค่าตอบแทนอื่น	ได้แก่	ค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง	ค่าติดต่อสื่อสาร	

ผลตอบแทนออกจากงาน

18

18

18

26.48

10.84

2.23

18

18

			18

25.74

8.17

							5.49

รวม 18 39.55 18 39.40

รายการ ค่าสอบบัญชีปี	2556

1.	งบการเงินเฉพาะกิจการ

•		ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี		 350,000

รวม	(1) 350,000

2.	งบการเงินรวม

•		ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี		

•		ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาส

40,000

330,000

รวม	(2) 370,000

รวม	(1)	+	(2)	 720,000

3.	 ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	

			(บาทต่อบัตร)	(Non-Audit	Service)	
20,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(ค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มีรายชื่ออยู่ในคณะผู้บริหาร)

 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)
 บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทจ่ายสมทบให้ในอัตรา 

 ร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือน โดยบริษัทได้เริ่มจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงาน  

 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 เป็นต้นไป

 

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในปี 2556 ดังนี้
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 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการและผูบ้รหิาร

ชื่อ	นายขจรเดช		แสงสุพรรณ	 เป็นกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

อายุ	 61	ปี

สัญชาติ	 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •	 2518	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาโยธา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 •	 2545	Advanced	 Management	 Program	 (AMP), 	 Harvard	 Universi ty	 

	 	 	 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	 •	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 	 2546		-		Finance	for	Non-Finance	Directors	Program	(FND)	7/2003

	 	 2547		-		Director	Accreditation	Program	(DAP)	10/2004

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 •	 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง	 •	 30	เมษายน	2553	(3	ปี	10	เดือน)

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น	 •	 บริษัทจดทะเบียน	จ�านวน	4	แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร)	 	 -			 ตั้งแต่	 2551	 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	

	 	 	 	 	 	 	 	 บริษัทไทย-เยอรมัน	เซรามิค	อินดัสทรี่	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 -		 ตั้งแต	่	 2554	 President	Commissioner	PT.		KOKOH	INTIAREBAMA	Tbk.,*

	 	 -			 ตั้งแต่	 2554	 Commissioner	PT.			KERAMIKA	INDONESIA	ASSOSIASI		Tbk,*

	 	 -		 ตั้งแต่	 2555	 กรรมการ	บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 กจิการอืน่	(ทีไ่ม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีนและไม่ได้ประกอบกจิการทีแ่ข่งขนั/เกีย่วเนือ่งกบั 

	 	 ธุรกิจของบริษัท)	จ�านวน	2	แห่ง

	 	 -	 ตั้งแต่	 2545	 กรรมการ	บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย	จ�ากัด

	 	 -	 ตั้งแต่	 2548	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเอสซีจี	ดิสทริบิวชั่น	จ�ากัด

	 •	 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	จ�านวน	5	แห่ง

	 	 -	 ตัง้แต่		 2548	 ประธานกรรมการ	บรษิทัเอสซจี	ีซเิมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง		จ�ากดั

	 	 -	 ตั้งแต่		 2548	 กรรมการ	บริษัทสยามมอร์ตาร์	จ�ากัด

	 	 -	 ตั้งแต่		 2553	 ประธานกรรมการ	บริษัทคิว-คอน	อีสเทอร์น	จ�ากัด

	 	 -	 ตั้งแต่		 2553	 กรรมการ	บริษัทสระบุรีรัชต์	จ�ากัด

	 	 -	 ตั้งแต่		 2554	 กรรมการ	บริษัทเอสซีจี	แลนด์สเคป	จ�ากัด

ประสบการณ์	 •	 2542	 -	 2548	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย	จ�ากัด

	 •	 2544	 -	 2548	 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทัผลติภณัฑ์ก่อสร้างซเิมนต์ไทย	จ�ากดั

	 •	 2544	 -	 2553		 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 •	 2546	 -	 2549	 กรรมการ	บริษัทมิลเลนเนียม	สตีล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัททาทา	สตีล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน))

การเข้าประชุม	 •	 คณะกรรมการบริษัท							 5			 ครั้ง						เข้าประชุม	 5			 ครั้ง

	 •	 คณะกรรมการบริหาร						 12		 ครั้ง						เข้าประชุม			 12		 ครั้ง

	 •	 สามัญผู้ถือหุ้น	 	 	 1			 ครั้ง						เข้าประชุม	 1		 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม	 1.		 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.		 ไม่มปีระวติัการท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษัิทในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา

หมายเหตุ	:	*	บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	9	คน	ดังนี้
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ชื่อ	ดร.การุญ		จันทรางศุ	 เป็นกรรมการอิสระ

อายุ	 64	ปี

สัญชาติ	 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •	 2515	 ปรญิญาตร	ีวศิวกรรมศาสตร์	(เกยีรตนิยิม)	สาขาโยธา	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

	 •	 2516	 M.S.	(Civil	Engineering),	Ohio	State	University,	Columbus,	Ohio,	U.S.A.

	 •	 2519	 Ph.D.,	Ohio	State	University,	Columbus,	Ohio,	U.S.A.

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	 •	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 	 2548	 -		 Director	Certification	Program	(DCP)	59/2005

	 	 2548		 -		 Finance	For	Non	-	Finance	Director	(FND)	18/2005

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 •	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง	 •	 25	เมษายน	2546	(10	ปี	10	เดือน)

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น	 •	 บริษัทจดทะเบียน	

(กรรมการ/ผู้บริหาร)	 	 -	 ไม่มี

	 •	 กจิการอืน่	(ทีไ่ม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีนและไม่ได้ประกอบกจิการทีแ่ข่งขนั/เกีย่วเนือ่งกบั 

	 	 ธุรกิจของบริษัท)	จ�านวน	3	แห่ง

	 -	 กรรมการบริหาร		K.C.S.	Consulting	Engineers	จ�ากัด

	 -	 ประธานกรรมการ	K.C.S.	&	Associates	จ�ากัด

	 -	 กรรมการ	สภาวิศวกร	ตาม	พ.ร.บ.	วิศวกร	พ.ศ.	2542	

	 •	 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

	 	 -		 ไม่มี

ประสบการณ์	 •	 2549	-	2550	 นายกสมาคม	สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

	 	 	 	 	 	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	(ว.ส.ท.)

	 •	 2550	-	2553		 ประธานกรรมการจรรยาบรรณ	สภาวิศวกร	

การเข้าประชุม	 •	 คณะกรรมการบริษัท							 5			 ครั้ง						เข้าประชุม	 5			 ครั้ง

	 •	 คณะกรรมการตรวจสอบ			6		 ครั้ง						เข้าประชุม			 6		 ครั้ง

	 •	 สามัญผู้ถือหุ้น	 	 	 1			 ครั้ง						เข้าประชุม	 1		 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม				 1.	 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา
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ชื่อ		นายชีระพงษ์		กัมพลพันธ์	 เป็นกรรมการอิสระ

อายุ			 65	ปี

สัญชาติ	 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •	 2516		 ปริญญาตรี	สาขาบัญชี,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	 •	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 	 2551	 -	 Director	Certification	Program	(DCP)	106/2008

										 	 	 	 -		 Audit	Committee	Program	(ACP)	24/2008

	 	 2552	 -		 Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	Management	

	 			 	 	 			 (MIR)	6/2009

	 	 2553		 -		 Monitoring	Fraud	Risk	Management	(MFM)	4/2010

	 	 2554	 -		 Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA)	10/2011

										 		 	 	 -		 Monitoring	the	Quality	Financial	(MFR)	14/2011

	 	 2556	 -	 Financial	Statement	For	Directors

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 •	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง	 •	 25	มีนาคม	2553	(3	ปี	11	เดือน)

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น	 •	 บริษัทจดทะเบียน		จ�านวน	1	แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร)	 	 -		 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 บริษัทไทย-เยอรมัน	เซรามิค	อินดัสทรี่	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 กจิการอืน่	(ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนและไม่ได้ประกอบกจิการทีแ่ข่งขนั/เกีย่วเนือ่งกบั 

	 	 ธุรกิจของบริษัท)

	 	 -		 ไม่มี

	 •	 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

	 	 -		 ไม่มี

ประสบการณ์	 •	 2545	-	2549	 ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดหา

	 	 	 	 	 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม	จ�ากัด

การเข้าประชุม	 •	 คณะกรรมการบริษัท							 5			 ครั้ง						เข้าประชุม	 5			 ครั้ง

	 •	 คณะกรรมการตรวจสอบ			6		 ครั้ง						เข้าประชุม			 6		 ครั้ง

	 •	 สามัญผู้ถือหุ้น	 	 	 1			 ครั้ง						เข้าประชุม	 1		 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม				 1.	 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.	 ไม่มปีระวติัการท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษัิทในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา
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ชื่อ	นายนพร		สุนทรจิตต์เจริญ					  

อายุ		 56	ปี

สัญชาติ		 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •	 2523	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาโยธา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 •	 2535	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 •	 2550	ปริญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตร	วปอ.2549

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	 •	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	 2547	 -	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	

	 •	 2548	 -	 Director	Certification	Program	(DCP)	53/2005

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 •	 กรรมการบริษัท

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง	 •	 16	มิถุนายน	2537	(19	ปี	8	เดือน)

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น	 •	 บริษัทจดทะเบียน	จ�านวน	4	แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร)	 	 -	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 -	 กรรมการ	บริษัทโฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 -	 กรรมการ	บริษัทธนาคารแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 -	 กรรมการ	บริษัทเมืองใหม่กัตทรี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 กจิการอืน่	(ทีไ่ม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีนและไม่ได้ประกอบกจิการทีแ่ข่งขนั/เกีย่วเนือ่งกบั 

	 	 ธุรกิจของบริษัท)	จ�านวน	7	แห่ง

	 	 -	 กรรมการ	บริษัทดับเบิ้ลทรี	จ�ากัด

	 	 -	 กรรมการ	บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าน์นอร์ธอีส	จ�ากัด

	 	 -	 กรรมการ	บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ	จ�ากัด

	 	 -	 กรรมการ	บริษัทแอล.เอช.เมืองใหม่	จ�ากัด

	 	 -	 กรรมการ	บริษัทแอลเอช	เรียลเอสเตท	จ�ากัด

	 	 -	 กรรมการ	บริษัทแอลเอช	แอสเซท	จ�ากัด

	 	 -	 กรรมการ	บริษัทภูเก็ต	ฟิวเจอร์	แพลน	จ�ากัด

	 •	 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

	 	 -		 ไม่มี

ประสบการณ์			 •	 2537	-	2554		กรรมการ	บริษัทบางกอกเชน	ฮอสปิทอล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 2538	-	2547		กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์แอสเซท	พลัส	จ�ากัด	(มหาชน)

การเข้าประชุม	 •	 คณะกรรมการบริษัท							 5			 ครั้ง						เข้าประชุม	 4			 ครั้ง

	 •	 สามัญผู้ถือหุ้น	 	 	 1			 ครั้ง						เข้าประชุม	 -		 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท	 หุ้นสามัญของตนเอง	จ�านวน	20	หุ้น

คณุสมบัตต้ิองห้าม				 1.	 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.		 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา
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ชื่อ	นายประทีป		วงศ์นิรันดร์						 เป็นกรรมการอิสระ

อายุ		 80	ปี

สัญชาติ		 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •	 2505		 ส�าเร็จการศึกษาด้านบัญชีจาก	 School	 of	Commerce,	 Sydney	Technical	 

	 	 	 	 College,	New	South	Wales,	Australia

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	 •	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 	 2543		 -	The	Role	of	Chairman	(RCM)	2000

	 	 2546	 -	Director	Certification	Program	(DCP)	36/2003

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 •	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง	 •	 25	เมษายน	2546	(10	ปี	10	เดือน)

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น	 •	 บริษัทจดทะเบียน	จ�านวน	1	แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร)	 	 -	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 บริษัทแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 กจิการอืน่	(ทีไ่ม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีนและไม่ได้ประกอบกจิการทีแ่ข่งขนั/เกีย่วเนือ่งกบั 

	 	 ธุรกิจของบริษัท)

	 	 -	 ไม่มี

	 •	 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

	 	 -		 ไม่มี

ประสบการณ์			 •	 ประธานกรรมการ	บริษัทอินทรประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

การเข้าประชุม	 •	 คณะกรรมการบริษัท							 5			 ครั้ง						เข้าประชุม	 5			 ครั้ง

	 •	 คณะกรรมการตรวจสอบ		6		 ครั้ง						เข้าประชุม			 6		 ครั้ง

	 •	 สามัญผู้ถือหุ้น	 	 	 1			 ครั้ง						เข้าประชุม	 1		 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม				 1.	 ไม่มปีระวัติการกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่ก่ียวกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุริต 

	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา
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ชื่อ	นายพยนต์		ศักดิ์เดชยนต์				

อายุ		 69	ปี

สัญชาติ		 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •	 2513	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาโยธา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	 2530	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	 •	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 	 2547		 -	Director	Accreditation	Program	(DAP)	27/2004

	 	 2548		 -	Director	Certification	Program	(DCP)	58/2005

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 •	 กรรมการบริษัท

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง	 •	 1	มกราคม	2543	(14	ปี	1	เดือน)

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น	 •	 บริษัทจดทะเบียน

(กรรมการ/ผู้บริหาร)	 	 -	 ไม่มี

	 •	 กจิการอืน่	(ทีไ่ม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีนและไม่ได้ประกอบกจิการทีแ่ข่งขนั/เกีย่วเนือ่งกบั 

	 	 ธุรกิจของบริษัท)	

	 •	 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

	 	 -		 ไม่มี

ประสบการณ์			 •	 2526	-	2551	 กรรมการ	บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 2546	-	2553		 กรรมการ	บรษิทัเอเชีย่นพรอ็พเพอร์ตี	้ดเีวลลอปเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)

	 •	 2547	-	2553		 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทคิวคอน	อีสเทอร์น	จ�ากัด

	 •	 2536	-	2556		 กรรมการ	บริษัทเมย์แลนด์	จ�ากัด

	 •	 2544	-	2556	 กรรมการ	บริษัทแอล.เอช.	เมืองใหม่	จ�ากัด

การเข้าประชุม	 •	 คณะกรรมการบริษัท							 5			 ครั้ง						เข้าประชุม	 5			 ครั้ง

	 •	 สามัญผู้ถือหุ้น	 	 	 1			 ครั้ง						เข้าประชุม	 1		 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท	 หุ้นสามัญของตนเอง	จ�านวน	11,250,000	หุ้น

คณุสมบัตต้ิองห้าม				 1.	 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา
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ชื่อ	นายพิชิต		ไม้พุ่ม	 เป็นกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

อายุ			 58	ปี			

สัญชาติ	 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •	 2524		 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาเครื่องกล	เกียรตินิยมอันดับ	2

	 	 	 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

	 •	 2529		 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

	 	 	 	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

	 •	 2548	 Advanced	Management	Program	(AMP),		Harvard	University,	ประเทศสหรฐัอเมรกิา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	 •	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	 2547	-	Director	Accreditation	Program	(DAP)	2004

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 •	 กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง	 •	 30	เมษายน	2553	(3	ปี	10	เดือน)

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น	 •	 บริษัทจดทะเบียน	จ�านวน	3	แห่ง	

(กรรมการ/ผู้บริหาร)	 	 -				 ตั้งแต่		 2551				 กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

	 	 	 	 	 	 	 	 บริษัทไทย-เยอรมัน	เซรามิค	อินดัสทรี่	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 -			 ต้ังแต่		 2554	 President	Commissioner	PT.			KERAMIKA	INDONESIA	ASSOSIASI	Tbk.,*

	 	 -			 ตัง้แต่			 2554	 Commissioner	PT.	KOKOH	INTI	AREBAMA	Tbk.,*	

	 •	 กิจการอื่น	 (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ 

	 	 ธุรกิจของบริษัท)	จ�านวน	2	แห่ง

	 	 -	 ตั้งแต่		 2548	 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

	 	 	 	 	 	 	 	 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย	จ�ากัด

	 	 -	 ตั้งแต่		 2556	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเอสซีจี	ซิเมนต์	จ�ากัด

	 •	 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	จ�านวน	4	แห่ง

	 	 -	 ตั้งแต่		 2548	 ประธานกรรมการ		บริษัทเอสซีจี	ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด

	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ		 บริษัทสระบุรีรัชต์	จ�ากัด

	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ		 บริษัท	เอสซีจี	แลนด์สเคป	จ�ากัด

	 	 -	 ตั้งแต่		 2553	 กรรมการ		 บริษัทคิว-คอน	อีสเทอร์น	จ�ากัด

ประสบการณ์	 •	 2544	 -	 2548	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย	จ�ากัด

	 •	 2547	 -	 2548	 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทัผลติภณัฑ์ก่อสร้างซเิมนต์ไทย	จ�ากดั

	 •	 2548	 -	 2555	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเอสซีจี	ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด

	 •	 2548	 -	 2555	 ประธานกรรมการ	บริษัทสระบุรีรัชต์	จ�ากัด

	 •	 2548	 -	 2555	 ประธานกรรมการ	บริษัทเอสซีจี	แลนด์สเคป	จ�ากัด

	 •	 2551	 -	 2555	 ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม	กลุ่มเซรามิค	

	 	 	 	 	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 •	 2553	 -	 2555	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย	จ�ากัด

	 •	 2555	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเอสซีจี	ซิเมนต์	จ�ากัด

การเข้าประชุม	 •	 คณะกรรมการบริษัท							 5			 ครั้ง						เข้าประชุม	 5			 ครั้ง

	 •	 คณะกรรมการบริหาร						 12		 ครั้ง						เข้าประชุม			 12		 ครั้ง

	 •	 สามัญผู้ถือหุ้น	 	 	 1			 ครั้ง						เข้าประชุม	 1		 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม					 1.	 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.		 ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา

หมายเหตุ	:	*	บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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ชื่อ	นายอารีย์		ชวลิตชีวินกุล	 เป็นกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

อายุ				 51	ปี

สัญชาติ			 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •	 2528		 ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 •	 2535		 ปริญญาโท	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

	 	 	 	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

	 •	 2554	 Advanced	Management	Program	(AMP),	Harvard	University		

																						 	 	 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	 -

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 •	 กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง	 •	 25	มีนาคม	2554	(2	ปี	11	เดือน)

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น	 •	 บริษัทจดทะเบียน	จ�านวน	3	แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร)	 	 -			 ตั้งแต่		 2551		 กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

	 	 	 	 	 	 	 	 บริษัทไทย-เยอรมัน	เซรามิค	อินดัสทรี่	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 -		 ตัง้แต่			 2554		 Commissioner	PT.		KERAMIKA	INDONESIA	ASSOSIASI	Tbk.,*

	 			 -		 ตั้งแต่		2554		 Commissioner	PT.	KOKOH	INTI	AREBAMA	Tbk.,*		

	 •	 กิจการอื่น	 (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ 

	 	 ธุรกิจของบริษัท)	จ�านวน	4	แห่ง

		 	 -		 ตั้งแต่		 2552				 กรรมการ		 บริษัทโสสุโก้	เซรามิค	จ�ากัด

	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ	 บริษัท	โสสุโก้	แอนด์	กรุ๊ป	(2008)	จ�ากัด

	 	 -		 ตั้งแต่		 2554				 กรรมการ		 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย	จ�ากัด

	 	 -		 ตัง้แต่			 2556		 ประธานกรรมการ			บรษิทัเดอะ	สยาม	เซรามคิ	กรุป๊	อนิดสัทรีส์่	จ�ากดั

	 •	 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	จ�านวน	2	แห่ง

	 	 -		 ตั้งแต่		 2555	 กรรมการ	 บริษัทคิว-คอน	อีสเทอร์น	จ�ากัด

	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเอสซีจี	ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด

ประสบการณ์		 •	 2548	-	2551			 กรรมการผู้จัดการ	

	 	 	 	 	 	 	 บริษัทเดอะ	สยาม	เซรามิค	กรุ๊ป	อินดัสทรี่ส์	จ�ากัด

	 •	 2551	-	2553	 กรรมการผู้จัดการ

	 	 	 	 	 	 	 บริษัทไทย-เยอรมัน	เซรามิค	อินดัสทรี่	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 2553	-	2555	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	-	การบริหารกลาง	

	 	 	 	 	 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 2553	-	2555	 กรรมการ	บริษัทเดอะ	สยาม	เซรามิค	กรุ๊ป	อินดัสทรีส์	จ�ากัด

	 •	 2554	-	2555	 กรรมการ		บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 2555	 	 	 	 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทัเอสซจี	ีผลติภณัฑ์ก่อสร้าง	จ�ากดั

การเข้าประชุม	 •	 คณะกรรมการบริษัท							 5			 ครั้ง						เข้าประชุม	 	3			 ครั้ง

	 •	 คณะกรรมการบริหาร						 12		 ครั้ง						เข้าประชุม			 10		 ครั้ง

	 •	 สามัญผู้ถือหุ้น	 	 	 1			 ครั้ง						เข้าประชุม	 1		 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม				 1.	 ไม่มปีระวติัการกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.		 ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบป ี

	 	 ที่ผ่านมา

หมายเหตุ	:	*	บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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ชื่อ	นายกิตติ	สุนทรมโนกุล	 เป็นกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

อายุ			 52	ปี

สัญชาติ					 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •	 ปริญญาตรี		สถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	 ปริญญาโท		ด้านการบริหาร	MBA	(Marketing)

	 	 Mankato	State	University,	Minnesota	U.S.A.

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	 -

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 •	 กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง	 •	 9	พฤษภาคม	2555	(1	ปี	9	เดือน)

ต�าแหน่งในองค์กรอื่น	 •	 บริษัทจดทะเบียน

(กรรมการ/ผู้บริหาร)	 	 -		 ไม่มี

	 •	 กจิการอืน่	(ทีไ่ม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีนและไม่ได้ประกอบกจิการทีแ่ข่งขนั/เกีย่วเนือ่งกบั 

	 	 ธุรกิจของบริษัท)

	 	 -		 ไม่มี

	 •	 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	จ�านวน	1	แห่ง

	 	 -		 ตั้งแต่		 2555	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทคิว-คอน	อีสเทอร์น	จ�ากัด

ประสบการณ์	 •	 2539	-	2555	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและขาย

	 	 	 	 	 	 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

การเข้าประชุม	 •	 คณะกรรมการบริษัท							 5			 ครั้ง						เข้าประชุม	 5			 ครั้ง

	 •	 คณะกรรมการบริหาร						 12		 ครั้ง						เข้าประชุม			 12		 ครั้ง

	 •	 สามัญผู้ถือหุ้น	 	 	 1			 ครั้ง						เข้าประชุม	 1		 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม				 1.	 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา
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ชื่อ			 นางณัฏฐา		บูรณะวิทย์	

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ			 51	ปี	 	 	

สัญชาติ	 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •			 ปริญญาตรี		บัญชีบัณฑิต		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •			 ปริญญาโท		บริหารธุรกิจ		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์		 •			 ปี	2553	-	ปัจจุบัน	 ต�าแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการ		

					 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท	 •	 ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม			 1.	 ไม่มปีระวติัการกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา

ชื่อ			 นายจิรศักดิ์		รักเดช  

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 ผู้อ�านวยการโรงงานบางปะอิน

อายุ			 53		ปี	 	 	

สัญชาติ	 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •		 ปริญญาตรี		วิศวกรรมศาสตร์		สาขาเครื่องวัดคุม		

	 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ประสบการณ์		 •			 ปี	2553	-	ปัจจุบัน	 ต�าแหน่ง		ผู้อ�านวยการโรงงานบางปะอิน

	 •			 ปี	2548	-	2553	 ต�าแหน่ง		ผู้จัดการโรงงาน

					 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท	 •			 50,000			หุ้น

คณุสมบัตต้ิองห้าม			 1.	 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา

ชื่อ    นายณัฐกิตติ์		วงศ์วิเชียร	

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อายุ			 45		ปี	 	 	

สัญชาติ	 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •			 ปริญญาตรี		วิทยาศาสตร์บัณฑิต		สาขาเคมี		

	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตหาดใหญ่

ประสบการณ์		 •		 ปี	2553	-	ปัจจุบัน	 ต�าแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

	 •			 ปี	2548	-	2553		 ต�าแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายผลิต

																								 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท	 •			 ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม			 1.	 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา

คณะผู้บริหาร	จ�านวน	18	คน	ดังนี้
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ชื่อ			 นายด�ารงค์		จิตต์ใจฉ�่า	

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

อายุ			 49		ปี	 	 	

สัญชาติ	 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •			 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์		 •			 ปี	2553	-	ปัจจุบัน	 ต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

																									 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท	 •	 ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม			 1.	 ไม่มปีระวติัการกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา

ชือ่			 นายถวลิ	ขวญักจิสกลุวรีะ	

ต�าแหน่งปัจจบัุนในบรษิทั	 ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารเทคนคิ

อาย	ุ		 42		ปี	 	 	

สญัชาต	ิ 	ไทย

วฒุกิารศกึษา	 •				 ปรญิญาตร	ี	วศิวกรรมศาสตร์	สาขาโยธา	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร			

ประสบการณ์		 •				 ปี		2556	-	ปัจจบุนั		ต�าแหน่ง	ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารเทคนคิ

				 	 บรษิทัควอลต้ีิคอนสตรคัชัน่โปรดคัส์	จ�ากดั	(มหาชน)

การถอืหุน้ในบรษิทั	 •			 ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม			 1.	 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.		 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ทีผ่่านมา

ชือ่			 นายทนิกร	ตนัตสิวุชิวงษ์	

ต�าแหน่งปัจจบัุนในบรษิทั	 ผูจ้ดัการโรงงานหนองแค

อาย	ุ		 	41	ปี	 	 	

สญัชาต	ิ 	ไทย

วฒุกิารศกึษา	 •		 ปรญิญาตร	ี	วศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	

ประสบการณ์		 •		 ปี	2556	–	ปัจจบุนั	ต�าแหน่ง	ผูจ้ดัการโรงงานหนองแค

				 	 บรษิทัควอลต้ีิคอนสตรคัชัน่โปรดคัส์	จ�ากดั	(มหาชน)

การถอืหุน้ในบรษิทั	 •		 ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม			 1.	 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.		 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ทีผ่่านมา
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ชื่อ			 นายนิคม		วงค์ค�าคูณ	  

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 ผู้จัดการฝ่ายซ่อมเครื่องกล

อายุ			 45	ปี	 	 	

สัญชาติ	 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •		ปริญญาตรี	วิศวกรรมเครื่องกล	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเทเวศน์

ประสบการณ์		 •		ปี	2555	-	ปัจจุบัน	 ต�าแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมเครื่องกล		

					 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท	 •	 ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม			 1.	 ไม่มปีระวติัการกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา

ชื่อ		  นายปาลพงษ์		ปะละฤทธิ์	

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมติดตั้ง

อายุ			 45	ปี	 	 	

สัญชาติ	 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •		ปริญญาตรี	วิศวกรรมไฟฟ้า	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ประสบการณ์		 •		ปี	2555	-	ปัจจุบัน	 ต�าแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมติดตั้ง

					 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท	 •	 ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม			 1.	 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา

ชื่อ		  นางสาวเพ็ญแข		อุทัยฉาย	

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

อายุ		 43		ปี	 	 	

สัญชาติ	 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •		ปริญญาตรี		บริหารธุรกิจ	สาขาการบัญชี		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์		 •		ปี	2555	-	ปัจจุบัน	 ต�าแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

					 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท	 •		ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม			 1.	 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา
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ชื่อ			 นายมานิตย์		บุตรโคตร	

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 ผู้จัดการฝ่ายซ่อมไฟฟ้า

อายุ			 46	ปี	 	 	

สัญชาติ	 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •		ปริญญาตรี		วิศวกรรมไฟฟ้า		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประสบการณ์		 •		ปี	2555	-	ปัจจุบัน	 ต�าแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมไฟฟ้า

					 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท	 •	 ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม			 1.	 ไม่มปีระวติัการกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา

ชื่อ		 นางสาวรัตนา		ลาภดิลกกุล	

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อายุ			 44		ปี	 	 	

สัญชาติ	 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •		ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	สาขาระบบสารสนเทศ	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

	 •		ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์		 •		ปี	2548	-	ปัจจุบัน	 ต�าแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

																								 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท	 •	 ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม			 1.	 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา

ชื่อ			 นางวิภาวี	เอื้อนรการกิจ	

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ			 37			ปี	 	 	

สัญชาติ	 	ไทย

วุฒิการศึกษา	 •			 ปริญญาตรี		คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •			 ปริญญาโท		บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(MBA)	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์					

ประสบการณ์		 •			 ปี	2556	-	ปัจจุบัน		 ต�าแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

					 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท	 •	 ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม			 1.	 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา
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ชื่อ				 นายสมชาย		ขัณฑ์เพชรางกูร	 		

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท				 ผู้จัดการโรงงานระยอง

อายุ		 46		ปี	 	 	 		

สัญชาติ		 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •		ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	สาขาวัสดุศาสตร์	เอกโพลิเมอร์		

	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์	 •		 ปี	2538	-	2553	 ต�าแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

	 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท	 •	 ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม			 1.	 ไม่มปีระวติัการกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา

ชื่อ		 ม.ล.สรวงศรี		อาทิตย์	 	

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อายุ		 45	ปี	 	 	

สัญชาติ	 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •		ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	(การตลาด)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

	 •		ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์		 •		ปี	2548	-	ปัจจุบัน	 ต�าแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

	 			บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท	 •		ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม			 1.	 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา

ชื่อ		 นายสรวุฒิ		มาศะวิสุทธิ์	

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

อายุ			 43		ปี	 	 	

สัญชาติ	 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •		ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์		 •		ปี	2554	-	ปัจจุบัน	 ต�าแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

	 •		ปี	2551	-	2554	 ต�าแหน่ง	ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน

		 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท	 •			50,000	หุ้น

คณุสมบัตต้ิองห้าม			 1.	 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา
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ชื่อ		 นายสืบพงษ์		ลีลาไว	 	

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 ผู้จัดการฝ่ายขาย

อายุ			 49		ปี	 	 	

สัญชาติ	 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •		ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง		สาขาการบัญชี		มหาวิทยาลัยเกริก

ประสบการณ์		 •		ปี	2540	-	ปัจจุบัน		 ต�าแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายขาย

	 				บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท	 •	 ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม			 1.	 ไม่มปีระวติัการกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา

ชื่อ			 นายเสกสรร		มนทิราภา	

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและขาย

อายุ			 48	ปี	 	 	

สัญชาติ	 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •		ปริญญาตรี	การเงิน	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

	 •		ปริญญาโท	MBA	การตลาด	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์		 •		ปี	2555	-	ปัจจุบัน	 ต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและการขาย

					 				บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท	 •	 ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม			 1.		 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.		 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา

ชื่อ		 นายเอกลักษณ์		แพรม่วง	

ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัท	 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

อายุ		 43		ปี		 	 	

สัญชาติ	 ไทย

วุฒิการศึกษา	 •		ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 •		ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประสบการณ์		 •		ปี	2553	-	ปัจจุบัน	 ต�าแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

	 				บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท	 •	 ไม่มี

คณุสมบัตต้ิองห้าม			 1.	 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ซึง่ได้กระท�าโดยทจุรติ

	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปี 

	 	 ที่ผ่านมา
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ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน	 นายอนุวัฒน์		จงยินดี

อายุ		 56	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท			 ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

การศึกษา		 •	 2523	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 •	 2529	 ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาท	 •	 2553	 Director	Certification	Program	(DCP)	135/2010

หน้าที่กรรมการ		 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	 2553	 Audit	Committee	Program	(ACP)	31/2010

	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	 2553	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	82/2010

	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์	 •	 2546	 ผู้จัดการส�านักงานบัญชี	บริษัทเยื่อกระดาษสยาม	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 2547	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	Shared	Services	Function	2	

	 	 	 บริษัทซิเมนต์ไทยการบัญชี	จ�ากัด

																											 	 	 (ปัจจุบันชื่อบริษัทเอสซีจี	แอคเค้าน์ติ้ง	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด)

	 •	 2548-2553	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีกลาง

	 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 2548-2553	 กรรมการด้านการท�าบัญชี	และประธานอนุกรรมการด้านการท�าบัญชี	

	 	 	 สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์		

	 •	 2550-2553	 กรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

	 	 	 สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน	 •	 ตั้งแต่	2551	อปุนายกและกรรมการฝ่ายตรวจสอบและบญัช	ีสมาคมกองทนุส�ารองเลีย้งชพี

	 •	 ตั้งแต่	2554	รองประธานคณะกรรมการด้านการวางระบบบัญชี	

	 	 	 สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขานุการบริษัท	 นางพรเพ็ญ		นามวงษ์

อายุ		 52	ปี

ต�าแหน่งในบริษัท	 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท	

การศกึษา	 •	 2525	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 •	 2533	 M.S.,	Japanese	Business	Studies,	

	 	 	 Chaminade	University	of	Honolulu,	Hawaii

	 	 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่	 •	 2556	 Company	Secretary	Program	(CSP)	51/2013

เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	 2556	 Anti-Corruption:	The	Practical	Guide	(ACPG)

	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์	 •	 2536-2542	 ผู้จัดการระบบคุณภาพ	บริษัทไทยโพลิเอททีลีน	จ�ากัด

	 •	 2542-2553	 ผู้จัดการนิติการและธุรกิจสัมพันธ์		

	 	 	 บริษัทเอสซีจี	เคมิคอลส์	จ�ากัด

ต�าแหน่งอื่นในปัจุบัน		 •	 ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัทของบริษัทย่อยในเอสซีจีที่อยู่ใน

	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

	 •	 ตั้งแต่	2553	กรรมการ	ชมรมเลขานุการบริษัทไทย

ประวัติผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเนือ่งจากเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญัต่อการด�าเนนิ

ธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน	มีประสิทธิภาพ	 โดยให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน		

ก�ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด�าเนินนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น	ภายใต้กรอบ 

ข้อก�าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ	รวมทั้งมุ่งเน้นในเรื่องความโปร่งใสในการด�าเนินกิจการ	การเปิดเผย

ข้อมูล	และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม	

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทแม่	 และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท 

จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลักการส�าคัญทั้ง	5	หมวด	มาอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

	 1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น	(The	Rights	of	Shareholders)	
	 	 บรษิทัตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อสทิธิของผูถ้อืหุน้	จึงได้ส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ทุก 

	 	 รายได้รบัสทิธพิืน้ฐานต่าง	ๆ 	ทัง้ในฐานะนกัลงทนุในหลกัทรพัย์และในฐานะเจ้าของบรษิทั	ด้วยวธิกีารและ 

	 	 มาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรับและเชือ่ถอืได้	โดยให้สทิธิในการซือ้	ขาย	โอน	หลกัทรพัย์ทีต่นถอือยูอ่ย่างเป็นอสิระ	 

	 	 การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็น 

	 	 อิสระ	การร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท	 เช่น	การอนุมัติจ่ายเงินปันผล	 	การเลือกตั้งกรรมการ	 

	 	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ�านวนหุ้นที่ถืออยู่	 

	 	 โดยหุน้แต่ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหนึง่เสยีง	และไม่มหีุน้ใดมสีทิธพิเิศษทีเ่ป็นการจ�ากดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้รายอืน่	

	 	 นอกเหนอืจากสิทธพ้ืินฐานต่าง	ๆ	ตามทีก่ฎหมายก�าหนดแล้ว	บรษิทัยงัได้ด�าเนนิการในเรือ่งต่าง	ๆ	ทีเ่ป็นการ 

	 	 ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผูถ้อืหุน้	ดงันี้

	 	 1.	 ให้ข้อมลูทีส่�าคญัและจ�าเป็นส�าหรบัผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัอย่างชดัเจน	และทนัต่อ 

	 	 	 เหตกุารณ์ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ

  

	 	 2.		ผู้ถือหุ้นทกุรายได้รับข้อมูลทีจ่�าเป็นและเพยีงพอเกีย่วกบัวนัประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า	 

	 	 	 โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ	1	 เดือนไว้บนเว็บไซต ์

	 	 	 ก่อนจดัส่งเอกสาร	นอกจากนียั้งได้ช้ีแจงสทิธิของผูถ้อืหุน้ในการเข้าประชุม	และสทิธิออกเสยีงลงมติของ 

	 	 	 ผู้ถือหุ้นไว้อย่างชดัเจน

	 	 3.	 ในกรณทีีผู้่ถอืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง	บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะ 

	 	 	 ให้กรรมการอสิระหรือบคุคลใด	ๆ	 เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนงัสอืมอบฉันทะทีบ่รษิทัได้จัดส่ง 

	 	 	 ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม	นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทาง 

	 	 	 หน้าเวบ็ไซต์ของบริษัทได้	และบรษิทัยงัได้จดัให้มอีากรแสตมป์ไว้บรกิารผูถ้อืหุน้ส�าหรบัปิดหนงัสอืมอบ 

	 	 	 ฉนัทะอีกด้วย

	 	 4.		ก่อนวนัประชมุผู้ถือหุ้น	บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายทีถ่อืหุน้รวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 

	 	 	 ร้อยละ	 5	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	 มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุม 

	 	 	 สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2557	 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	3	 เดือน	 

รายงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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	 	 	 ก่อนวนัส้ินสุดรอบบญัช	ีคอื	ตัง้แต่วนัที	่30	สงิหาคม	–	29	พฤศจิกายน	2556	เพือ่ให้คณะกรรมการบรหิาร 

	 	 	 เป็นผูก้ลัน่กรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา	 	 โดยกรณทีีบ่รรจเุป็นวาระการประชมุ	 

	 	 	 บริษัทจะแจ้งในหนงัสือนดัประชมุว่าเป็นวาระทีก่�าหนดโดยผูถ้อืหุน้	 ส่วนในกรณทีีค่ณะกรรมการบรษิทั 

	 	 	 ปฏเิสธไม่รับเร่ืองทีผู้่ถอืหุ้นเสนอเพือ่ให้บรรจเุป็นวาระ	บรษิทัจะชีแ้จงเหตผุลให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

	 	 	 ประจ�าปีทราบ	นอกจากนี้	 ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อ 

	 	 	 บุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า	 เนื่องจากยังไม่มีการแต่งตั้ง 

	 	 	 คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูพ้จิารณาเพือ่สรรหารวมกบับคุคลอืน่ตามหลกัเกณฑ์ 

	 	 	 การสรรหาบคุคลเข้าเป็นกรรมการบรษิทั	จากนัน้จะเสนอรายช่ือบคุคลทีเ่หน็ว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการ 

	 	 	 บรษัิทพิจารณาก่อนเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและเลอืกตัง้ตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของ 

	 	 	 บรษัิทต่อไป	 โดยบริษัทได้จดัท�าแบบฟอร์มส�าหรบัการเสนอวาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้า 

	 	 	 รับเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า	 เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้อกีด้วย	ทัง้นีใ้นช่วงเวลา 

	 	 	 ดงักล่าวไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบคุคลเพือ่เข้ารบัการเลอืกต้ังเป็นกรรมการล่วงหน้า 

	 	 	 แต่อย่างใด

	 	 5.	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2556	บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึง 

	 	 	 เลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่บริษัทได้จัดพิมพ์ไว้บนหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ 

	 	 	 ความสะดวกในการประชมุ	และท�าให้ขัน้ตอนการลงทะเบยีนเป็นไปอย่างรวดเรว็	นอกจากนีก้ารใช้สทิธิ 

	 	 	 ออกเสยีงแต่ละวาระบรษิทัได้ใช้วธิลีงคะแนนบนเคร่ือง	PDA	(Personnel	Digital	Assistant)		เพือ่น�ามาค�านวณ 

	 	 	 ผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ	 โดยเมือ่จบการประชมุ	ผูถ้อืหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียด 

	 	 	 ของผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้	 ทั้งนี้ในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 

	 	 	 จะมีตัวแทนของผู้สอบบัญชีท�าหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย

   

	 	 6.	 ในการประชมุผู้ถอืหุน้แต่ละปีจะมกีรรมการทีค่รบก�าหนดออกตามวาระจ�านวนหนึง่ในสามของจ�านวน 

	 	 	 คณะกรรมการทั้งหมดซึ่งจะมีการเลือกต้ังในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 โดยในวาระเลือกตั้ง 

	 	 	 กรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลให้เข้ารับการเลือกต้ังได้อย่างเป็นอิสระ	 

	 	 	 และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	

	 	 7.	 ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	หรือตั้งค�าถามในวาระต่าง	ๆ	 

	 	 	 อย่างอิสระ	ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ	บริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ 

	 	 	 ผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย	ข้อซักถาม	บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให ้

	 	 	 ค�าตอบโดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

	 	 8.	 ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้โดยต้องมี 

	 	 	 ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนร้องขอและมีผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก	 5	 คนรับรองเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให ้

	 	 	 ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

  

	 	 9.	 บริษัทได้ก�าหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง	 ๆ	 

	 	 	 ซึง่ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิารเป็นประจ�าทกุปี	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้พจิารณา 

	 	 	 หรือรับทราบจ�านวนและประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับ	 ตลอดจนนโยบายในการ 

	 	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน	รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการแต่ละต�าแหนง่	
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	 10.		 ในการประชมุผู้ถอืหุ้นจะด�าเนนิการตามล�าดบัระเบยีบวาระการประชมุทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชญิประชุม	 

	 	 	 ซ่ึงผู้ถอืหุ้นได้ศึกษาข้อมูลส�าหรับการตัดสนิใจลงคะแนนเสยีงแล้ว	โดยจะไม่เพิม่ระเบยีบวาระการประชมุ 

	 	 	 ที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

 

	 11.		 บริษัทได้บนัทกึรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้อย่างชดัเจน	ครบถ้วน	ทัง้ในเรือ่งรายชือ่กรรมการและผูบ้รหิาร 

	 	 	 ทีเ่ข้าประชมุ	วธิกีารลงคะแนน	การนบัคะแนนและการใช้บตัรลงคะแนน	มตทิีป่ระชมุ	และจ�านวนคะแนน 

	 	 	 เสียงทีไ่ด้รบัในแต่ละวาระ			ข้อซักถามและค�าชีแ้จงทีเ่ป็นสาระส�าคญั	โดยได้จดัท�ารายงานดงักล่าวภายใน 

	 	 	 ระยะเวลา	14	วัน	นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น	และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 

	 	 	 ระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	และน�าเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

	 2.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 (The	 Equitable	 Treatment	 
	 	 of	Shareholders)
	 	 การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้น 

	 	 ส่วนน้อย	 นักลงทุนสถาบัน	 หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ	 เป็นเร่ืองส�าคัญที่บริษัทค�านึงถึงและด�าเนินการ 

	 	 ในด้านต่างๆ	เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง	ดังนี้		

	 	 1.		คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ	 (Insider	Trading)	 

	 	 	 ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง	 คณะกรรมการ	ฝ่ายจัดการ	และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 

	 	 	 ข้อมูล	(รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)	ดังนี้

	 	 •	 ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน	2	สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินราย 

	 	 	 ไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี	และภายใน	24	ช่ัวโมง	หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว	(Blackout	Period)

	 	 •	 ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด	ๆ	ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท	ต้องไม ่

	 	 	 ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา	 24	 ชั่วโมง	นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่ 

	 	 	 สาธารณะทั้งหมดแล้ว

		 	 	 เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ	ผู้จัดการ	และพนักงานที่เก่ียวข้องได้ทราบช่วงเวลาการไม่ซ้ือขาย 

	 	 	 หลกัทรพัย์ของบรษิทัอย่างชดัเจนล่วงหน้าอย่างน้อย	1	สปัดาห์	นอกจากนีย้งัได้รายงานการเปลีย่นแปลง 

	 	 	 การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส	

 

	 	 	 ทัง้นีห้ากพนกังานกระท�าการฝ่าฝืนระเบยีบปฏบิตังิานดงักล่าวข้างต้น	บรษิทัจะด�าเนนิการทางวนิยัเพือ่พจิารณา 

	 	 	 ลงโทษตามสมควรแก่กรณดีงันี	้	เป็นการกระท�าผดิครัง้แรก	 	 ตักเตือนเป็นหนงัสอื

	 	 	 	 	 	 	 เป็นการกระท�าผดิครัง้ทีส่อง		 ตัดค่าจ้าง	/	พกังาน

	 	 	 	 	 	 	 เป็นการกระท�าผดิครัง้ทีส่าม		 เลกิจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

 

	 	 2.	 ส�าหรับการประชมุผู้ถือหุ้นนัน้	บรษิทัได้จดัท�าหนงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้ก�าหนดรายการต่าง	ๆ 	 

	 	 	 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ 

	 	 	 นัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้ผู ้อื่นเข้าประชุมได	้ 

	 	 	 โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสาร/หลกัฐานทีใ่ช้ในการมอบฉนัทะไว้ในหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ด้วย	 

	 	 	 เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถจดัเตรยีมได้อย่างถกูต้อง	บรษิทัได้เสนอรายชือ่กรรมการอสิระเพือ่เป็นทางเลอืก 
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	 	 	 ในการมอบฉนัทะ	นอกจากนีบ้รษิทัยงัได้ให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าประชมุภายหลงัจากได้เริม่ประชมุแล้ว 

	 	 	 มสิีทธอิอกเสียงลงคะแนนส�าหรับวาระทีอ่ยูใ่นระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้มกีารลงมต	ิและนบัเป็น 

	 	 	 องค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป	 เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็น 

	 	 	 เป็นอย่างอืน่ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	บรษิทัก�าหนดให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ท่าเทยีมกนั 

	 	 	 ในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	

	 3.	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	 (The	 Role	 of	 Stakeholders	 in	 Corporate	 
	 	 Governance)
	 	 บรษัิทด�าเนนิธรุกิจโดยยึดม่ันในความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่ายเพือ่ประโยชน์ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื	 

	 	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดแูลให้มรีะบบการบรหิารจัดการทีเ่ช่ือมัน่ได้ว่าบรษิทัรบัรูส้ทิธิของผูม้ส่ีวน 

	 	 ได้เสียต่าง	ๆ 	ทั้งที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎหมาย	และที่ได้ก�าหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนใน 

	 	 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและ 

	 	 ปฏบิตัด้ิวยความเสมอภาคอย่างเคร่งครดั	ทัง้ผูถ้อืหุน้	พนกังาน	ผูใ้ช้สนิค้าและบรกิาร	และผูม้คีวามสมัพนัธ์ 

	 	 ทางธุรกิจ	ดังนี้

  ผู้ถือหุ้น		บริษัทเคารพและตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน	สิทธิที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย	ข้อบังคับบริษัท	เช่น	 

	 	 สิทธิในการขอตรวจสอบจ�านวนหุ้น	สิทธิในการได้รับใบหุ้น	สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง 

	 	 ลงคะแนน	สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 สิทธิในการมีส่วนร่วมในการ 

	 	 ตัดสินใจเรื่องส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ในฐานะเจ้าของบริษัท	รวมถึงสิทธิที่จะได ้

	 	 รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม	

  พนกังาน		บริษัทให้ความส�าคญักบัพนกังานโดยถอืว่าเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาและมุง่มัน่ทีจ่ะให้พนกังานทกุคน 

	 	 มีความภาคภูมใิจและเชือ่มัน่ในองค์กร	ในปีทีผ่่านมาบรษิทัได้จดัท�าโครงการต่าง	ๆ 	เพือ่สนนัสนนุ	และเสรมิ 

	 	 สร้างบรรยากาศ	การท�างานร่วมกนัเพือ่สร้างสรรค์สิง่ใหม่	ๆ 	ส�าหรบัรองรบัการขยายธุรกจิของบรษิทั	โดยได้ 

	 	 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านวิชาชีพ	 ส่ิงแวดล้อม	ความปลอดภัย	และสุขอนามัย 

	 	 ตลอดจนจงูใจให้ใฝ่เรียนรู้	เพ่ือสร้างสรรค์สิง่ใหม่	ๆ 	ทีช่่วยสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่บรษิทัและส่วนรวม	นอกจากน้ี 

	 	 บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	 ทั้งในด้านการให ้

	 	 ผลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่ป็นธรรม	โดยจดัให้มกีองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัพนกังาน	มสีวสัดกิารตรวจ 

	 	 สุขภาพประจ�าปี	การประกันชีวิตและอุบัติเหตุตลอดจนการประกันสุขภาพอีกด้วย	

 

  ลูกค้า		บรษัิทมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาคณุภาพสนิค้าและบรกิารอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้ผูใ้ช้สนิค้าและบรกิาร 

	 	 ได้รบัประโยชน์สงูสดุทัง้ด้านคณุภาพและราคา	และมุง่หมายทีจ่ะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ัง่ยนื	โดย 

	 	 มีนโยบายในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามก�าหนดเวลา	รวมทั้งการให้ค�าปรึกษา	ข้อเสนอแนะ	 

	 	 การแก้ปัญหา	เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างที่สุด	โดยได้ด�าเนินการดังนี้

	 	 •	 ตัง้หน่วยงานทางด้านเทคนคิทีม่คีวามช�านาญในการให้ความช่วยเหลอืและดแูลลกูค้าในด้านการใช้งาน 

	 	 	 และบริการด้านเทคนิคต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัท

	 	 •	 ตั้งศูนย์ฝึกอบรม	Q-CON	Training	Center	ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 

	 	 	 และนิคมอมตะซิตี้		จังหวัดระยอง		เพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่สนใจ		เช่น		สถาปนิก		วิศวกร		เจ้าของโครงการ	

	 	 	 ผูรั้บเหมา	และร้านค้าวสัดกุ่อสร้าง	เข้าร่วมอบรมเพือ่เรยีนรูเ้ทคนคิการใช้งานผลติภณัฑ์คอนกรตีมวลเบา

	 	 	 ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ	โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท	(www.qcon.co.th)
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  คู่ค้าและคู่ธุรกิจ	บริษัทได้ก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	 เพื่อเป็นนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

	 	 และคู่ธรุกิจอย่างเหมาะสม	โดยยึดถือการปฏบิติัตามสญัญา	และค�ามัน่ทีใ่ห้ไว้กบัคูค้่าและคูธุ่รกจิอย่างเคร่งครดั	

  คูแ่ข่งทางการค้า		บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต	มีจริยธรรมที่ดีด้วยความเป็น

	 	 มอือาชพีและโปร่งใส		โดยยึดม่ันในการด�าเนนิธุรกจิด้วยความเป็นธรรม	ภายใต้กรอบของกฎหมาย	โดยในรอบ	 

	 	 5	ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใด	ๆ	ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

 	 เจ้าหนี	้	บรษิทัปฏบิตัติามเงือ่นไขข้อก�าหนดของสญัญาอย่างเคร่งครดั	ไม่เคยมกีารปฏบิตัใิดทีฝ่่าฝืนเงือ่นไข 

	 	 ที่ตกลงกัน	 ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้	 และบริษัทยึดมั่นใน 

	 	 การปฏบิตัต่ิอสถาบนัการเงินด้วยความซือ่สตัย์และช�าระคนืเงนิกูย้มืและดอกเบีย้ตรงตามก�าหนดเวลา	รวมทัง้ 

	 	 ปฏบัิตติามเง่ือนไขต่าง	ๆ 	ทีร่ะบุในสัญญาเงนิกูย้มืและข้อตกลงต่าง	ๆ 	อย่างเคร่งครดัด้วยดเีสมอมา	โดยทีผ่่านมา 

	 	 บริษัทไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดช�าระหนี้แต่อย่างใด

  ด้านสังคม	 บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	 เศรษฐกิจ	 ส่ิงแวดล้อม	 อาชีวอนามัย				 

	 	 ความปลอดภัยวัฒนธรรมประเพณีในทุกพื้นที่ที่บริษัทเกี่ยวข้อง	 และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่าง 

	 	 ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคม	

  ด้านสิง่แวดล้อม			บรษิทัได้จดังบประมาณเพือ่รกัษาสิง่แวดล้อมอย่างจรงิจงั	และมรีะบบตดิตามประเมนิผล 

	 	 อย่างสม�่าเสมอ	

	 4.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	(Disclosure	and	Transparency)
	 	 บรษิทัให้ความส�าคญัเรือ่งการเปิดเผยสารสนเทศเนือ่งจากเป็นเรือ่งทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูล้งทนุและ 

	 	 ผูมี้ส่วนได้เสยี	จงึได้ก�าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงนิและทีไ่ม่ใช่ 

	 	 ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด	 โดยมีสาระส�าคัญครบถ้วน	 เพียงพอ	 เช่ือถือได้	 และทันเวลา	 

	 	 ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ		โดยเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านรายงานประจ�าปีและระบบ	SET	Community	 

	 	 Portal	ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	

	 	 บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์		ข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่ก�าหนดโดย	ก.ล.ต.	ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และ 

	 	 หน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่า 

	 	 กฎหมาย	กฎเกณฑ์		ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง	และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่น 

	 	 ในการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส	ถูกต้อง	ตรงไปตรงมา	เช่น	

	 	 1.		เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ชัดเจนและทันเวลา

	 	 2.		จดัท�ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิและแสดงไว้คูก่บัรายงานผูส้อบ 

	 	 	 บัญชีในรายงานประจ�าปี

	 	 3.		ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมลูการถอืหุน้ในบรษิทัตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลง 

	 	 	 การถือหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทกุครัง้	และเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัส่วนได้เสยีของตนและผูเ้กีย่วข้อง 

	 	 	 ในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัท
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	 	 4.	 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ	ตลอดจนประวัติของกรรมการและผู้บริหาร

	 	 5.		เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการ	จ�านวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

	 	 6.		เปิดเผยหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและรายละเอยีดค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละคนได้รบั 

	 	 	 จากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง	ๆ	เป็นรายบุคคล

	 	 7.	เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง	รวมทั้ง 

	 	 	 รปูแบบ			ลกัษณะ			และจ�านวนค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละคนได้รบัจากการเป็นกรรมการในคณะอนกุรรมการ 

	 	 	 ชดุต่าง	ๆ

	 	 นอกจากนีบ้รษิทัยงัให้ความส�าคญัด้านความสมัพนัธ์กบัผูถ้อืหุน้	ผูล้งทนุทัว่ไป	และนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์	 

	 	 และผู้ที่สนใจจะถือหุ้นของบริษัทในอนาคต	 โดยจัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนใน 

	 	 การส่ือสารกบัผู้ถอืหุน้	นกัลงทนุ	และนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์	โดยสามารถติดต่อส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

	 	 ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข	035-221-271	ต่อ	420	หรือ	e-mail	address:	fin-acc@qcon.co.th

	 5.	ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ	โครงสร้างและคณะอนกุรรมการชดุต่าง	ๆ		

		 	 (The	Responsibilities	and	Structure	of	the	Board	and	Sub-Committees)
  โครงสร้างคณะกรรมการ
	 	 ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหาเพื่อท�าหน้าที่สรรหากรรมการของบริษัท	 

	 	 แต่สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการที่ท�าหน้าที่ปัจจุบันนั้นประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู ้

	 	 ความสามารถ	โดยมบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบายของบรษิทัทัง้ด้านการเงนิ	การบรหิารความเสีย่ง	และ 

	 	 ภาพรวมขององค์กร	นอกจากนียั้งมส่ีวนร่วมในการก�าหนดวสิยัทศัน์	ภารกจิ	กลยทุธ์	เป้าหมาย	แผนธรุกจิ	และ 

	 	 งบประมาณ	มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัท	 

	 	 และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

  

	 	 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน	9	คน	ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ�านวน	8	คน	 	และ 

	 	 กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ�านวน	1	คน	และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามประกาศของ 

	 	 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	จ�านวน		3		คน

	 	 คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจอนมุตัใินเร่ืองส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักลยทุธ์	งบประมาณของบริษทั	การท�าธุรกรรม 

	 	 ทีม่มูีลค่าสูง	และเร่ืองทีค่ณะอนกุรรมการชุดต่าง	ๆ 	และฝ่ายจัดการเสนอ	ทัง้นี	้ตามขอบเขตหน้าทีท่ีก่�าหนดโดย 

	 	 กฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัท	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง	ๆ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทม ี

	 	 การด�าเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร	 

	 	 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ	

  คณะกรรมการตรวจสอบ  

  ประกอบด้วยกรรมการบรษิทัทีเ่ป็นกรรมการอสิระ	จ�านวน	3	คน	โดยกรรมการตรวจสอบมคีวามรู้ความเข้าใจ 

	 	 ด้านบญัช	ีหรอืการเงนิ	ท�าหน้าทีส่อบทานการด�าเนนิงานให้ถกูต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของ 

	 	 บริษัท	ตลอดจนกฎหมาย	 ระเบียบปฏิบัติ	 และข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล	ส่งเสริมให้พัฒนา 
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	 	 ระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	 รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบ 

	 	 การควบคุมภายใน	ระบบตรวจสอบภายใน	และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม	เหมาะสม		ทันสมัย	และมี 

	 	 ประสทิธภิาพ	คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความคดิเหน็ได้อย่างอสิระ	โดยมหีน่วยงาน 

	 	 ตรวจสอบภายในทีร่ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นหน่วยปฏบิติั	รวมทัง้มกีารปรกึษาหารอืกบั 

	 	 ผู้สอบบัญชีเป็นประจ�า	

	 	 ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขตหน้าทีต่ามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในข้อบงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบ	และ 

	 	 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�า 

	 	 ทุกปี	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

  คณะกรรมการบริหาร 
	 	 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน	4	คน	ท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการต่าง	ๆ	ของบริษัทตามที ่

	 	 คณะกรรมการมอบหมาย	 โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท	มีอ�านาจด�าเนินการภายใต ้

	 	 ขอบเขตของกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัท

	 	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น	 ๆ	ตามความเหมาะสม 

	 	 ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

  

	 	 บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทักบัฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน	 

	 	 โดยกรรมการบริษัทท�าหน้าทีก่�ากับดแูลการด�าเนนิงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย	ขณะทีฝ่่ายจัดการท�า 

	 	 หน้าทีบ่รหิารงานของบรษิทัในด้านต่าง	ๆ 	ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนด	ดงันัน้ประธานกรรมการบรษิทั 

	 	 และกรรมการผู ้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน	 โดยทั้งสองต�าแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจาก 

	 	 คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

 

  เลขานุการบริษัท
	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	2/2553	เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2553	ได้มีมติแต่งตั้งนางพรเพ็ญ	นามวงษ์	 

	 	 ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท	 เพื่อท�าหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด	รวมถึงการจัดการประชุมและจัดท�า 

	 	 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะอนุกรรมการชุดต่าง	ๆ	และการประชุมผู้ถือหุ้น	การจัดท�า 

	 	 รายงานประจ�าปี	ตลอดจนจัดท�าและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้

	 	 •	 ทะเบียนกรรมการ

	 	 •	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�าปีของบริษัท

	 	 •	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 •	 รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

	 		 และด�าเนินการอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

  การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 	 ถือเป็นหน้าทีส่�าคญัในฐานะกรรมการบรษิทัทีต้่องเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม�า่เสมอเพือ่ 

	 	 รับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 โดยในแต่ละปีมีการจัดประชุมอย่างน้อย 

	 	 ไตรมาสละ	1	ครั้ง	 	(ปีละ	4	ครั้ง)	 	และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องส�าคัญเร่งด่วน	ในการ 

	 	 ประชุมแต่ละครั้งจะมีการก�าหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน	 โดยจัดส่งเอกสารประกอบ 
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	 	 วาระการประชมุล่วงหน้า	เพ่ือให้กรรมการบรษิทัมเีวลาทีจ่ะศกึษาข้อมลูในเรือ่งต่าง	ๆ 	อย่างเพยีงพอ	โดยใน 

	 	 ปี	2556	ได้มีการประชุมคณะกรรมการจ�านวน	5	ครั้ง	

  

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทเป็น 

	 	 ผูร่้วมกนัก�าหนดวาระการประชมุและพจิารณาเรือ่งเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	โดยเปิดโอกาส 

	 	 ให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง	ๆ	เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

	 	 ในการพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ประธานกรรมการ	ซึ่งท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการ 

	 	 แสดงความคดิเห็นได้อย่างอิสระ	ทัง้นีก้ารลงมติในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัให้ถอืมติของเสยีงข้างมาก	 

	 	 โดยให้กรรมการคนหนึง่มเีสยีงหนึง่เสยีง	กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีจะไม่เข้าร่วมประชมุและ/หรอืไม่ใช้สทิธิ 

	 	 ออกเสียงลงคะแนนในเรือ่งนัน้	ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัประธานในทีป่ระชมุจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีง 

	 	 เป็นเสียงชี้ขาด

	 	 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท				ฝ่ายจัดการทีเ่กีย่วข้องได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพือ่ให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ 

	 	 และรบัทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือให้สามารถน�าไปปฏบิติัอย่างมปีระสทิธภิาพ	เว้นแต่ในบางวาระทีป่ระชมุ 

	 	 เฉพาะคณะกรรมการบรษิทั	หรอืเฉพาะคณะกรรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	ทัง้นีเ้พือ่ความเป็นอสิระใน 

	 	 การพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	

	 	 เม่ือสิ้นสุดการประชุม	 เลขานุการบริษัทเป็นผู ้มีหน้าที่จัดท�ารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุม 

	 	 คณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป	และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อ 

	 	 รับรองความถูกต้อง	ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น	ขอแก้ไข	เพิ่มเติมรายงานการประชุม 

	 	 ให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้	

	 	 รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารช้ันความลับ 

	 	 ของบริษัท	ณ	หน่วยงานเลขานุการบริษัท	และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสาร 

	 	 แนบประกอบวาระการประชุมต่าง	ๆ	เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

  ค่าตอบแทน
	 	 บริษัทพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง	 ๆ	จากผลการด�าเนินงาน 

	 	 และฐานะการเงินโดยรวมของบรษัิท	และเปรยีบเทยีบกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัชัน้น�าใน 

	 	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	โดยได้มีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

	 	 ส�าหรับค่าตอบแทนผู้บริหารได้มีการพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน 

	 	 ประกอบกับผลการด�าเนินงานของบริษัท	

	 	 ส�าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั	และคณะอนกุรรมการชดุต่าง	ๆ 	ตามทีไ่ด้รบัอนมุตัิ 

	 	 จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2556	บริษัทได้เปิดเผยจ�านวนเงินรวมเป็นรายบุคคลส�าหรับปี	 2556	 

	 	 ในรายงานประจ�าปีด้วยแล้ว
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  การควบคุมภายใน
	 	 คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อว่าองค์กรจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องมีระบบการก�ากับดูแล	 การบริหาร 

	 	 ความเสี่ยง	 และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	 สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้ง 

	 	 การปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบที่ 

	 	 อนุมัติให้การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลในการ 

	 	 ปฏิบัติงานดังนี้

	 	 -	 การก�ากับดูแล		 	 อ้างอิง	Organisation	 for	Economic	Co-operation	 and	Development	 

	 	 	 	 	 	 	 (OECD)/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมาคมส่งเสริม

	 	 	 	 	 	 	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 	 -	 การบริหารความเสี่ยง	 	 อ้างอิง	COSO	Enterprise	Risk	Management/ISO	31000

	 	 -	 การควบคุมภายใน	 	 อ้างอิง	COSO	Internal	Control	Framework/COBIT

	 	 บริษัทอยู่ระหว่างประเมินการควบคุมภายในตามกรอบการควบคุมภายในของ	COSO	 ซ่ึงมีการปรับปรุง 

	 	 ในเดือนพฤษภาคม	2556	ประกอบด้วย	5	องค์ประกอบใหญ่และ	17	หลักการย่อย	นอกจากนี้ฝ่ายบริหารได้ 

	 	 ปรบัปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้องกบัความเสีย่งทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด	เพือ่สร้างระบบ 

	 	 งานเชิงป้องกันในการด�าเนินธุรกิจ	 ในปี	 2556	ฝ่ายบริหารได้อนุมัติหลักการหรือเคร่ืองมือการก�ากับดูแล/ 

	 	 ควบคุมต่าง	ๆ	ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ดังนี้

  1. การต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti Corruption) 
	 	 ฝ่ายบริหารได้รับทราบนโยบายและวิธีการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปช่ันจากบริษัทแม่	 ซึ่งจะน�าไป 

	 	 ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท	โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในให้การสนับสนุนและให้ค�าปรึกษา

  

  2. คู่มือการควบคุมการพัฒนาโปรแกรมเครื่องชั่ง
	 	 เครือ่งชัง่ถือเป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการรบัวตัถดุบิหรอืจ่ายสนิค้า	นอกจากความเทีย่งตรงของตัวเครือ่งช่ังแล้ว	 

	 	 โปรแกรมเคร่ืองชัง่ถอืเป็นส่วนประกอบส�าคญัทีจ่ะท�าให้รายละเอยีดการช่ังน�า้หนกัถกูต้องมากยิง่ขึน้	ดงันัน้ 

	 	 เพื่อให้การท�าธุรกรรมระหว่างบริษัท	คู่ธุรกิจ	และลูกค้ามีความเที่ยงตรง	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	ฝ่ายบริหาร 

	 	 จงึได้อนมุตั	ิ“คูม่อืการควบคมุการพฒันาโปรแกรมเคร่ืองช่ัง”	เพือ่เป็นแนวทางให้ผูป้ฏบิติังานพจิารณาความเสีย่ง 

	 	 และจุดควบคุมที่ต้องค�านึงถึงในการพัฒนาโปรแกรมเครื่องชั่งของบริษัท	

  3. การก�ากับดูแลและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ	 เพื่อให้การก�ากับดูแล 

	 	 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล	ฝ่ายบริหารได้ทบทวน 

	 	 และก�าหนดแนวทางการใช้งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้เกดิประโยชน์สงูสดุกบับรษิทั	(IT	Governance)	 

	 	 ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย	นอกจากนี้บริษัทได้ 

	 	 ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบ	Continuous	Monitoring	&	Continuous	Auditing	ส�าหรับเป็น 

	 	 เครื่องมือในการวิเคราะห์	ติดตาม	แก้ไขรายการผิดปกติ	และก�าหนดแนวทางป้องกันซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่จะ 

	 	 ส่งเสริมระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
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  การบริหารความเสี่ยง
	 	 ปัจจุบันการด�าเนินธุรกิจมีโอกาสที่จะเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความไม่แน่นอน 

	 	 ตลอดเวลา	ท�าให้เกิดความเสี่ยงทางธุรกิจใหม่	ๆ	ทั้งที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอก	ดังนั้น	บริษัทจึงให้ 

	 	 ความส�าคญัทีจ่ะน�า	การบริหารความเสีย่งแบบบรูณาการ	(Enterprise	Risk	Management)	ซึง่เป็นกระบวนการ 

	 	 ที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	และยังช่วยในการแสวงหาโอกาสในการ 

	 	 ด�าเนินธุรกิจใหม่ๆ	 ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอันจะน�าไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

	 	 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูก้�าหนดนโยบาย	ก�ากบัดแูลให้การบรหิารความเสีย่งเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

	 	 และประสิทธิผล	 โดยมีฝ่ายบริหารท�าหน้าที่วิเคราะห์	ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ	และ 

	 	 ก�าหนดมาตรการจดัการความเส่ียง	เพือ่ก�าหนดกลยทุธ์หรอืแผนงานในการบรหิารความเสีย่งให้อยูใ่นระดบั 

	 	 ที่ยอมรับได้	 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลและติดตามผลการประเมิน 

	 	 ประสิทธภิาพของการบริหารความเส่ียงของบรษิทัทกุไตรมาส	เพือ่ให้มัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่งด�าเนนิไป 

	 	 อย่างมปีระสิทธภิาพ	ประสิทธผิล	และสอดคล้องกบัแนวทางทีก่�าหนด	นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบ 

	 	 ร่วมกบัฝ่ายบรหิารของบรษิทัยงัได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาสญัญานเตอืนภยัตามปัจจยัเสีย่ง		โดย 

	 	 ใช้ตัวชีว้ดัความเส่ียง	(Risk	Indicators)	และระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้	(Risk	Tolerance)	เป็นเกณฑ์ในการวดั	 

	 	 ซึ่งเพ่ิมเติมจากการบริหารความเสี่ยงของข้อมูลทางการเงิน	ส�าหรับใช้เป็นมาตรการในการเฝ้าระวัง 

	 	 ความเสี่ยงที่เป็นสาระส�าคัญ	เพื่อก�าหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่ได้ผลทันท่วงที

	 	 กระบวนการบรหิารความเสีย่งเริม่จากการก�าหนดความเสีย่งทีม่นียัส�าคญั	ประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิ	(Likelihood)	 

	 	 และผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้	(Significant)	น�ามาจดัล�าดบัความส�าคญัของความเสีย่ง	และวเิคราะห์สถานการณ์ 

	 	 จดัการความเส่ียงดงักล่าว	โดยใช้	Risk	Map	และ	Control	Map	เป็นเครือ่งมอื	หากความเสีย่งใดอยูน่อกเหนอื 

	 	 ระดับที่ยอมรับได้จะต้องก�าหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงนั้น	รวมทั้งติดตามปรับปรุงและพัฒนา 

	 	 ผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอจนกว่าความเสี่ยงนั้นจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	

  การตรวจสอบภายใน
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบก�ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 

	 	 เที่ยงธรรม	มีจรรยาบรรณ	และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ 

	 	 ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากล	ด้านการตรวจสอบภายใน	 (The	 Institute	 of	 Internal	 

	 	 Auditors:	IIA)	และมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Systems	 

	 	 Audit	and	Control	Association:	 ISACA,	Global	Technology	Audit	Guide	 :	GTAG)	โดยมีกฎบัตรของ 

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่ได้ก�าหนดภารกจิ	ขอบเขตการปฏบิติังาน	อ�านาจ 

	 	 และหน้าที่ความรับผิดชอบ	ตลอดจนแนวทางการด�าเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและ 

	 	 มีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี	

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแผนงานระยะปานกลาง	(Medium	Term	Plan)	ปี	2554	-	2556	ของหน่วย 

	 	 งานตรวจสอบภายในในการเป็น	Global	Internal	Audit	Excellence	ในปี	2557	เพื่อยืนยันการปฏิบัติงานที่ 

	 	 มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล	 คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้อนุมัติให้มีการประเมินคุณภาพ 

	 	 งานตรวจสอบภายใน	(Quality	Assurance	Review	:	QAR)	โดยการประเมนิตนเอง	(Internal	Assessment)	อ้างองิ 

	 	 แนวทางของ	IIA	ISACA	และ	GTAG	โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในส่งแบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
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 	 ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานตรวจสอบภายในทัง้หมด	7	กลุม่	ซึง่มกีารประเมนิคณุภาพงานตรวจสอบ

	 	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติมจากที่มาตรฐานสากลก�าหนด	 การประเมินดังกล่าวประกอบด้วย 

	 	 สาระส�าคัญ	2	ส่วน	คือ	การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท้ังการตรวจสอบ 

	 	 ด้านการปฏิบัติงานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Audit)	และการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วน 

	 	 ได้เสยี	หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ด�าเนนิการดงักล่าวเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	โดยมผีลการประเมนิผ่านเกณฑ์ที ่

	 	 ก�าหนด	คือ	ร้อยละ	80	

	 	 นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัอนมุตัใิห้จดัฝึกอบรมหลกัสตูร	“ประกาศนยีบตัรผูต้รวจสอบภายใน 

	 	 ของประเทศไทย”	 ให้กับผู้ตรวจสอบทุกท่าน	 เพื่อพัฒนาความรู้	ทักษะ	และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ 

	 	 วทิยากรผูท้รงคณุวฒุซิึง่มาจากหลากหลายธรุกจิ	หน่วยงานตรวจสอบภายในได้น�าผลทีไ่ด้จากการประเมนิ 

	 	 คุณภาพงานตรวจสอบภายในและการฝึกอบรมฯ	มาพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

  1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (High Value Services)
	 	 มีการพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง	 โดยเน้นการบริการให้ความเช่ือถือ	 

	 	 (Assurance	Service)	และการให้ค�าปรึกษา	(Consulting	Service)	อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม	เพื่อเพิ่ม 

	 	 มูลค่าและปรับปรุงการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 	 1.1	 เพิ่มการตรวจสอบในลักษณะ	Integrated	Audit	โดยจัดทีมตรวจสอบส�าหรับโครงการความเสี่ยงสูง	 

	 	 	 	 ให้มผีูต้รวจสอบซึง่ประกอบด้วยงานตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศและงานตรวจสอบกลุม่ธรุกจิ 

	 	 	 	 เพื่อด�าเนินการตรวจสอบเรื่องที่มีความเสี่ยงร่วมกัน	เสนอแนะการปรับปรุงขั้นตอนการท�างาน	น�า 

	 	 	 	 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยเพิม่ประสทิธิภาพในการท�างาน	และสนบัสนนุการติดตามความผดิ 

	 	 	 	 ปกติในการท�างาน

	 	 1.2	 เสริมสร้างระบบงานเชิงป้องกัน	(Proactive	Preventive	System)	ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยน�า 

	 	 	 	 ข้อบกพร่องทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตังิานมาพฒันาเป็นระบบทีเ่หมาะสม	และป้องกนัไม่ให้ความเสีย่ง 

	 	 	 	 เกิดขึ้นซ�้า	รวมทั้งน�าไปเป็นบทเรียน	(Lesson	Learned)	ให้หน่วยงานอื่น	

	 	 1.3	 เน้นการให้ค�าปรึกษาให้กับหน่วยงาน	 โดยทุกคร้ังที่เข้าตรวจสอบหรือประเมินระบบการควบคุม 

	 	 	 	 ภายในกับผู้เก่ียวข้องทัง้หมด	และพบว่าบรษิทัมจุีดทีต้่องปรบัปรงุ	จะให้ความรูแ้ละค�าแนะน�าเกีย่วกบั 

	 	 	 	 ขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละธุรกิจและ 

	 	 	 	 ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้ค�าปรึกษา	เพื่อให้เกิดแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ�้าอีก

  2. การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 เน่ืองจากบริษัทมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็	จึงจ�าเป็นต้องน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหม่	ๆ 	เข้ามาช่วยใน 

	 	 การด�าเนนิธรุกจิ	ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่�าคญัจะมกีารแต่งต้ังคณะท�างาน	โดยมตัีวแทน 

	 	 จากหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมเป็นที่ปรึกษา	 มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ค�าแนะน�าในการก�าหนด 

	 	 การควบคุมที่เหมาะสม	และทดสอบระบบการควบคุม	เพื่อลดปัญหาหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นใน 

	 	 การตดิตัง้ระบบ	ภายหลงัการตดิตัง้ระบบแล้วจะมผีูต้รวจสอบระบบงานตรวจสอบคอมพวิเตอร์	(IT	Audit)	 

	 	 ด�าเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

  3. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ
	 	 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้น�าผลทีไ่ด้จากการการประเมนิคณุภาพงานตรวจสอบภายในและการฝึกอบรมฯ	 

	 	 มาพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้
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	 	 3.1	 การทบทวน	Internal	Audit	Competency

	 	 	 	 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทบทวน	Internal	Audit	Competency	ในปี	2556	เพื่อให้สอดคล้อง 

	 	 	 	 กับมาตรฐานสากลและผลจากการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู ้ตรวจสอบภายในของ 

	 	 	 	 ประเทศไทย	(CPIAT)	โดยให้ผูต้รวจสอบประเมนิร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาและจดัท�าแผนพฒันาตนเอง	 

	 	 	 	 (Individual	Development	Plan	:	IDP)	

	 	 3.2	 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ	(Internal	Audit	Global	Knowledge)		

	 	 	 -	 ตดิตามแนวปฏบิตัทิีด่ด้ีานการก�ากบัดแูล	การบริหารความเสีย่ง	และการควบคมุภายในของสถาบนั 

	 	 	 	 วชิาชพีชัน้น�าทัง้ในและต่างประเทศ	เพือ่น�ามาพฒันาประยกุต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกบัธรุกจิ

	 	 	 -	 สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้	 

	 	 	 	 ความสามารถ	ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน	และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จ�าเป็น	

	 	 	 -	 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ผู้ตรวจสอบภายในพฒันาตนเองด้วยการสอบวฒุบิตัรทางวชิาชพีตรวจสอบ 

	 	 	 	 หรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง	โดยก�าหนดตัวชี้วัด	(Key	Performance	Indicators	:	KPIs)	ซึ่งหน่วยงาน 

	 	 	 	 ตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมผู้ตรวจสอบให้ได้รับวุฒิบัตรด้านวิชาชีพไม่ต�่ากว่า 

	 	 	 	 ร้อยละ	40	ของจ�านวน	ผู้ตรวจสอบทั้งหมด

	 	 3.3	 การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ	(Business	knowledge)

	 	 	 -	 พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ	(Business	Acumen)	ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน	โดยเชิญตัวแทนของแต่ละ

	 	 	 	 ธุรกิจ	 และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของธุรกิจ	 เพื่อให้ 

	 	 	 	 ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้ค�าปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง

	 	 	 -	 มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน	 โดยโอนย้ายพนักงานที่มี 

	 	 	 	 ความรู้	ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบและโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น	

	 	 	 -	 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระส�าคัญภายใน 

	 	 	 	 หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจ�า

	 	 3.4	 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Knowledge)

	 	 	 -	 น�าความรู้ทางด้านเทคโนโลยี	 มาใช้ในงานตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบ	รวมทั้งก�าหนด 

	 	 	 	 สัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงที่ส�าคัญในการปฏิบัติงานให้แก่ธุรกิจ	(Red	Flag)

	 	 	 -	 สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบให้มีความรู้	 ทักษะและความสามารถการตรวจสอบ 

	 	 	 	 ในระดับมาตรฐานสากล	รวมทั้งสามารถให้ค�าแนะน�าในการก�ากับดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

	 	 	 	 ในระดับมาตรฐานสากล

  การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
	 	 บรษิทัยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาเพือ่คดัเลอืกบคุคลทีจ่ะแต่งตัง้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ		 

	 	 แต่เมื่อต�าแหน่งกรรมการว่างลง	คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการที ่

	 	 ครบก�าหนดออกตามวาระหรือในกรณีอ่ืน	ๆ	 เพื่อเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอชื่อ 

	 	 บุคคลเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นต่อไป	 โดยพิจารณาและคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ 

	 	 เชีย่วชาญจากหลากหลายอาชพี	มภีาวะผูน้�า	วสิยัทศัน์กว้างไกล	เป็นผูม้คีณุธรรมและจรยิธรรม	มปีระวติัการ 

	 	 ท�างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย	 รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	 โดยในการ 
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	 	 ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการทีต้่องการสรรหาจะพจิารณาจากทกัษะทีจ่�าเป็นทีย่งัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ	 

	 	 ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบ 

	 	 เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	

	 	 นอกจากนี	้คณะกรรมการบริหารยังมหีน้าทีส่รรหาบคุคลผูม้คีณุสมบติัเหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

	 	 ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา	

  นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 	 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิในแต่ละปี	หากบริษัทไม่มี 

	 	 ผลขาดทุนสะสมและไม่มีความจ�าเป็นอื่นใด	ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลในบริษัทย่อย	ซึ่งบริษัท 

	 	 ถอืหุน้ร้อยละ	100	นัน้	บริษัทพิจารณาถงึโครงสร้างทางการเงนิและการลงทนุด้วยเช่นกนั	และไม่มนีโยบายที่ 

	 	 ก่อให้เกิดการยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะท�าให้ขาดความโปร่งใสตามหลักษรรษัทภิบาลแต่อย่างใด
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รายชื่อกรรมการบริษัท

การเข้าประชุม	(ครั้ง)

คณะกรรมการ

บริษัท

(9	คน)

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	

(3	คน)	

คณะกรรมการ

บริหาร	

(4	คน)

สามัญ

ผู้ถือหุ้น

ประธาน
นายขจรเดช	

แสงสุพรรณ

นายประทีป		

วงศ์นิรันดร์

นายขจรเดช			

แสงสุพรรณ

นายขจรเดช			

แสงสุพรรณ

1.		นายขจรเดช						 	แสงสุพรรณ 5/5 - 12/12 1/1

2.		ดร.การุญ	 จันทรางศุ 5/5 6/6 - 1/1

3.		นายชีระพงษ์		 กัมพลพันธ์ 5/5 6/6 - 1/1

4.		นายนพร	 สุนทรจิตต์เจริญ 4/5 - - 0/1

5.		นายประทีป	 วงศ์นิรันดร์ 5/5 6/6 - 1/1

6.		นายพยนต์	 ศักดิ์เดชยนต์ 5/5 - - 1/1

7.			นายพิชิต	 ไม้พุ่ม	 5/5 - 12/12 1/1

8.		นายอารีย์	 ชวลิตชีวินกุล 3/5 - 10/12 1/1

9.		นายกิตติ	 สุนทรมโนกุล 5/5 - 12/12 1/1

จ�านวนครั้งประชุมทั้งหมด 5 6 12 1

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ประจ�าปี	2556
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

ล�าดบั กรรมการ

ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ บริษัทในเครือฯ*

หุน้สามญั	(หุน้) หุน้สามญั	(หุน้) หุน้กู	้(หน่วย)

ของ

ตนเอง

คูส่มรส/

บตุรที่

ยงัไม่

บรรลุ

นติภิาวะ

เพิม่(ลด)	

ระหว่าง	

รอบ

บญัชี

ของ

ตนเอง

เพิ่ม	

(ลด)	

ระหว่าง	

รอบ

บัญชี

ของ

ตนเอง

เพิ่ม

(ลด)	

ระหว่าง	

รอบ

บัญชี

1.			นายขจรเดช					แสงสุพรรณ - - - - - - -

2.			ดร.การุญ										จันทรางศุ - - - - - - -

3.			นายชีระพงษ์		 	กัมพลพันธ์ - - - 2,400 - 11,000 (1,000)

4.		 นายนพร						 	 	 	 	สนุทรจติต์เจรญิ 20 - - - - - -

5.			นายประทีป			 วงศ์นิรันดร์ - - - - - - -

6.			นายพยนต์								ศักดิ์เดชยนต์ 11,250,000 - - 22,500 - - -

7.			นายพิชิต						 	 	 	ไม้พุ่ม - - - - - - -

8.			นายอารีย์										ชวลิตชีวินกุล - - - - - - -

9.			นายกิตติ												สุนทรมโนกุล - - - - - - -

หมายเหตุ:					 1.	 Q-CON	มีทุนจดทะเบียน	400,000,000	บาท	ทุนช�าระแล้ว	400,000,000	บาท	มีหุ้นสามัญ 

	 	 	 จ�านวนทั้งสิ้น			400,000,000	หุ้น

	 	 2.		 ตาม	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจ�ากัด	ค�าว่า	“บริษัทในเครือ”	หมายถึง	บริษัทมหาชนจ�ากัดบริษัทหนึ่ง 

	 	 	 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท 

	 	 	 ในลักษณะดังต่อไปนี้

	 	 	 -		 บริษัทหนึ่งมีอ�านาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งต้ังและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอ�านาจจัดการ 

	 	 	 	 ทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง

	 	 	 -		 บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว

	 	 3.		 *บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 4.		 ข้อมลูการถอืหลกัทรัพย์อาจมกีารเปลีย่นแปลง	หากกรรมการรวมทัง้คูส่มรสหรอืบตุรทีย่งัไม่บรรลุ 

	 	 	 นิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น
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ล�าดบั 												กรรมการ
หุ้นสามัญ	(จ�านวนหุ้น)

ของตนเอง คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1.				นางณัฏฐา																	บูรณะวิทย์ - -

2.				นายจิรศักดิ์															รักเดช 50,000 -

3.				นายณัฐกิตติ์													วงศ์วิเชียร - -

4.  นายด�ารงค์      จิตต์ใจฉ�่า - -

5.				นายถวิล																	ขวัญกิจสกุลวีระ - -

6.				นายทินกร	 							 ตันติสุวิชวงษ์

7.   นายนิคม      วงค์ค�าคูณ
- -

8.				นายปาลพงษ์														ปะละฤทธิ์ - -

9.				นางสาวเพ็ญแข		 	 	 อุทัยฉาย - -

10.		นายมานิตย์																																													บุตรโคตร - -

11.		นางสาวรัตนา											ลาภดิลกกุล - -

12.		นางวิภาวี															 เอื้อนรการกิจ - 100

13.		นายสมชาย						 	 	 	 ขัณฑ์เพชรางกูร - -

14.		ม.ล.สรวงศรี										อาทิตย์ - -

15.		นายสรวุฒิ											 มาศะวิสุทธิ์ 5,000 -

16.		นายสืบพงษ์				 	 	 	 	 	ลีลาไว - -

17.		นายเสกสรร										มนทิราภา - -

18.		นายเอกลักษณ์								แพรม่วง - -

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

หมายเหตุ		1.		 Q-CON	มีทนุจดทะเบยีน	400,000,000	บาท	ทนุช�าระแล้ว	400,000,000	บาท	มหีุน้สามญัจ�านวนทัง้สิน้	 

	 	 400,000,000	หุน้

	 2.	 ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	ที	่ทจ.	23/2551	ค�าว่า		“ผูบ้ริหาร”		หมายถงึผูจั้ดการหรือผูด้�ารงต�าแหน่ง 

	 	 ระดบับรหิารสีร่ายแรกนบัต่อจากผูจั้ดการลงมา	ผูซ่ึ้งด�ารงต�าแหน่งเทยีบเท่ากบัผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิาร 

	 	 รายทีส่ี่ทกุราย	และให้หมายความรวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็น 

	 	 ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

	 3.	 ข้อมลูการถอืหลกัทรพัย์อาจมกีารเปลีย่นแปลง	หากคณะจัดการ	รวมทัง้คู่สมรสหรือบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติิภาวะ		 

	 	 มีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น
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	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม	 เพื่อตอบแทนสังคมและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชน	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ด้อยโอกาส	อาทิ	การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน	นักศึกษา	ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สามารถศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจนจบปริญญาตรี	และช่วยสร้างโรงเรียนพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน

แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทรุกันดาร	นอกจากนี้	บริษัทยังร่วมรณรงค์สร้างจิตส�านึกทีด่แีก่สงัคมภายใต้จุดมุ่งหมายน�าไปสู่ 

ความยั่งยืนในระยะยาว		

	 ในปี	2556	นี้บริษัทและบริษัทในเครือได้ร่วมกันพัฒนาและสรรค์สร้างโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

โดยต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิมและสร้างสรรค์โครงการใหม่ขึ้น	อาทิ

 	 	 โรงเรยีนวดัชมุชนก�าแพง	สนบัสนนุงบประมาณเพือ่ต่อเตมิห้องเรยีนใต้ถนุอาคาร	โรงเรยีนวดัชมุชน 

	 	 	 ก�าแพง	พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จ

 	 	 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม	สนับสนุนเงินบริจาคเข้ากองทุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน	 

	 	 	 โดยกองทุนได้น�าเงินจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่อไป

 	 	 โรงเรียนบางไทร	สนับสนนุงบประมาณการจดัซื้ออุปกรณ์ห้องเรียน	ส�าหรับเดก็นักเรียนชั้นอนุบาล	 

	 	 	 และสนับสนุนอิฐมวลเบา	ปูนก่อและปูนฉาบ	 เพื่อน�าไปก่อสร้างห้องเรียนเด็กเล็ก	ซึ่งได้ด�าเนินการ 

	 	 	 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

 	 	 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา	สนับสนุนทุน	 โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต	 เพื่อให้กับนักเรียน 

	 	 	 ชัน้ประถมศึกษาปีที	่1-6	ให้มรีะบบอนิเตอร์เนต็ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนวชิาคอมพวิเตอร์	และ 

	 	 	 เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 	 	 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 โดยสนับสนุนผ่านโครงการ	 “โครงการคลายเครียด 

	 	 	 เพื่อการกุศล”		จัดโดย	สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อมอบเงิน 

	 	 	 สนับสนุนกิจกรรมกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เพื่อจัดซื้อรถเข็นให้กับผู้สูงอายุ	 และคนพิการ	 

	 	 	 ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา	และเพือ่สนบัสนนุกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมจังหวดัพระนครศรีอยธุยา

 	 	 โรงเรียนบ้านนาลานข้าว	สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้	ภายใต้โครงการ	“โต๊ะเก้าอี้จากพี่ 

	 	 	 สู่น้อง”	ของชมรมจิตอาสาของบริษัทฯ

กิจกรรมเพื่อสังคม
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รายการที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน
รายการระหว่างบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

1.		บริษัทเอสซีจี	ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด	(SCG	MAT)

ลักษณะความสัมพันธ์	

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)	

	 -	 บริษัท	และ	SCG	MAT	มีกรรมการร่วมกัน	ได้แก่	นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	นายพิชิต	ไม้พุ่ม	

	 	 และนายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ขายสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2,184

2,818

ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ	SCG	MAT	เป็นราคาและเงื่อนไข

การช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่	SCG	MAT	กระท�ากับลูกค้ารายอื่น

2.		บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�ากัด	(SCC)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 เป็นบริษัทใหญ่ในล�าดับสูงสุด

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)	

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6,507 เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่	SCC	กระท�ากับลูกค้ารายอื่น

3.		บริษัท	เอสซีจี	ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด	(SCG	CBM)

ลักษณะความสัมพันธ์	

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

	 -	 บริษัท	และ	SCG	CBM	มีกรรมการร่วมกัน	ได้แก่	นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	และนายพิชิต	ไม้พุ่ม

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ขายสินค้า

ซื้อสินค้า

1,435,657

8,662

ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ	SCG	CBM	เป็นราคาและเงื่อนไข

การช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

ราคาขายสินค้าที่	SCG	CBM	ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไข

การช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 13,654 เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่	SCG	CBM	กระท�ากับลูกค้ารายอื่น

ค่าใช้จ่ายขาย 24,384 เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่	SCG	CBM	กระท�ากับลูกค้ารายอื่น

4.	 บริษัทสยามมอร์ตาร์	จ�ากัด	(SMC)	

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

	 -	 บริษัท		และ	SMC	มีกรรมการร่วมกัน	ได้แก่	นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	และนายพิชิต	ไม้พุ่ม

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ซื้อสินค้า 8,733 ราคาขายสินค้าที่	SMC	ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไข

การช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น
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5.	 บริษัทเอสซีจี	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	(SCGT)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

	 -	 บริษัท	และ	SCGT	มีกรรมการร่วมกัน	ได้แก่	นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	นายพิชิต	ไม้พุ่ม	

	 	 และนายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ขายสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายขาย

ค่าทรัพย์สิน

534

462

6

89

ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ	SCGT	เป็นราคาและเงื่อนไข

การช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่	SCGT	กระท�ากับลูกค้ารายอื่น

เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่		SCGT	กระท�ากับลูกค้ารายอื่น

ราคาขายทรัพย์สินที่บริษัทขายให้กับ	SCGT	เป็นราคาและเงื่อนไข

การช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

6.	 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง	จ�ากัด	(CPAC)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

	 -	 บริษัท	และ	CPAC	มีกรรมการร่วมกัน	ได้แก่	นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	และนายพิชิต	ไม้พุ่ม

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ซื้อสินค้า 5,516 ราคาขายสินค้าที่	CPAC	ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไข

การช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจที่	CPAC	ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

7.	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จ�ากัด	(SKK)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

	 -	 บริษัท	และ	SKK	มีกรรมการร่วมกัน	ได้แก่	นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	และนายพิชิต	ไม้พุ่ม

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ซื้อสินค้า 320,374 ราคาขายสินค้าที่	SKK	ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไข

การช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจที่	SKK	ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

8.		บริษัท	เอสซีจี	เลิร์นนิ่ง	เอ็กเซลเลนซ์	จ�ากัด	(SLEC)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

	(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 17 เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่	SPEC	กระท�ากับลูกค้ารายอื่น

9.	 บริษัท	สยามฟอเรสทรี	จ�ากัด	(SFT)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 44 เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่	SFT	กระท�ากับลูกค้ารายอื่น
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10.		 บริษัทกฏหมายเอสซีจี	จ�ากัด	(SCGL)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 827 เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่	SCGL	กระท�ากับลูกค้ารายอื่น

11.		 บริษัทเอสซีจี	แลนด์สเคป	จ�ากัด	(SCGLS)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

	 -	 บริษัท	และ	SCGLS	มีกรรมการร่วมกัน	ได้แก่	นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	นายพิชิต	ไม้พุ่ม	

	 	 และนายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ค่าทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

6,264

12,513

ราคาขายทรัพย์สินที่	SCGLS	ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไข

การช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่	SCGLS	กระท�ากับลูกค้ารายอื่น

12.		 บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด	(STL)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

	 -	 บริษัท	และ	STL	มีกรรมการร่วมกัน	ได้แก่	นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	และนายพิชิต	ไม้พุ่ม

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ซื้อสินค้า 96,288 ราคาขายสินค้าที่	STL	ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไข

การช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจที่	STL	ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

13.		 บริษัทเอสซีจี	โลจิสติกส์	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	(SCG	Logistic)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

	 -	 บริษัท	และ	SCG	Logistic	มีกรรมการร่วมกัน	ได้แก่	นายขจรเดช	แสงสุพรรณ

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ซื้อสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายขาย

839

3,302

59,024

ราคาขายสินค้าที่	SCG	Logistic		ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและ
เงื่อนไขการช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจที่	SCG	Logistic		ขายให้
กับลูกค้ารายอื่น

เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่	SCG	Logistic	กระท�ากับลูกค้า

รายอื่น

เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่		SCG	Logistic	กระท�ากับลูกค้า

รายอื่น
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14.	บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์	จ�ากัด	(SSF)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

	 -	 บรษิทั	และ	SSF	มีกรรมการร่วมกัน	ได้แก่	นายขจรเดช	แสงสพุรรณ	นายพชิิต	ไม้พุม่	

	 	 และนายอารีย์	ชวลิตชวีนิกุล

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ขายสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1,759

10

ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ	SSF	เป็นราคาและเงื่อนไขการ

ช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่	SSF	กระท�ากับลูกค้ารายอื่น

15.	บริษัท	สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี	จ�ากัด	(SSI)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

	 -	 บรษิทั	และ	SSI	มีกรรมการร่วมกัน	ได้แก่	นายขจรเดช	แสงสพุรรณ	นายพชิิต	ไม้พุม่	

	 	 และนายอารีย์	ชวลิตชวีนิกุล

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 80 เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่	SSI	กระท�ากับลูกค้ารายอื่น

16.	บริษัทอีโค่	แพลนท์	เซอร์วิสเซส	(EPS)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

	 -	 บริษัท	และ	EPS	มีกรรมการร่วมกัน	ได้แก่	นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	และนายพิชิต	ไม้พุ่ม	

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ค่าทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

218,451

38

ราคาขายทรัพย์สินที่	EPS	ขายให้กับบริษัทเป็นราคาและเงื่อนไข

การช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่	EPS	กระท�ากับลูกค้ารายอื่น

17.	บริษัทกระเบื้องทิพย์	จ�ากัด	(TIP)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

	 -	 บริษัท	และ	TIP	มีกรรมการร่วมกัน	ได้แก่	นายพิชิต	ไม้พุ่ม	และนายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ขายสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

16,303

102

ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ	TIP	เป็นราคาและเงื่อนไข

การช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่	TIP	กระท�ากับลูกค้ารายอื่น
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18.	บริษัทเอสซีจี	ซอร์สซิ่ง	จ�ากัด	(SCG	Sourcing)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

	 -	 บรษิทั	และ	SCG	Sourcing	จ�ากัด	มีกรรมการร่วมกนั	ได้แก่	นายขจรเดช	แสงสพุรรณ	และนายพชิิต	ไม้พุม่

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 27 เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่	SCG	Sourcing	กระท�ากับลูกค้า

รายอื่น

19.	บริษัท	เซรามิคอุตสาหกรรมไทย	จ�ากัด	(TCC)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

	 -	 บริษัท	และ	TCC	จ�ากัด	มีกรรมการร่วมกัน	ได้แก่	นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	และนายพิชิต	ไม้พุ่ม

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 148 เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่	TCC	กระท�ากับลูกค้ารายอื่น

20.	บริษัท	สยามไฟเบอร์กลาส	จ�ากัด	(SFG)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

	 -	 บริษัท	และ	SFG	มีกรรมการร่วมกัน	ได้แก่	นายพิชิต	ไม้พุ่ม	และนายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,160 เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่	SFG	กระท�ากับลูกค้ารายอื่น

21.	บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้	พริ้นติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	(TBSP)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 127 เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่	TBSP	กระท�ากับลูกค้ารายอื่น

22.	บริษัทไอทีวัน	จ�ากัด	(IT	ONE)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 SCG	MAT	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	67.62	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,464 เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจที่		IT	ONE	กระท�ากับลูกค้ารายอื่น
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23.	บริษัท	แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)	(LH)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 LH	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	21.16	(ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

	 -	 บริษัท	และ	LH	มีกรรมการร่วมกันได้แก่นายนพพร	สุนทรจิตต์เจริญ	และนายประทีป	วงศ์นิรันดร์	

	 	 (ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท	และ	LH)

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ขายสินค้า 54,547 ราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับ	LH	เป็นราคาและเงื่อนไข

การช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

24.	บริษัทธนาคาร	แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	เพื่อรายย่อย	จ�ากัด	(มหาชน)	(LH	BANK)

ลักษณะความสัมพันธ์

	 -	 LH	BANK	เป็นบริษัทร่วมของ	LH	โดย	LH	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	21.16	

	 	 (ณ	วันที่	27	มกราคม	2557)

	 -	 บริษัท	และ	LH	BANK	มีกรรมการร่วมกันได้แก่	นายนพพร	สุนทรจิตต์เจริญ	

(หน่วย	:	พันบาท	) ปี	2556 หมายเหตุ

ดอกเบี้ยรับ 51 ดอกเบี้ยรับเป็นไปตามปกติธุรกิจที่	LH	BANK	ปฏิบัติกับลูกค้า

รายอื่น
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน			
	 การท�ารายการระหว่างกนัเป็นความจ�าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลของการท�ารายการเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ 

	 สูงสุดต่อบริษัท	โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี	2556	ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 

	 ประกอบงบการเงินข้อ	5	ส�าหรับปี	2556	โดยผู้สอบบัญชีระบุว่าราคาซื้อขายสินค้าที่บริษัทซื้อขายกับบริษัทที ่

	 เกี่ยวข้องกัน	เป็นราคาและเงือ่นไขการช�าระเงินใกล้เคยีงกันตามปกตทิางธุรกจิทีบ่ริษทัซือ้ขายกับลกูค้ารายอื่น

 

	 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งกันทาง 

	 ผลประโยชน์ระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ในปี	2556	มคีวามเหน็ว่า	บรษิทัได้ยดึหลกัความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมลู 

	 อย่างเพียงพอในการปฎิบัติงาน	และได้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
	 ในการท�ารายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท	และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต ่

	 กรณี	 คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใด	 ๆ	ที่ 

	 ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ 

	 บริษัทหรือบริษัทย่อย	และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 

	 และในกรณทีีบ่ริษัทมหีลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	บรษิทัจะปฏบิตัติามข้อบงัคบั	 

	 ประกาศ	ค�าสัง่	หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	รวมถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบั 

	 การเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
	 บรษิทัมนีโยบายในการท�ารายการทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัต่อไปในอนาคต		โดยจะมกีารก�าหนดเงือ่นไขต่าง	ๆ 	ให้เป็น 

	 ไปตามลกัษณะการด�าเนนิการค้าปกตทิัว่ไปซึง่สามารถเปรยีบเทยีบได้กบัราคาทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภายนอก	ทัง้นี	้ 

	 บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ	หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท	หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ	พิจารณาตรวจสอบ 

	 และให้ความเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท�ารายการระหว่างกนัทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

	 ในอนาคตด้วย
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ผลการด�าเนินงาน	
	 ผลการด�าเนินงานของบริษัทใน	2556	รายได้บริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี	 2555	 เป็นผลมาจากการขยายก�าลัง 

	 การผลิต	ของโรงงานหนองแค	 จังหวัดสระบุรี	 เพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคและความต้องการสินค้าที่เพิ่ม 

	 มากขึน้	ดงัจะเห็นได้จากในปี	2556	บริษัทมรีายได้รวมจ�านวน	2,282	ล้านบาท	โดยจ�าแนกเป็นรายได้จากการขาย	 

	 จ�านวน	 2,265	 	 ล้านบาท	และรายได้อ่ืนจ�านวน	 17	ล้านบาท	 เมื่อเปรียบเทียบกับปี	 2555	ซึ่งมีรายได้รวม		 

	 2,181	ล้านบาท	โดยจ�าแนกเป็นรายได้	จากการขายจ�านวน	2,159	ล้านบาท	และรายได้อื่นจ�านวน	22	ล้านบาท	 

	 หรือรายได้รวมเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	4

 

	 ต้นทุนขายของบริษัทในปี	2556	สูงขึ้นกว่าปี	2555	โดยในปี	2556	บริษัทมีต้นทุนขายจ�านวน	1,789	ล้านบาท	 

	 หรอืร้อยละ	79	ของรายได้รวม	เม่ือเปรียบเทยีบกบัปี	2555	บรษิทัมต้ีนทนุขายจ�านวน	1,478	ล้านบาทหรอืร้อยละ	 

	 68	ของรายได้รวม	เกดิจากยอดขายสินค้าทีเ่พิม่ขึน้จากก�าลงัการผลติของโรงงานแห่งใหม่ทีจ่งัหวดัสระบรุ	ีและ 

	 ต้นทนุขายทีป่รบัเพ่ิมขึน้ตามปรมิาณการขาย	ส่งผลให้อตัราก�าไรขัน้ต้นของบรษิทัลดลง	โดยในปี	2556	มอีตัรา 

	 ร้อยละ	21	 เมื่อเปรียบเทียบกับปี	 2555	 ซ่ึงมีอัตราร้อยละ	32	ทั้งนี้เป็นผลมาจากราคาขายที่ปรับลดลงขณะที ่

	 ต้นทุนขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้น	

 

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี	2556	เพิม่ขึน้	โดยในปี	2556	บรษิทัมค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิารจ�านวน	 

	 214	ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2555	บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�านวน	213	ล้านบาท	โดยมี 

	 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม	

 

	 ในวันที่	 31	มกราคม	2556	บริษัทได้รับเงินชดเชยประกันภัยจากเหตุการณ์น�้าท่วมส่วนท่ีเหลืออีกจ�านวน	58	 

	 ล้านบาท	ครบทัง้จ�านวนเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว		ท�าให้บรษิทัเกดิผลขาดทนุจากอทุกภยัในครัง้นีร้วมทัง้สิน้จ�านวน	 

	 6	ล้านบาท		(2555	:	ก�าไร	5	ล้านบาท,	2554	:	ขาดทุน	11	ล้านบาท)

 

	 จากการทีบ่ริษัทมีการขยายก�าลังการผลิตโดยใช้เงนิทนุจากการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ	ส�าหรบัโครงการก่อสร้าง 

	 โรงงานหนองแค	จงัหวดั	สระบรุ	ีและบรษิทัมกีารจ่ายช�าระคนืเงนิกูเ้ดมิจ�านวน		191	ล้านบาท	และได้ท�าสญัญา 

	 เงินกู้ใหม่	เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2555	วงเงิน	450	ล้านบาท		ส่งผลให้บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้น	โดยในปี	2556	 

	 บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจ�านวน	8	ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2555	ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่ายจ�านวน	3	ล้านบาท		ทั้งนี้ 

	 ในปี	2556		บริษัทได้จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม	จ�านวน	180	ล้านบาท

 

	 จากผลการด�าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น	ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในปี	2556	มีผลก�าไรสุทธิจ�านวน	 

	 234	ล้านบาท	 โดยผลก�าไรสุทธิอยู่ที่อัตราร้อยละ	10	 เมื่อเปรียบเทียบกับปี	 2555	ที่บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน		 

	 398	ล้านบาท	ท�าให้ในปี	2555	บริษัทมีอัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่อัตราร้อยละ	18	
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ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าที่มี

ปัญหาการช�าระหนี้

ณ	31	ธันวาคม	2556 ณ	31	ธันวาคม	2555

เกินวันครบก�าหนดช�าระ

3	-	6	เดือน - 0.12

6	-	12	เดือน 0.20 0.09

มากกว่า	12		เดือนขึ้นไป 12.57 19.54

รวม 12.77 19.75

(ล้านบาท)

ฐานะการเงิน

 สินทรัพย์
	 	 บริษัทมีสินทรัพย์รวม	ณ	สิ้นปี	2556	และสิ้นปี	2555	จ�านวน	2,402		ล้านบาท	และ	2,219	ล้านบาท	ตามล�าดับ	 

	 	 เนื่องจากบริษัทด�าเนินธุรกิจในการผลิตคอนกรีตมวลเบาที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและใช้เครื่องจักรที่มี 

	 	 ประสิทธิภาพ	จึงต้องใช้เงินลงทุนในที่ดิน	อาคาร	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 เพื่อผลิตคอนกรีตมวลเบา	ดังนั้น	 

	 	 สินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปที่ดิน	อาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์	โดย	ณ	สิ้นปี	2556	 

	 	 และสิ้นปี	2555	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	มีจ�านวนรวม	1,944	ล้านบาท	และ	1,739	ล้านบาท	ตามล�าดับ

 คุณภาพของสินทรัพย์
	 	 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ	 และลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ณ	สิ้นปี	 2556	 และสิ้นปี	 2555	 

	 	 จ�านวน	199	ล้านบาท	และ	170	ล้านบาท	ตามล�าดับ	

  

	 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าที่มีปัญหา	แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระได้ดังนี้

	 	 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		โดยพิจารณาลูกหนี้แต่ละราย	และความสามารถในการช�าระหนี้		ส�าหรับ 

	 	 ปี	2556	และปี	2555	บรษิทับนัทกึตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูไว้จ�านวน	13	ล้านบาท	และ	20	ล้านบาท	ตามล�าดบั

 

	 	 โดยเฉลีย่บรษิทัจะให้เครดติกบัลกูหนีก้ารค้าเป็นเวลาประมาณ	15	ถงึ	60	วนั	โดยในปี	2556	บรษิทัมรีะยะเวลา 

	 	 เก็บหนีเ้ฉลีย่ทีเ่พ่ิมขึน้โดยปี	2555	จาก	27	วนั	มาอยูท่ี	่29	วนั	แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจดัเกบ็หนีใ้ห้ 

	 	 ได้ตามก�าหนดระยะเวลาทีว่างไว้	โดยอาศยัพนกังานของบรษิทัทีม่ปีระสบการณ์	และทราบข้อมลูรายละเอยีด 

	 	 ของลูกค้า	ในระยะที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บหนี้

 สภาพคล่อง
	 	 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานส�าหรับปี	2556	บริษัทมีผลก�าไรสุทธิอยู่จ�านวน	234	ล้านบาท	กระแส 

	 	 เงนิสดสุทธทิีไ่ด้มาจากกจิกรรมด�าเนนิงานจ�านวน	497	ล้านบาท	และในปี	2555	บรษิทัมผีลก�าไรสทุธิอยูจ่�านวน	 

	 	 398	ล้านบาท	กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน	495	ล้านบาท
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	 	 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี	 2556	จ�านวนรวม	360	ล้านบาท	ส�าหรับปี	 2555	 

	 	 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวนรวม	512	ล้านบาท

 

	 	 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี	2556	จ�านวน	104	ล้านบาท	ส�าหรับในปี	2555	 

	 	 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน	132	ล้านบาท	

 

	 	 อตัราส่วนสภาพคล่อง	และอัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็	ของบรษิทัปรบัตัวลดลง	โดยอตัราส่วนสภาพคล่อง 

	 	 ส�าหรบัปี	2556	อยู่ที	่1.37	เท่า	เม่ือเปรียบเทยีบกบัปี	2555	ที	่1.92	เท่า	และอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ส�าหรบั 

	 	 ปี	2556	อยู่ที่	0.93	เท่า	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2555	ที่	1.30	เท่า

 

 แหล่งที่มาของทุน
	 	 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ณ	สิ้นปี	2556	จ�านวน	1,985	ล้านบาท	และบริษัทมีก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรอยู ่

	 	 จ�านวน	878	ล้านบาท	ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทมีผลการด�าเนินงานที่เป็นผลก�าไรสุทธิอยู่จ�านวน	234	ล้านบาท	 

	 	 ส�าหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ณ	สิ้นปี	2555	จ�านวน	1,879	ล้านบาท	และบริษัทมีก�าไรสะสมยังไม่ได ้

	 	 จัดสรรอยู่จ�านวน	 777	ล้านบาท	ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทมีผลการด�าเนินงานที่เป็นผลก�าไรสุทธิอยู่จ�านวน	 

	 	 398	ล้านบาท

 

	 	 ดังนั้นท�าให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	สิ้นปี	2556	ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ	0.21	เท่า	 

	 	 เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2555	ที่ระดับ	0.18	เท่า

 หนี้สิน
	 	 หนีส้นิรวมของบรษิทั	ณ	สิน้ปี	2556	และสิน้ปี	2555	มจี�านวนรวม	418	และ	340	ล้านบาท	ตามล�าดบั	ทัง้นีเ้ป็น 

	 	 ผลมาจากในปี	 2556	 ได้เบิกเงินกู้มาแล้วจ�านวน	215	ล้านบาทและบริษัทได้จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม	 จ�านวน	 

	 	 180	ล้านบาท	

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต
	 บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายคอนกรีตมวลเบา	 ได้แก่	 อิฐมวลเบา	แผ่นผนังและพื้นมวลเบา	 

	 เคาน์เตอร์มวลเบาส�าเร็จรูป	และคานทับหลังมวลเบา	รวมทั้งผลิตและจ�าหน่ายปูนก่อและปูนฉาบที่ใช้ส�าหรับ 

	 คอนกรีตมวลเบา	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคาร	ที่พักอาศัย	การด�าเนินธุรกิจ 

	 ของบรษิทัมคีวามสัมพันธ์กบัภาวะเศรษฐกจิและภาวะอสงัหารมิทรพัย์และการก่อสร้าง	ในสภาพการณ์ทีภ่าวะ 

	 เศรษฐกิจและภาวะอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น	มีผลท�าให้มีความต้องการสินค้า 

	 ของบริษัทเพื่อใช้ในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	อันส่งผลดีต่อการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท	อย่างไร 

	 ก็ตาม	 ในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจและภาวะอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวไปในทิศทางที่ลดลงย่อมส่งผลกระทบ 

	 ในแง่ลบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	นอกจากนี้	 การที่บริษัทจะด�าเนินธุรกิจให้มีผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น 

	 อย่างต่อเนือ่ง	ย่อมต้องอาศัยการเพ่ิมก�าลงัการผลติโดยการลงทนุขยายโรงงาน	การเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ	 

	 การอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต	การขยายฐานลูกค้าการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	 เป็นต้น	 

	 ซึง่บรษิทัได้มกีารวางแผนและปรบัตวัในการด�าเนนิการทีก่ล่าวมาข้างต้นอย่างต่อเนือ่ง	รวมทัง้การด�าเนนิธรุกจิ 

	 ของบริษัทจะต้องมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม							
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	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	และ 

บรษัิทย่อย	 ซ่ึงจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ภายใต้พระราชบญัญัติการบญัชี	พ.ศ.2543	และตามข้อก�าหนดของ 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน	ภายใต้พระราชบัญญัติ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.2535	โดยได้มกีารพจิารณาเลอืกใช้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ	

รวมท้ังมกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ	โดยผูส้อบบญัชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงนิ 

และแสดงความเหน็ในรายงานของผูส้อบบญัชอีย่างไม่มเีงือ่นไข

	 คณะกรรมการบรษิทัท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลและพฒันาบรรษทัภบิาล	รวมทัง้จดัให้มแีละด�ารงไว้ซึง่ระบบการบรหิารความเสีย่ง 

และการควบคมุภายใน	 เพือ่ให้มคีวามมัน่ใจได้ว่ามกีารบนัทกึข้อมลูทางบญัชถีกูต้อง	ครบถ้วน	ทนัเวลา	และเพยีงพอ	ทีจ่ะด�ารง

รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	ตลอดจนป้องกันการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ	โดยคณะกรรมการบริษัท 

ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระท�าหน้าทีก่�ากบัดแูล	งบการเงนิ	ประเมนิระบบการควบคมุ

ภายในและการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนีแ้ล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้าง 

ความเชือ่มัน่ได้ว่า	งบการเงนิของบรษิทัควอลติีค้อนสตรคัชัน่โปรดคัส์	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	แสดงฐานะการเงนิ	ผลการ

ด�าเนนิงาน	และกระแสเงนิสดถกูต้องในสาระส�าคญัแล้ว

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ประจ�าปี 2556

(นายกิตติ สุนทรมโนกุล)

กรรมการผู้จัดการ

(นายขจรเดช  แสงสุพรรณ)

ประธานกรรมการ
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บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	

และบริษัทย่อย

งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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งบการเงิน 

 

 

 

 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส จํากัด (มหาชน) 

 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ง

ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุน

รวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม

และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีท่ี

สําคัญและเรื่องอ่ืน ๆ  

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ี

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อให

สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกลาวจากผลการตรวจสอบ

ของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดาน

จรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
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บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัทควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

 

2 
 

 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปดเผย

ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการ

ประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดย

ถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการ

แสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ

นโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการ

ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

 

ความเห็น 
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุมบริษัทและบริษัท ตามลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 

 

(สุรียรัตน ทองอรุณแสง) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4409 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

6 กุมภาพันธ 2557 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส จํากัด (มหาชน) 

 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ง

ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุน

รวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม

และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีท่ี

สําคัญและเรื่องอ่ืน ๆ  

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ี

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อให

สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญช ี

 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกลาวจากผลการตรวจสอบ

ของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดาน

จรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
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การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปดเผย

ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการ

ประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดย

ถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการ

แสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ

นโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการ

ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

 

ความเห็น 
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุมบริษัทและบริษัท ตามลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 

 

(สุรียรัตน ทองอรุณแสง) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4409 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

6 กุมภาพันธ 2557 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

3

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

สินทรัพย หมายเหตุ

2556 2555 2556 2555

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด     6 82,956,163        50,138,132        42,871,375          15,844,465          

เงินลงทุนชั่วคราว 20,114               19,665               20,114                 19,665                 

ลูกหนี้การคา 5, 7 198,966,746      169,590,645      169,074,170        148,773,049        

ลูกหนี้อื่น 5, 8 3,016,923          64,254,003        6,282,138            70,769,055          

สินคาคงเหลือ 9 136,170,512      143,404,941      104,336,024        103,722,264        

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4,774,855          16,103,347        3,967,364            15,271,230          

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 425,905,313 443,510,733 326,551,185 354,399,728

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 -                     -                     589,999,980        589,999,980        

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 11 -                     -                     -                      -                      

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ   12 1,944,486,496   1,739,488,995   1,533,277,978     1,291,509,613     

สินทรัพยไมมีตัวตน 13 9,633,585          10,717,464        7,369,337            8,356,904            

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 14 22,183,537        25,015,168        8,514,423            9,615,953            

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 185,850             246,455             185,850               177,446               

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,976,489,468 1,775,468,082 2,139,347,568 1,899,659,896

รวมสินทรัพย 2,402,394,781 2,218,978,815 2,465,898,753 2,254,059,624

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม31 ธันวาคม

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ

2556 2555 2556 2555

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา     5, 16 113,518,674      83,034,507        80,364,389          75,977,092          

เจาหนี้อื่น 5, 17 128,512,740      113,307,394      116,106,546        103,878,660        

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 5, 15 -                     -                     380,000,000        220,000,000        

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     15 41,333,360        -                     41,333,360          -                      

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ่งป 15 26,186               157,116             -                      -                      

ภาษีเงินไดคางจาย 20,002,289        27,888,580        20,002,289          27,888,580          

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,707,427          4,834,250          6,207,580            4,096,144            

รวมหนี้สินหมุนเวียน 310,100,676 229,221,847 644,014,164 431,840,476

หนี้สินไมหมุนเวียน     

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     15 88,666,640        95,000,000        88,666,640          95,000,000          

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 15 -                     26,186               -                      -                      

หนี้สินผลประโยชนของพนักงาน 18 17,822,447        15,434,030        16,529,434          14,426,713          

หนี้สินไมหมุนเวียน 1,214,567          675,816             1,214,567            675,816               

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 107,703,654 111,136,032 106,410,641 110,102,529

รวมหนี้สิน 417,804,330 340,357,879 750,424,805 541,943,005

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน     

   ทุนจดทะเบียน  19 400,000,000      400,000,000      400,000,000        400,000,000        

   ทุนที่ออกและชําระแลว 400,000,000      400,000,000      400,000,000        400,000,000        

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 653,768,750      653,768,750      653,768,750        653,768,750        

กําไรสะสม     

   จัดสรรแลว

      ทุนสํารองตามกฎหมาย

           บริษัท 20 40,000,000        40,000,000        40,000,000          40,000,000          

           บริษัทยอย 20 13,200,000        8,300,000          -                      -                      

   ยังไมไดจัดสรร 878,267,120      777,197,608      622,164,754        618,807,425        

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (645,448)            (645,448)            (459,556)             (459,556)             

รวมสวนของบริษัทใหญ 1,984,590,422 1,878,620,910 1,715,473,948 1,712,116,619

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 29                      26                      -                      -                      

รวมสวนของผูถือหุน 1,984,590,451 1,878,620,936 1,715,473,948 1,712,116,619

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,402,394,781 2,218,978,815 2,465,898,753 2,254,059,624

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

(บาท)

31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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6

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

รายไดจากการขาย 5, 28 2,264,927,217 2,158,778,333 1,798,126,674 1,709,055,851

ตนทุนขาย (1,788,972,523) (1,478,430,063) (1,445,113,562) (1,168,038,733)

กําไรขั้นตน 475,954,694 680,348,270 353,013,112 541,017,118

รายไดอื่น 5, 22 17,502,258 15,036,450 26,599,994 19,685,850          

กําไรจากเงินชดเชยความเสียหายอุทกภัย -                     5,291,232 -                      5,291,232            

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ -                     1,717,824 -                      1,714,082            

กําไรกอนคาใชจายจากการดําเนินงาน 493,456,952 702,393,776 379,613,106 567,708,282

คาใชจายในการขาย 23 (88,027,996) (94,758,852) (78,329,512)        (83,482,246)        

คาใชจายในการบริหาร 24 (125,821,218) (118,370,724) (115,757,222)      (108,197,126)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ (2,184,887)         -                     (2,241,287)          -                      

รวมคาใชจาย     (216,034,101) (213,129,576) (196,328,021) (191,679,372)

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 277,422,851 489,264,200 183,285,085 376,028,910

ตนทุนทางการเงิน 5, 26 (8,356,607) (3,328,592) (18,561,128) (8,685,339)

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 269,066,244 485,935,608 164,723,957 367,343,571

คาใชจายภาษีเงินได 27 (35,097,049) (87,882,939) (33,366,948) (87,681,029)

กําไรขาดทุนสําหรับป 233,969,195 398,052,669 131,357,009 279,662,542

การแบงปนกําไร

    สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 233,969,192 398,052,665 131,357,009 279,662,542

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 3 4 -                      -                      

กําไรขาดทุนสําหรับป 233,969,195 398,052,669 131,357,009 279,662,542

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 29 0.58 1.00 0.33 0.70 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กําไรสําหรับป 233,969,195 398,052,669 131,357,009 279,662,542

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

     ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 18 -                     (780,992) -                      (574,445)

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                     135,544 -                      114,889

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษี -                     (645,448) -                      (459,556)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 233,969,195 397,407,221 131,357,009 279,202,986

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 233,969,192 397,407,217 131,357,009 279,202,986

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 3 4 -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 233,969,195 397,407,221 131,357,009 279,202,986

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

งบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับป 233,969,195 398,052,669 131,357,009 279,662,542

  

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคา 164,397,297    133,243,963    121,116,581    90,876,546      

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 2,608,755        2,042,595        2,163,842        1,714,403        

สิทธิการใชทอตัดจาย 69,007             176,140           -                   -

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 324,732           75,399             324,732           5,244               

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (1,009,508)       (111,343)          (383,322)          (111,343)          

รายไดจากเงินชดเชยประกันภัย -                   (64,778,145)     -                   (64,778,145)     

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 1,461,946        -                   1,461,946        -                   

ขาดทุน (กําไร) จากตราสารอนุพันธที่ยังไมเกิดขึ้น (226,762)          226,762           (226,762)          226,762           

ดอกเบี้ยรับ (1,759,098)       (1,037,400)       (589,191)          (525,949)          

ตนทุนทางการเงิน 8,356,607        3,328,592        18,561,128      8,685,339        

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (244,536)          (2,105,555)       (244,536)          (2,105,555)       

ขาดทุนจากการลดมูลคาของสินคาลาสมัย (กลับรายการ) (2,701,122)       2,706,695        (4,114,093)       2,541,204        

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินคาคงเหลือ -                   5,304,802        -                   4,708,575        

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 2,388,417        3,970,349        2,102,721        3,763,078        

คาใชจายภาษีเงินได 35,097,049      87,882,939      33,366,948      87,681,029      

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

    ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 442,731,979 568,978,462 304,897,003 412,343,730

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้การคา (29,131,563) (81,135,335) (20,056,584) (98,455,135)

ลูกหนี้อื่น 61,236,714 58,434,585 64,486,917 51,609,150

สินคาคงเหลือ 9,935,550 (55,847,858) 3,500,332 (32,796,013)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 11,476,737 (16,946,663) 11,303,865 (16,967,807)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (8,402) 418,599 (8,404) 488,510

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)  - สุทธิ 53,509,036 (95,076,672) 59,226,126 (96,121,295)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

-
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 11

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคา 30,248,984      39,093,670      4,152,115        48,437,136      

เจาหนี้อื่น 8,370,475        (1,280,182)       5,531,473        6,736,641        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,873,176        463,989           2,111,436        261,317           

หนี้สินผลประโยชนพนักงาน -                   (4,564,727)       -                   (4,564,727)       

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 538,751           - 538,751           -

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 41,031,386 33,712,750 12,333,775 50,870,367

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 537,272,401 507,614,540 376,456,904 367,092,802

จายภาษีเงินได (40,299,588)     (12,726,996)     (40,151,708)     (12,668,308)     

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 496,972,813 494,887,544 336,305,196 354,424,494

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 1,759,098        1,037,400        589,191           525,949           

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (361,111,992)   (506,056,265)   (354,679,120)   (501,200,693)   

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (1,524,875)       (7,985,443)       (1,176,275)       (6,211,368)       

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1,070,990        570,093           383,326           7,926,672        

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (449)                 (432)                 (449)                 (432)                 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (359,807,228) (512,434,647) (354,883,327) (498,959,872)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (11,190,758)     (3,336,602)       (21,395,279)     (8,693,349)       

จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท (127,999,680)   (32,000,000)     (127,999,680)   (32,000,000)     

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (157,116)          (533,145)          -                   (376,029)          

ชําระคืนเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน -                   (190,700,000)   (150,000,000)   (190,700,000)   

ชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (180,000,000)   -                   (180,000,000)   -                   

เงินสดรับจากการกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน -                   -                   310,000,000    220,000,000    

เงินสดรับจากการกูยืมจากสถาบันการเงิน 215,000,000    95,000,000      215,000,000    95,000,000      

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (104,347,554) (131,569,747) 45,605,041 83,230,622

(บาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 12

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556 2555 2556 2555

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 32,818,031 (149,116,850) 27,026,910 (61,304,756)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 50,138,132      199,254,982    15,844,465      77,149,221      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 82,956,163 50,138,132 42,871,375 15,844,465

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการไมเปนเงินสดที่สําคัญ

เจาหนี้การซื้อสินทรัพยคงคาง 25,932,862      20,532,030      25,794,404      20,532,030      

(บาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

13 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1   ขอมูลท่ัวไป 

2   เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3   การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญช ี

4   นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

5   รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

6   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

7   ลูกหน้ีการคา 

8   ลูกหน้ีอ่ืน 

9   สินคาคงเหลือ 

10   เงินลงทุนในบริษัทยอย 

11   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

12   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

13   สินทรัพยไมมีตัวตน 

14   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

15   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

16   เจาหน้ีการคา 

17   เจาหน้ีอ่ืน 

18   หน้ีสินผลประโยชนของพนักงาน 

19   ทุนเรือนหุน 

20   สวนเกินทุนและสํารอง 

21   ขอมูลตามสวนงานธุรกิจ 

22   รายไดอ่ืน 

23   คาใชจายในการขาย 

24   คาใชจายในการบริหาร 

25   คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

26   ตนทุนทางการเงิน 

27   ภาษีเงินได 

28   สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

29   กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

30   เงินปนผล 

31   เครื่องมือทางการเงิน 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

14 

หมายเหตุ  สารบัญ 

   

32   ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

33   การบริหารจัดการสวนทุน 

34  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช 

35  การจัดประเภทรายการใหม 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

13 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1   ขอมูลท่ัวไป 

2   เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3   การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

4   นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

5   รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

6   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

7   ลูกหน้ีการคา 

8   ลูกหน้ีอ่ืน 

9   สินคาคงเหลือ 

10   เงินลงทุนในบริษัทยอย 

11   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

12   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

13   สินทรัพยไมมีตัวตน 

14   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

15   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

16   เจาหน้ีการคา 

17   เจาหน้ีอ่ืน 

18   หน้ีสินผลประโยชนของพนักงาน 

19   ทุนเรือนหุน 

20   สวนเกินทุนและสํารอง 

21   ขอมูลตามสวนงานธุรกิจ 

22   รายไดอ่ืน 

23   คาใชจายในการขาย 

24   คาใชจายในการบริหาร 

25   คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

26   ตนทุนทางการเงิน 

27   ภาษีเงินได 

28   สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

29   กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

30   เงินปนผล 

31   เครื่องมือทางการเงิน 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

14 

หมายเหตุ  สารบัญ 

   

32   ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

33   การบริหารจัดการสวนทุน 

34  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช 

35  การจัดประเภทรายการใหม 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

15 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศโดยจัดทําเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

และไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทเม่ือ

วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2557 

 

1 ขอมูลทั่วไป 

 

 บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยและ                     

มีท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยู  เลขท่ี 144 หมู  16 ถนนอุดมสรยุทธ ตําบลบางกระสั้น อําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2547 

 

บริษัทใหญและบริษัทใหญในลําดับสูงสุดในระหวางป คือ บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด และ           

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจําหนาย อิฐมวลเบา แผนผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบาและคานทับหลัง

มวลเบา  

 

 28รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

 
  ประเทศที่จัดต้ัง     

ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ /สัญชาติ บริษัทถือหุนรอยละ 

   31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

   2556  2555 

บริษัทยอยทางตรง      

บริษัท คิว - คอน อีสเทอรน จํากัด ผลิตและจําหนายอิฐมวลเบา              

แผนผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบา

และคานทับหลังมวลเบา 

ประเทศไทย 99.99   99.99 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช

โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯในพระบรมราชูปถัมภ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ  

 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งเก่ียวของกับ 

การดําเนินงานของกลุมบริษัท และมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556  

ดังตอไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน   

เงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 สวนงานดําเนินงาน 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 34/2555 แนวปฏิบัติทางบัญชี เก่ียวกับ การโอนและการรับโอน

สินทรัพยทางการเงิน 

 

การปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีขางตนน้ันไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพไดออกและปรับปรุง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนๆ  ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 

เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินรวมน้ี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ

ปรับปรุงใหมท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 34 

 

นอกเหนือจากท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงิน

รวมน้ีมีความสอดคลองกับการถือปฏิบัติในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศโดยจัดทําเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

และไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทเม่ือ

วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2557 

 

1 ขอมูลทั่วไป 

 

 บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยและ                     

มีท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยู  เลขท่ี 144 หมู  16 ถนนอุดมสรยุทธ ตําบลบางกระสั้น อําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2547 

 

บริษัทใหญและบริษัทใหญในลําดับสูงสุดในระหวางป คือ บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด และ           

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจําหนาย อิฐมวลเบา แผนผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบาและคานทับหลัง

มวลเบา  

 

 28รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

 
  ประเทศที่จัดต้ัง     

ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ /สัญชาติ บริษัทถือหุนรอยละ 

   31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

   2556  2555 

บริษัทยอยทางตรง      

บริษัท คิว - คอน อีสเทอรน จํากัด ผลิตและจําหนายอิฐมวลเบา              

แผนผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบา

และคานทับหลังมวลเบา 

ประเทศไทย 99.99   99.99 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช

โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯในพระบรมราชูปถัมภ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ  

 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งเก่ียวของกับ 

การดําเนินงานของกลุมบริษัท และมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556  

ดังตอไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน   

เงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 สวนงานดําเนินงาน 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 34/2555 แนวปฏิบัติทางบัญชี เก่ียวกับ การโอนและการรับโอน

สินทรัพยทางการเงิน 

 

การปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีขางตนน้ันไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพไดออกและปรับปรุง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนๆ  ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 

เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินรวมน้ี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ

ปรับปรุงใหมท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 34 

 

นอกเหนือจากท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงิน

รวมน้ีมีความสอดคลองกับการถือปฏิบัติในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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(ข) เกณฑการวัดมูลคา 

 

งบการเงินรวมน้ีจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการที่สําคัญที่แสดงในงบ

แสดงฐานะการเงินรวมดังตอไปน้ี 

 

• มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนของพนักงานท่ีกําหนดไว  

 

(ค) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของกลุมบริษัท ขอมูล

ทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปน

อยางอ่ืน 

 

(ง) การประมาณการและใชดุลยพินิจ 

 

ในการจัดทํางบการเงินรวมใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจ การประมาณการ

และขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินท่ี

เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณการไว 

 

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรับผลกระทบ 

 

ขอมูลเก่ียวกับความไมแนนอนของประมาณการ และขอสมมติฐานท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชีซึ่งมี

ผลกระทบสําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินไดรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปน้ี 

 

หมายเหตุ 14, 27 การใชประโยชนของขาดทุนทางภาษีเงินได ภาษีเงินไดของ 
งวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

หมายเหตุ 18 อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียน 

พนักงาน และอัตรามรณะ 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

(ก)     ภาพรวม 

 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม  

ดังท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 กลุมบริษัทไดเปล่ียนนโยบายการบัญชีดังน้ี  

• การบัญชีเก่ียวกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

• การนําเสนอขอมูลตามสวนงานดําเนินงาน 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหมที่กลุมบริษัทถือปฏิบัติไดรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอ 3 (ข) ถึง 3 (ค) ดังน้ี สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีออกและปรับปรุงใหมน้ันไมมีผลกระทบตอ

นโยบายการบัญชี ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท 

 

(ข) การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่องผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  

 

การเปล่ียนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินตางๆท่ีใชในการรายงาน 

ซึ่งเปนสกุลเงินท่ีพิจารณาวาเปนสกุลเงินในสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีกิจการน้ันประกอบกิจการ มาตรฐานการ

บัญชีฉบับท่ี 21 กําหนดใหกิจการระบุสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและแปลงคารายการท่ีเปนสกุลตางประเทศให

เปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงคาดังกลาวตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 21 ซึ่งมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 ไดใหคํานิยามสําหรับเงินตราตางประเทศคือ เงินตราสกุลอ่ืนนอก  

เหนือจากสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของกิจการ 

 

ผูบริหารกําหนดสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทเปนสกุลเงินบาท ดังน้ันการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับท่ี 21 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 จะไมไดรับผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญ

ตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุมบริษัท 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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(ข) เกณฑการวัดมูลคา 

 

งบการเงินรวมน้ีจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการที่สําคัญที่แสดงในงบ

แสดงฐานะการเงินรวมดังตอไปน้ี 

 

• มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนของพนักงานท่ีกําหนดไว  

 

(ค) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของกลุมบริษัท ขอมูล

ทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปน

อยางอ่ืน 

 

(ง) การประมาณการและใชดุลยพินิจ 

 

ในการจัดทํางบการเงินรวมใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจ การประมาณการ

และขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินท่ี

เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณการไว 

 

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรับผลกระทบ 

 

ขอมูลเก่ียวกับความไมแนนอนของประมาณการ และขอสมมติฐานท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชีซึ่งมี

ผลกระทบสําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินไดรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปน้ี 

 

หมายเหตุ 14, 27 การใชประโยชนของขาดทุนทางภาษีเงินได ภาษีเงินไดของ 
งวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

หมายเหตุ 18 อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียน 

พนักงาน และอัตรามรณะ 
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3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

(ก)     ภาพรวม 

 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม  

ดังท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 กลุมบริษัทไดเปล่ียนนโยบายการบัญชีดังน้ี  

• การบัญชีเก่ียวกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

• การนําเสนอขอมูลตามสวนงานดําเนินงาน 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหมที่กลุมบริษัทถือปฏิบัติไดรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอ 3 (ข) ถึง 3 (ค) ดังน้ี สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีออกและปรับปรุงใหมน้ันไมมีผลกระทบตอ

นโยบายการบัญชี ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท 

 

(ข) การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่องผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  

 

การเปล่ียนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินตางๆท่ีใชในการรายงาน 

ซึ่งเปนสกุลเงินท่ีพิจารณาวาเปนสกุลเงินในสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีกิจการน้ันประกอบกิจการ มาตรฐานการ

บัญชีฉบับท่ี 21 กําหนดใหกิจการระบุสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและแปลงคารายการท่ีเปนสกุลตางประเทศให

เปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงคาดังกลาวตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 21 ซึ่งมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 ไดใหคํานิยามสําหรับเงินตราตางประเทศคือ เงินตราสกุลอ่ืนนอก  

เหนือจากสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของกิจการ 

 

ผูบริหารกําหนดสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทเปนสกุลเงินบาท ดังน้ันการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับท่ี 21 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 จะไมไดรับผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญ

ตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุมบริษัท 
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(ค) การนําเสนอขอมูลตามสวนงานดําเนินงาน 
 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 เรื่อง สวนงาน

ดําเนินงาน  นโยบายการบัญชีใหมเก่ียวกับการแสดงขอมูลสวนงานดําเนินงานและนโยบายการบัญชีเดิมน้ันอธิบาย

ในยอหนาถัดไป ท้ังน้ีการเปล่ียนแปลงดังกลาวกระทบเพียงการเปดเผยขอมูลเทาน้ันและไมมีผลกระทบตอ 

ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุมบริษัท 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 นําเสนอมุมมองของผูบริหารในการรายงานขอมูลตามสวนงาน

ดําเนินงาน จึงมีการเปล่ียนแปลงการนําเสนอและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนงาน ท้ังน้ีขอมูลสวนงานอางอิงจาก

ขอมูลภายในท่ีไดรายงานตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกลุมบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพื่อ

ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและเพื่อจัดสรรทรัพยากรใหสวนงานดังกลาว ท่ีผานมากลุมบริษัทนําเสนอ

ขอมูลสวนงานตามสวนงานธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 14 เรื่อง การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตาม

สวนงาน 
 

การเปล่ียนแปลงการนําเสนอและการเปดเผยขอมูลสวนงานน้ีไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตอขอมูลสวนงานท่ีเคย

นําเสนอในงบการเงินของกลุมบริษัท 

 

4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปน้ีไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน  

ยกเวนท่ีไดกลาวไวในหมายเหตุ 3 เรื่อง การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบดวย งบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”)  

 

รายการท่ีมีนัยสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวมแลว 

 

บริษัทยอย 

 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ัง

ทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน เพื่อไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของ

บริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุม

สิ้นสุดลง นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปล่ียนตามความจําเปนเพื่อใหเปนนโยบายเดียวกันกับกลุมบริษัท 
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ผลขาดทุนในบริษัทยอยจะตองถูกปนสวนไปยังสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมแมวาการปนสวนดังกลาวจะทํา

ใหสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 

 

การสูญเสียอํานาจควบคุม 

 

เม่ือมีการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอย กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสิน สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ

ควบคุมและสวนประกอบอ่ืนในสวนของเจาของท่ีเก่ียวของกับบริษทยอยน้ัน กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการ

สูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิมท่ียังคงเหลืออยูให 

วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีสูญเสียอํานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเปนเงินลงทุนตามวิธีสวนได

เสียหรือเปนสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ขึ้นอยูกับระดับของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู 

 

(ข) เงินตราตางประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทโดยใชอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานของบริษัทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน  ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาบันทึกในกําไรหรือ

ขาดทุน 

 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคา

ทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ  

 

(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ    

 

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสด ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอ่ืน เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น ลูกหนี้ระยะยาว เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืม และ

หุนกู  
 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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(ค) การนําเสนอขอมูลตามสวนงานดําเนินงาน 
 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 เรื่อง สวนงาน

ดําเนินงาน  นโยบายการบัญชีใหมเก่ียวกับการแสดงขอมูลสวนงานดําเนินงานและนโยบายการบัญชีเดิมน้ันอธิบาย

ในยอหนาถัดไป ท้ังน้ีการเปล่ียนแปลงดังกลาวกระทบเพียงการเปดเผยขอมูลเทาน้ันและไมมีผลกระทบตอ 

ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุมบริษัท 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 นําเสนอมุมมองของผูบริหารในการรายงานขอมูลตามสวนงาน

ดําเนินงาน จึงมีการเปล่ียนแปลงการนําเสนอและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนงาน ท้ังน้ีขอมูลสวนงานอางอิงจาก

ขอมูลภายในท่ีไดรายงานตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกลุมบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพื่อ

ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและเพื่อจัดสรรทรัพยากรใหสวนงานดังกลาว ท่ีผานมากลุมบริษัทนําเสนอ

ขอมูลสวนงานตามสวนงานธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 14 เรื่อง การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตาม

สวนงาน 
 

การเปล่ียนแปลงการนําเสนอและการเปดเผยขอมูลสวนงานน้ีไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตอขอมูลสวนงานท่ีเคย

นําเสนอในงบการเงินของกลุมบริษัท 

 

4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปน้ีไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน  

ยกเวนท่ีไดกลาวไวในหมายเหตุ 3 เรื่อง การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบดวย งบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”)  

 

รายการท่ีมีนัยสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวมแลว 

 

บริษัทยอย 

 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ัง

ทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน เพื่อไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของ

บริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุม

สิ้นสุดลง นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปล่ียนตามความจําเปนเพื่อใหเปนนโยบายเดียวกันกับกลุมบริษัท 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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ผลขาดทุนในบริษัทยอยจะตองถูกปนสวนไปยังสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมแมวาการปนสวนดังกลาวจะทํา

ใหสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 

 

การสูญเสียอํานาจควบคุม 

 

เม่ือมีการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอย กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสิน สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ

ควบคุมและสวนประกอบอ่ืนในสวนของเจาของท่ีเก่ียวของกับบริษทยอยน้ัน กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการ

สูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิมท่ียังคงเหลืออยูให 

วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีสูญเสียอํานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเปนเงินลงทุนตามวิธีสวนได

เสียหรือเปนสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ขึ้นอยูกับระดับของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู 

 

(ข) เงินตราตางประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทโดยใชอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานของบริษัทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน  ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาบันทึกในกําไรหรือ

ขาดทุน 

 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคา

ทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ  

 

(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ    

 

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสด ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอ่ืน เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น ลูกหนี้ระยะยาว เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืม และ

หุนกู  
 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
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กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจกับตางประเทศและมีความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน 

กลุมบริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว ผลกําไรหรือขาดทุนจากการทําประกันความเสี่ยง

รับรูในกําไรหรือขาดทุน ในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดท่ีเกิดผลแตกตางจากอัตราแลกเปล่ียนของสินทรัพยทาง

การเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีทําประกันความเสี่ยงไว  

 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท 

ออมทรัพย กระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวน

ที่ทราบได และมีความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงมูลคา เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตอง 

ชําระคืนเม่ือทวงถามถือเปน สวนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(จ) ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

 

 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักดวยคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเก่ียวกับการชําระหน้ี                      

ในอนาคตของลูกคา  ลูกหน้ีจะถูกตัดจําหนายบัญชีเม่ือทราบวาเปนหน้ีสูญ 

 

(ฉ) สินคาคงเหลือ 

 

กลุมบริษัทตีราคาสินคาคงเหลือในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวาตนทุนของสินคา

คํานวณโดยใชวิธีดังตอไปน้ี 

 

สินคาสําเร็จรูป - ตีราคาตามตนทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนการผลิตในปจจุบัน) 

สินคาซื้อมาเพื่อขาย - ตีราคาตามตนทุนถัวเฉล่ีย 

สินคาระหวางผลิต - ตีราคาตามตนทุนมาตรฐาน ซึ่งประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบ แรงงาน  

     และคาใชจายในการผลิตผันแปร 

วัตถุดิบ อะไหล วัสดุ   

ของใชสิ้นเปลืองและอ่ืนๆ - ตีราคาตามตนทุนถัวเฉล่ีย 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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ตนทุนของสินคา ประกอบดวย ตนทุนท่ีซื้อ ตนทุนแปลงสภาพหรือตนทุนอ่ืนเพื่อใหสินคาอยูในสถานท่ีและสภาพ

ปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตท่ีผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาใชจายใน

การผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 

 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยประมาณการตนทุนในการ

ผลิตสินคาน้ันใหเสร็จและตนทุนท่ีจําเปนตองจายเพื่อใหขายสินคาได 

 

(ช) เงินลงทนุ 

 

 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน   

 

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 

 

ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการ

กอสรางเอง รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพย

เพื่อใหสินทรัพยน้ันอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงค  ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย  

การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม สําหรับเครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวรซึ่ง 

ไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวรน้ันใหถือวาลิขสิทธ์ิซอฟแวรดังกลาวเปนสวนหน่ึงของอุปกรณ 

 

สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการที่มีรูปแบบและอายุการใหประโยชนไมเทากัน

ตองบันทึกแตละสวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน 

 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการ

จําหนายกับมูลคาตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดหรือคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน 

 

  

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจกับตางประเทศและมีความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน 

กลุมบริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว ผลกําไรหรือขาดทุนจากการทําประกันความเสี่ยง

รับรูในกําไรหรือขาดทุน ในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดท่ีเกิดผลแตกตางจากอัตราแลกเปล่ียนของสินทรัพยทาง

การเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีทําประกันความเสี่ยงไว  

 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท 

ออมทรัพย กระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวน

ที่ทราบได และมีความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงมูลคา เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตอง 

ชําระคืนเม่ือทวงถามถือเปน สวนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(จ) ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

 

 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักดวยคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเก่ียวกับการชําระหน้ี                      

ในอนาคตของลูกคา  ลูกหน้ีจะถูกตัดจําหนายบัญชีเม่ือทราบวาเปนหน้ีสูญ 

 

(ฉ) สินคาคงเหลือ 

 

กลุมบริษัทตีราคาสินคาคงเหลือในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวาตนทุนของสินคา

คํานวณโดยใชวิธีดังตอไปน้ี 

 

สินคาสําเร็จรูป - ตีราคาตามตนทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนการผลิตในปจจุบัน) 

สินคาซื้อมาเพื่อขาย - ตีราคาตามตนทุนถัวเฉล่ีย 

สินคาระหวางผลิต - ตีราคาตามตนทุนมาตรฐาน ซึ่งประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบ แรงงาน  

     และคาใชจายในการผลิตผันแปร 

วัตถุดิบ อะไหล วัสดุ   

ของใชสิ้นเปลืองและอ่ืนๆ - ตีราคาตามตนทุนถัวเฉล่ีย 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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ตนทุนของสินคา ประกอบดวย ตนทุนท่ีซื้อ ตนทุนแปลงสภาพหรือตนทุนอ่ืนเพื่อใหสินคาอยูในสถานท่ีและสภาพ

ปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตท่ีผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาใชจายใน

การผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 

 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยประมาณการตนทุนในการ

ผลิตสินคาน้ันใหเสร็จและตนทุนท่ีจําเปนตองจายเพื่อใหขายสินคาได 

 

(ช) เงินลงทุน 

 

 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน   

 

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 

 

ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการ

กอสรางเอง รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพย

เพื่อใหสินทรัพยน้ันอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงค  ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย  

การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม สําหรับเครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวรซึ่ง 

ไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวรน้ันใหถือวาลิขสิทธ์ิซอฟแวรดังกลาวเปนสวนหน่ึงของอุปกรณ 

 

สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการที่มีรูปแบบและอายุการใหประโยชนไมเทากัน

ตองบันทึกแตละสวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน 

 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการ

จําหนายกับมูลคาตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดหรือคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน 

 

  

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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สินทรัพยท่ีเชา 

 

การเชาซึ่งกลุมบริษัทไดรับความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองสินทรัพยท่ีเชาน้ันๆ จัดประเภท

เปนสัญญาเชาทางการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวย

มูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวาหักดวย 

คาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม คาเชาท่ีชําระจะแยกเปนสวนท่ีเปนคาใชจายทางการเงินและ

สวนท่ีจะหักจากหน้ีสินตามสัญญาเชา เพื่อทําใหอัตราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกับยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูในแตละงวดมี 

อัตราคงท่ี คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน 

 

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 

 

ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ถามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ันและสามารถ

วัดมูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี 

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการซอมบํารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

คาเสื่อมราคา 

 

คาเสื่อมราคาคํานวณจากจํานวนท่ีคิดคาเสื่อมราคาของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของ

สินทรัพยหรือมูลคาอ่ืนท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  

 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดง

ไดดังน้ี 

 

อาคารและสิง่ปลูกสราง 20  ป 

เครื่องจักรและอุปกรณ 5, 15  ป 

ยานพาหนะและอุปกรณ 5  ป 

เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 5  ป 

 

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 

 

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยทุกสิ้น 

รอบปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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(ฌ) สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนๆ 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนๆ ท่ีกลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใหประโยชนจํากัดแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนาย

สะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการ 

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเม่ือกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปน

สินทรัพยท่ีสามารถระบุไดท่ีเก่ียวของน้ัน รายจายอ่ืนรวมถึงคาความนิยมและตราผลิตภัณฑท่ีเกิดขึ้นภายในรับรูใน

กําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

คาตัดจําหนาย   

 

คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือมูลคาอ่ืนท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 

 

คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับ

ประโยชนในอนาคตจากสินทรัพยน้ันตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งไมรวม 

คาความนิยม โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือสินทรัพยน้ันพรอมท่ีจะใหประโยชน  

 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนแสดงไดดังน้ี 

 

คาธรรมเนียมการใชสิทธิ ตามอายุสัญญา 

คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวร 3 - 10 ป 

 

วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนอยางนอยทุกสิ้น

รอบปบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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สินทรัพยท่ีเชา 

 

การเชาซึ่งกลุมบริษัทไดรับความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองสินทรัพยท่ีเชาน้ันๆ จัดประเภท

เปนสัญญาเชาทางการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวย

มูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวาหักดวย 

คาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม คาเชาท่ีชําระจะแยกเปนสวนท่ีเปนคาใชจายทางการเงินและ

สวนท่ีจะหักจากหน้ีสินตามสัญญาเชา เพื่อทําใหอัตราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกับยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูในแตละงวดมี 

อัตราคงท่ี คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน 

 

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 

 

ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ถามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ันและสามารถ

วัดมูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี 

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการซอมบํารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

คาเสื่อมราคา 

 

คาเสื่อมราคาคํานวณจากจํานวนท่ีคิดคาเสื่อมราคาของรายการอาคารและอุปกรณ ซ่ึงประกอบดวยราคาทุนของ

สินทรัพยหรือมูลคาอ่ืนท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  

 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดง

ไดดังน้ี 

 

อาคารและสิ่งปลูกสราง 20  ป 

เครื่องจักรและอุปกรณ 5, 15  ป 

ยานพาหนะและอุปกรณ 5  ป 

เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 5  ป 

 

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 

 

วิธีการคิดคาเส่ือมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยทุกสิ้น 

รอบปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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(ฌ) สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนๆ 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนๆ ท่ีกลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใหประโยชนจํากัดแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนาย

สะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการ 

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเม่ือกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปน

สินทรัพยท่ีสามารถระบุไดท่ีเก่ียวของน้ัน รายจายอ่ืนรวมถึงคาความนิยมและตราผลิตภัณฑท่ีเกิดขึ้นภายในรับรูใน

กําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

คาตัดจําหนาย   

 

คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือมูลคาอ่ืนท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 

 

คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซ่ึงโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับ

ประโยชนในอนาคตจากสินทรัพยน้ันตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งไมรวม 

คาความนิยม โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือสินทรัพยน้ันพรอมท่ีจะใหประโยชน  

 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนแสดงไดดังน้ี 

 

คาธรรมเนียมการใชสิทธิ ตามอายุสัญญา 

คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวร 3 - 10 ป 

 

วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนอยางนอยทุกสิ้น

รอบปบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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(ญ) การดอยคา 

 

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เรื่องการ

ดอยคาหรือไม ในกรณีท่ีมีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สําหรับมูลคาที่คาดวา

จะไดรับคืนของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนหรือยังไมพรอม

ใหประโยชนจะถูกประมาณทุกปในชวงเวลาเดียวกัน 

 

ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวา    

มูลคาท่ีจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเม่ือมีการกลับรายการการประเมิน

มูลคาของสินทรัพยเพิ่มขึ้นของสินทรัพยชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลา

ตอมา ในกรณีน้ีรับรูในสวนของผูถือหุน 

 

เม่ือมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ

ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา ขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ถึงแมวาจะยังไมมีการตัดรายการสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ขาดทุนท่ีบันทึกในกําไรหรือขาดทุนเปนผลตาง

ระหวางราคาทุนท่ีซ้ือกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพยหักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 

ทางการเงินน้ันๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในกําไรหรือขาดทุน 

 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของกลุมหลักทรัพยท่ีถือไวจนกวาจะครบกําหนดและลูกหน้ีท่ีบันทึกโดยวิธีราคาทุน     

ตัดจําหนาย คํานวณโดยการหามูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคต คิดลดดวยอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจริง สําหรับลูกหน้ีระยะสั้นไมมีการคิดลด 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา การประเมินมูลคาจากการใชของ

สินทรัพยประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงถึง

ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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การกลับรายการดอยคา 

 

ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้น 

ในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นน้ันสัมพันธโดยตรงกับผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน   
 

ผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ  ผลขาดทุนจากการดอยคาของ

สินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานวามี 

ขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะได 

รับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตาม

บัญชีภายหลังหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมหรือคาตัดจําหนายสะสม เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกผลขาดทุนจาก

การดอยคามากอน 

 

(ฎ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในราคาทุนหักคาใชจายท่ีเก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการบันทึก

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย  ผลตางระหวางยอดหน้ีเริ่มแรกและยอดหน้ีเม่ือ

ครบกําหนดไถถอนจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

 

(ฏ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน แสดงในราคาทุน 

 

(ฐ) ผลประโยชนของพนักงาน 

  

โครงการสมทบเงิน 

 

โครงการสมทบเงินเปนโครงการผลประโยชนประเภทหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจายสมทบเปนจํานวนเงินท่ี

แนนอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกตางหาก (กองทุนสํารองเล้ียงชีพ) และจะไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ 

ภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปน

คาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนักงานไดทํางานใหกับกิจการ  

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

96 ANNUAL REPORT 2013 รายงานประจ�าปี 2556



บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

25 

(ญ) การดอยคา 

 

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เรื่องการ

ดอยคาหรือไม ในกรณีท่ีมีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สําหรับมูลคาที่คาดวา

จะไดรับคืนของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนหรือยังไมพรอม

ใหประโยชนจะถูกประมาณทุกปในชวงเวลาเดียวกัน 

 

ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวา    

มูลคาท่ีจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเม่ือมีการกลับรายการการประเมิน

มูลคาของสินทรัพยเพิ่มขึ้นของสินทรัพยชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลา

ตอมา ในกรณีน้ีรับรูในสวนของผูถือหุน 

 

เม่ือมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ

ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา ขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ถึงแมวาจะยังไมมีการตัดรายการสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ขาดทุนท่ีบันทึกในกําไรหรือขาดทุนเปนผลตาง

ระหวางราคาทุนท่ีซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพยหักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 

ทางการเงินน้ันๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในกําไรหรือขาดทุน 

 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของกลุมหลักทรัพยท่ีถือไวจนกวาจะครบกําหนดและลูกหน้ีท่ีบันทึกโดยวิธีราคาทุน     

ตัดจําหนาย คํานวณโดยการหามูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคต คิดลดดวยอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจริง สําหรับลูกหน้ีระยะสั้นไมมีการคิดลด 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา การประเมินมูลคาจากการใชของ

สินทรัพยประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงถึง

ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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การกลับรายการดอยคา 

 

ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้น 

ในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นน้ันสัมพันธโดยตรงกับผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน   
 

ผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ  ผลขาดทุนจากการดอยคาของ

สินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานวามี 

ขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะได 

รับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตาม

บัญชีภายหลังหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมหรือคาตัดจําหนายสะสม เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกผลขาดทุนจาก

การดอยคามากอน 

 

(ฎ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในราคาทุนหักคาใชจายท่ีเก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการบันทึก

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย  ผลตางระหวางยอดหน้ีเริ่มแรกและยอดหน้ีเม่ือ

ครบกําหนดไถถอนจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

 

(ฏ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน แสดงในราคาทุน 

 

(ฐ) ผลประโยชนของพนักงาน 

  

โครงการสมทบเงิน 

 

โครงการสมทบเงินเปนโครงการผลประโยชนประเภทหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจายสมทบเปนจํานวนเงินท่ี

แนนอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกตางหาก (กองทุนสํารองเล้ียงชีพ) และจะไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ 

ภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปน

คาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนักงานไดทํางานใหกับกิจการ  

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 

ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในปจจุบันและในงวดกอนๆ ผลประโยชน

ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน ท้ังน้ีไดสุทธิจากตนทุนบริการในอดีตท่ียังไมรับรูและ

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการโดยใชอัตราคิดลดเปนอัตรา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจากพันธบัตร

รัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุมบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุล

เงินของผลประโยชนท่ีคาดวาจะจาย 

 

การคํานวณจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว 

 

เม่ือมีการเพิ่มผลประโยชนในโครงการผลประโยชน สัดสวนท่ีเพิ่มขึ้นของผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับตนทุนบริการ

ในอดีตของพนักงานรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาถัวเฉล่ียจนถึงวันท่ีผลประโยชนน้ันเปน

สิทธิขาด ผลประโยชนท่ีเปนสิทธิขาดจะรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนทันที  

 

กลุมบริษัทรับรูผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในรายการ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรูคาใชจายของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวในกําไรหรือขาดทุน  

  

 ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน  

 

ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทท่ีเปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน เปนผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการ

ทํางานของพนักงานในปปจจุบันและงวดกอน ซึ่งผลประโยชนน้ีไดคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน 

อัตราคิดลดเปนอัตรา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดใกลเคียงกับ

ระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุมบริษัท โดยคํานวณตามวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว ผลกําไรขาดทุน

จากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

 

ภาระผูกพันผลประโยชนระยะส้ันของพนักงานวัดมูลคาโดยมิไดคิดลดกระแสเงินสดและรับรูเปนคาใชจายเม่ือ

พนักงานทํางานให 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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หน้ีสินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะจายชําระ สําหรับการจายโบนัสเปนเงินสดระยะสั้นหรือการปนสวนกําไร หากกลุม

บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจากการท่ีพนักงานไดทํางาน

ใหในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล  

 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีเกิดขึ้นใน

ปจจุบันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตท่ีประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหน้ีสินดังกลาว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลด

กระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงถึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนจํานวนท่ี

อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินสวนท่ีเพิ่มขึ้น

เน่ืองจากเวลาท่ีผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน   

 

(ฒ) ทุนเรือนหุน 

 

หุนสามัญ 

 

หุนสามัญจัดประเภทเปนทุน  ตนทุนสวนเพิ่มท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการออกหุนสามัญและสิทธิซื้อหุน (สุทธิจาก

ผลกระทบทางภาษี) รับรูเปนรายการหักจากสวนของทุน  

 

(ณ) รายได 

 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา  

 

การขายสินคาและใหบริการ 

 

รายไดจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญ

ไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวน้ัน หรือมีความไม

แนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการน้ัน ไมอาจวัดมูลคาของ

จํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืนสินคา 

รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือมีการใหบริการ 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 

ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในปจจุบันและในงวดกอนๆ ผลประโยชน

ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน ท้ังน้ีไดสุทธิจากตนทุนบริการในอดีตท่ียังไมรับรูและ

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการโดยใชอัตราคิดลดเปนอัตรา ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานจากพันธบัตร

รัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุมบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุล

เงินของผลประโยชนท่ีคาดวาจะจาย 

 

การคํานวณจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว 

 

เม่ือมีการเพิ่มผลประโยชนในโครงการผลประโยชน สัดสวนท่ีเพิ่มขึ้นของผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับตนทุนบริการ

ในอดีตของพนักงานรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาถัวเฉล่ียจนถึงวันท่ีผลประโยชนน้ันเปน

สิทธิขาด ผลประโยชนท่ีเปนสิทธิขาดจะรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนทันที  

 

กลุมบริษัทรับรูผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในรายการ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรูคาใชจายของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวในกําไรหรือขาดทุน  

  

 ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน  

 

ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทท่ีเปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน เปนผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการ

ทํางานของพนักงานในปปจจุบันและงวดกอน ซึ่งผลประโยชนน้ีไดคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเปนมูลคาปจจุบัน 

อัตราคิดลดเปนอัตรา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดใกลเคียงกับ

ระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุมบริษัท โดยคํานวณตามวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว ผลกําไรขาดทุน

จากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

 

ภาระผูกพันผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานวัดมูลคาโดยมิไดคิดลดกระแสเงินสดและรับรูเปนคาใชจายเม่ือ

พนักงานทํางานให 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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หน้ีสินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะจายชําระ สําหรับการจายโบนัสเปนเงินสดระยะสั้นหรือการปนสวนกําไร หากกลุม

บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจากการท่ีพนักงานไดทํางาน

ใหในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล  

 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีเกิดขึ้นใน

ปจจุบันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตท่ีประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหน้ีสินดังกลาว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลด

กระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงถึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนจํานวนท่ี

อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินสวนท่ีเพิ่มขึ้น

เน่ืองจากเวลาท่ีผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน   

 

(ฒ) ทุนเรือนหุน 

 

หุนสามัญ 

 

หุนสามัญจัดประเภทเปนทุน  ตนทุนสวนเพิ่มท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการออกหุนสามัญและสิทธิซื้อหุน (สุทธิจาก

ผลกระทบทางภาษี) รับรูเปนรายการหักจากสวนของทุน  

 

(ณ) รายได 

 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา  

 

การขายสินคาและใหบริการ 

 

รายไดจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญ

ไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวน้ัน หรือมีความไม

แนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการน้ัน ไมอาจวัดมูลคาของ

จํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืนสินคา 

รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือมีการใหบริการ 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 

 

ดอกเบ้ียรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันท่ีกลุมบริษัท

มีสิทธิไดรับเงินปนผล ในกรณีเงินปนผลท่ีจะไดรับจากหลักทรัพยในความตองการของตลาดจะพิจารณาจากวันท่ีมี

การประกาศสิทธิการไดรับเงินปนผล 

 

(ด) คาใชจาย 

 

สัญญาเชาดําเนินงาน 

 

คาใชจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนท่ี

ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเชา 

 

คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา  

เม่ือไดรับการยืนยันการปรับคาเชา 

 

ตนทุนทางการเงิน 

 

ตนทุนทางการเงิน ประกอบดวย ดอกเบี้ยจายของเงินกูยืมและประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาท่ี

ผานไป และสิ่งตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจาย  ผลขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยทางการเงินท่ีถือไวเพื่อขาย      

เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเปนหน้ีสิน  ผลขาดทุนจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินท่ี

รับรูในกําไรหรือขาดทุน หรือผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา) 

และผลขาดทุนจากเครื่องมือปองกันความเสี่ยง รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

ตนทุนการกูยืมท่ีไมไดเก่ียวกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยท่ีเขาเง่ือนไขรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

โดยใชวิธีอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

 

(ต) ภาษีเงินได 

 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเ งินไดรอการตัดบัญชี  

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนท่ีเก่ียวกับรายการ

ท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
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ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 

 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปกอนๆ  
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหนี้สินและจํานวนที่ใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเม่ือเกิดจาก 

ผลแตกตางชั่วคราวตอไปน้ี  การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก  การรับรูสินทรัพยหรือหน้ีสินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการ 

ท่ีไมใชการรวมธุรกิจและรายการน้ันไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตาง 

ท่ีเก่ียวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันหากเปนไปไดวาจะไมกลับรายการในอนาคต 

อันใกล  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเม่ือมีการกลับ

รายการโดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 

การวัดมูลคาของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจาก

ลักษณะวิธีการท่ีกลุมบริษัทคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหน้ีสินตามมูลคาตามบัญชี  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  กลุมบริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบของ

สถานการณทางภาษีท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีท่ีตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตองชําระ  กลุมบริษัท

เชื่อวาไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก

หลายปจจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต  การประเมินน้ีอยูบนพื้นฐาน 

การประมาณการและขอสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต  ขอมูลใหมๆ 

อาจจะทําใหกลุมบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู กับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจาย ท่ีมีอยู   

การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงิน

ไดน้ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับ

หนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ

หรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 
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ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 

 

ดอกเบ้ียรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันท่ีกลุมบริษัท

มีสิทธิไดรับเงินปนผล ในกรณีเงินปนผลท่ีจะไดรับจากหลักทรัพยในความตองการของตลาดจะพิจารณาจากวันท่ีมี

การประกาศสิทธิการไดรับเงินปนผล 

 

(ด) คาใชจาย 

 

สัญญาเชาดําเนินงาน 

 

คาใชจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนท่ี

ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเชา 

 

คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา  

เม่ือไดรับการยืนยันการปรับคาเชา 

 

ตนทุนทางการเงิน 

 

ตนทุนทางการเงิน ประกอบดวย ดอกเบี้ยจายของเงินกูยืมและประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาท่ี

ผานไป และสิ่งตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจาย  ผลขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยทางการเงินท่ีถือไวเพื่อขาย      

เงินปนผลของหุนบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเปนหน้ีสิน  ผลขาดทุนจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินท่ี

รับรูในกําไรหรือขาดทุน หรือผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา) 

และผลขาดทุนจากเครื่องมือปองกันความเสี่ยง รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

ตนทุนการกูยืมท่ีไมไดเก่ียวกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยท่ีเขาเง่ือนไขรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

โดยใชวิธีอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

 

(ต) ภาษีเงินได 

 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเ งินไดรอการตัดบัญช ี 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนท่ีเก่ียวกับรายการ

ท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 

 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปกอนๆ  
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหนี้สินและจํานวนที่ใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเม่ือเกิดจาก 

ผลแตกตางชั่วคราวตอไปน้ี  การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก  การรับรูสินทรัพยหรือหน้ีสินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการ 

ท่ีไมใชการรวมธุรกิจและรายการน้ันไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตาง 

ท่ีเก่ียวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันหากเปนไปไดวาจะไมกลับรายการในอนาคต 

อันใกล  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเม่ือมีการกลับ

รายการโดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 

การวัดมูลคาของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจาก

ลักษณะวิธีการท่ีกลุมบริษัทคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหน้ีสินตามมูลคาตามบัญชี  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  กลุมบริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบของ

สถานการณทางภาษีท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีท่ีตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตองชําระ  กลุมบริษัท

เชื่อวาไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก

หลายปจจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต  การประเมินน้ีอยูบนพื้นฐาน 

การประมาณการและขอสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต  ขอมูลใหมๆ 

อาจจะทําใหกลุมบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู กับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจาย ท่ีมีอยู   

การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงิน

ไดน้ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับ

หนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ

หรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชีจะถูกทบทวน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาส 

ถูกใชจริง 
 

(ถ) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ 
 

ผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานจะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้น

จากสวนงานดําเนินงานน้ันโดยตรง 
 

5 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกลุมบริษัท หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุม

รวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงิน

และการบริหารหรือในทางกลับกัน  
 

ความสัมพันธท่ีมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน มีดังน้ี 
  

ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง ลักษณะความสัมพันธ 

 /สัญชาติ  

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ไทย เปนบริษัทใหญในลําดับสูงสุด   

บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด ไทย เปนผูถือหุนรายใหญถือหุนรอยละ 67.62 ในบริษัท 

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท คิว-คอน อีสเทอรน จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย  บริษัทถือหุนรอยละ 99.99              

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ไทย เปนผูถือหุนของบริษัท ถือหุนรอยละ 21.16  และมี

กรรมการรวมกัน 

บริษัท  เอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง             

จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค  

แมเนจเมนท จํากัด) 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  เอสซีจี แลนดสเคป จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง ลักษณะความสัมพันธ 

 /สัญชาติ  

บริษัท  สยามมอรตาร จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  เอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  เอสซีจี ซิเมนต จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  ปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  โสสุโก เซรามิค จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  สยามซานิทารีฟตต้ิงส จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  สยามซานิทารีแวรอินดัสทรี จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  เอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ไทย – เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จํากัด 

(มหาชน) 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท สยามปูนซีเมนตขาว จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท อีโค แพลนท เซอรวิสเซส จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอสซีจี-เซกิซุย เซลส จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชีจะถูกทบทวน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาส 

ถูกใชจริง 
 

(ถ) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ 
 

ผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานจะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้น

จากสวนงานดําเนินงานน้ันโดยตรง 
 

5 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกลุมบริษัท หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุม

รวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงิน

และการบริหารหรือในทางกลับกัน  
 

ความสัมพันธท่ีมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน มีดังน้ี 
  

ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง ลักษณะความสัมพันธ 

 /สัญชาติ  

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ไทย เปนบริษัทใหญในลําดับสูงสุด   

บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด ไทย เปนผูถือหุนรายใหญถือหุนรอยละ 67.62 ในบริษัท 

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท คิว-คอน อีสเทอรน จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย  บริษัทถือหุนรอยละ 99.99              

และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ไทย เปนผูถือหุนของบริษัท ถือหุนรอยละ 21.16  และมี

กรรมการรวมกัน 

บริษัท  เอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง             

จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค  

แมเนจเมนท จํากัด) 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  เอสซีจี แลนดสเคป จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง ลักษณะความสัมพันธ 

 /สัญชาติ  

บริษัท  สยามมอรตาร จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  เอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  เอสซีจี ซิเมนต จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  ปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  โสสุโก เซรามิค จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  สยามซานิทารีฟตต้ิงส จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  สยามซานิทารีแวรอินดัสทรี จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  เอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ไทย – เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จํากัด 

(มหาชน) 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท สยามปูนซีเมนตขาว จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท อีโค แพลนท เซอรวิสเซส จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอสซีจี-เซกิซุย เซลส จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง ลักษณะความสัมพันธ 

 /สัญชาติ  

บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท กระเบ้ืองทิพย จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท สระบุรีรัชต จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอสซีจี ซอรสซิ่ง จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท สยามไฟเบอรกลาส จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  เอสซีจี แอคเคานต้ิง  เซอรวิสเซส จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท  กฎหมายเอสซีจี จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด 

(มหาชน) 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท  ไอทีวัน จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท เซรามิค อุตสาหกรรมไทย จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท  สยามฟอเรสทรี จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท เอสซีจี เลิรนน่ิง เอ็กเซลเลนซ จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไทย มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 

บริษัท ธนาคารแลนด แอนด เฮาส  จํากัด 

   (มหาชน) 

ไทย มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้	พริ้นติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรบัรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา   

 

ขายสินคา 

 

ราคาท่ีเทียบเคียงไดกับราคาท่ีขายใหกับบุคคลภายนอก 

รายไดอ่ืน ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาซึ่งเทียบเคียงไดกับราคาตลาด 

ซื้อวัตถุดิบ ราคาท่ีเทียบเคียงไดกับราคาท่ีซื้อ 

ซื้ออาคารและอุปกรณ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ราคาท่ีเทียบเคียงไดกับราคาท่ีขายใหกับบุคคลภายนอก 

คาใชจายในการขายและบริหาร ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาซึ่งเทียบเคียงไดกับราคาตลาด 

ดอกเบ้ียจาย ราคาตลาด 

 

รายการท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ        

ขายสินคา 2,184  -  2,184  - 

ซื้อวัตถุดิบ 306  -  -  - 

คาใชจายในการบริหาร 9,325  4,715  8,619  4,568 
 
 

บริษัทยอย        

ขายสินคา -  -  39  69 

ซื้อสินคา -  -  61,089  15,782 

ขายสินทรัพย -  -  -  7,357 

ซื้อสินทรัพย -  -  148  - 

รายไดอ่ืน -  -  1,422  5,791 

รายไดคาบริหาร -  -  10,200  - 

ตนทุนทางการเงิน -  -  10,205  5,357 
 
 
 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง ลักษณะความสัมพันธ 

 /สัญชาติ  

บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท กระเบ้ืองทิพย จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท สระบุรีรัชต จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอสซีจี ซอรสซิ่ง จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท สยามไฟเบอรกลาส จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท  เอสซีจี แอคเคานต้ิง  เซอรวิสเซส จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท  กฎหมายเอสซีจี จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด 

(มหาชน) 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท  ไอทีวัน จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท เซรามิค อุตสาหกรรมไทย จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท  สยามฟอเรสทรี จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท เอสซีจี เลิรนน่ิง เอ็กเซลเลนซ จํากัด 

 

ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไทย มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 

บริษัท ธนาคารแลนด แอนด เฮาส  จํากัด 

   (มหาชน) 

ไทย มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรบัรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา   

 

ขายสินคา 

 

ราคาท่ีเทียบเคียงไดกับราคาท่ีขายใหกับบุคคลภายนอก 

รายไดอ่ืน ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาซึ่งเทียบเคียงไดกับราคาตลาด 

ซื้อวัตถุดิบ ราคาท่ีเทียบเคียงไดกับราคาท่ีซื้อ 

ซื้ออาคารและอุปกรณ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ราคาท่ีเทียบเคียงไดกับราคาท่ีขายใหกับบุคคลภายนอก 

คาใชจายในการขายและบริหาร ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาซึ่งเทียบเคียงไดกับราคาตลาด 

ดอกเบ้ียจาย ราคาตลาด 

 

รายการท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ        

ขายสินคา 2,184  -  2,184  - 

ซื้อวัตถุดิบ 306  -  -  - 

คาใชจายในการบริหาร 9,325  4,715  8,619  4,568 
 
 

บริษัทยอย        

ขายสินคา -  -  39  69 

ซื้อสินคา -  -  61,089  15,782 

ขายสินทรัพย -  -  -  7,357 

ซื้อสินทรัพย -  -  148  - 

รายไดอ่ืน -  -  1,422  5,791 

รายไดคาบริหาร -  -  10,200  - 

ตนทุนทางการเงิน -  -  10,205  5,357 
 
 
 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ขายสินคา 1,495,191  1,528,465  1,213,447  1,157,827 

ซื้อวัตถุดิบ 440,456  218,562  332,692  117,402 

ซื้อสินทรัพย 224,804  252,808  224,804  252,808 

รายไดอ่ืน -  82  -  82 

คาใชจายในการขาย 84,574  34,366  81,231  33,504 

คาใชจายในการบริหาร 34,772  7,060  30,544  5,682 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กับกิจการท่ีเก่ียวของกันมีดังน้ี 

  

ลูกหน้ีการคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ        

บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด 165  -  165  - 
        

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด 105,732  78,076  83,501  63,246 

บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 16,174  10,598  16,174  10,598 

บริษัท กระเบ้ืองทิพย จํากัด 1,249  74  1,249  74 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด -  2,873  -  1,395 

บริษัท สยามซานิทารีฟตต้ิงส จํากัด -  291  -  291 

รวม 123,320  91,912  101,089  75,604 

        

 
 
 
 
 
 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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ลูกหน้ีอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

บริษัท คิว - คอน อีสเทอรน จํากัด -  -  3,423  7,831 
        

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        

บริษัท  เอสซีจี แลนดสเคป จํากัด -  21  -  21 

รวม -  21  3,423         7,852 

        

เจาหน้ีการคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

บริษัท คิว – คอน อีสเทอรน จํากัด -  -  974  3,159 
        

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน         

บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด 6,127  -  6,127  - 

บริษัท ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด 444  -  -  - 

บริษัท สยามมอรตาร จํากัด 275  5  275  5 

บริษัท สยามฟอเรสทรี จํากัด 45  -  45  - 

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด 20  -  20  - 

รวม 6,911  5  7,441  3,164 

 
เจาหน้ีอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

บริษัท คิว – คอน อีสเทอรน จํากัด -  -  -  3 
        

บริษัทใหญ        

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 713  551  678  549 

บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด 611  452  611  447 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

35 

 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ขายสินคา 1,495,191  1,528,465  1,213,447  1,157,827 

ซื้อวัตถุดิบ 440,456  218,562  332,692  117,402 

ซื้อสินทรัพย 224,804  252,808  224,804  252,808 

รายไดอ่ืน -  82  -  82 

คาใชจายในการขาย 84,574  34,366  81,231  33,504 

คาใชจายในการบริหาร 34,772  7,060  30,544  5,682 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กับกิจการท่ีเก่ียวของกันมีดังน้ี 

  

ลูกหน้ีการคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ        

บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด 165  -  165  - 
        

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด 105,732  78,076  83,501  63,246 

บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 16,174  10,598  16,174  10,598 

บริษัท กระเบ้ืองทิพย จํากัด 1,249  74  1,249  74 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด -  2,873  -  1,395 

บริษัท สยามซานิทารีฟตต้ิงส จํากัด -  291  -  291 

รวม 123,320  91,912  101,089  75,604 

        

 
 
 
 
 
 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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ลูกหน้ีอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

บริษัท คิว - คอน อีสเทอรน จํากัด -  -  3,423  7,831 
        

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        

บริษัท  เอสซีจี แลนดสเคป จํากัด -  21  -  21 

รวม -  21  3,423         7,852 

        

เจาหน้ีการคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

บริษัท คิว – คอน อีสเทอรน จํากัด -  -  974  3,159 
        

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน         

บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด 6,127  -  6,127  - 

บริษัท ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด 444  -  -  - 

บริษัท สยามมอรตาร จํากัด 275  5  275  5 

บริษัท สยามฟอเรสทรี จํากัด 45  -  45  - 

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด 20  -  20  - 

รวม 6,911  5  7,441  3,164 

 
เจาหน้ีอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

บริษัท คิว – คอน อีสเทอรน จํากัด -  -  -  3 
        

บริษัทใหญ        

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 713  551  678  549 

บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด 611  452  611  447 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

37 

เจาหน้ีอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        

บริษัท  เอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด 7,969  81  7,691  81 

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด 5,926  23,466  5,926  22,570 

บริษัท สยามไฟเบอรกลาส จํากัด 1,241  -  1,241  - 

บริษัท ไอทีวัน จํากัด 199  385  182  346 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด 142  -  142  - 

บริษัท  เอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด 120  6,679  120  6,679 

บริษัท เอสซีจี ดิสทิบิวชั่น จํากัด 21  21  21  21 

บริษัท อีโค แพลนท เซอรวิสเซส จํากัด -  8,746  -  8,746 

บริษัท  เอสซีจี แลนดสเคป จํากัด -  1,864  -  1,864 

บริษัท เอสซีจี แอคเคาต้ิง เซอรวิสเซส จํากัด -  72  -  62 

รวม 16,942  42,317  16,612  41,368 

    

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

บริษัท คิว - คอน อีสเทอรน จํากัด -  -  380,000  220,000 

        

รายการเคล่ือนไหวระหวางปสําหรับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกันมีดังน้ี 

        

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  220,000  - 

เพิ่มขึ้น -  -  310,000  220,000 

ลดลง -  -  (150,000)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  380,000  220,000 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ผลประโยชนระยะสั้น 41,767  41,622  39,985  39,820 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 478  828  474  828 

ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน -  15  -  15 

รวม 42,245  42,465  40,459  40,663 

 

คาตอบแทนผูบริหาร ประกอบดวย คาตอบแทนท่ีจายใหแกคณะกรรมการบริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ตามขอบังคับของบริษัท และคาตอบแทนท่ีจายใหแกผูบริหารของกลุมบริษัท  

ซึ่งไดแก เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอ่ืนๆ รวมท้ัง เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพที่กลุมบริษัท

จายสมทบใหผูบริหารในฐานะพนักงานของกลุมบริษัท 

 

6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 105  88  75  58 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 9,609  4,585  5,225  3,130 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 73,242  45,465  37,571  12,656 

รวม 82,956  50,138  42,871  15,844 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เจาหน้ีอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        

บริษัท  เอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด 7,969  81  7,691  81 

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด 5,926  23,466  5,926  22,570 

บริษัท สยามไฟเบอรกลาส จํากัด 1,241  -  1,241  - 

บริษัท ไอทีวัน จํากัด 199  385  182  346 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด 142  -  142  - 

บริษัท  เอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด 120  6,679  120  6,679 

บริษัท เอสซีจี ดิสทิบิวชั่น จํากัด 21  21  21  21 

บริษัท อีโค แพลนท เซอรวิสเซส จํากัด -  8,746  -  8,746 

บริษัท  เอสซีจี แลนดสเคป จํากัด -  1,864  -  1,864 

บริษัท เอสซีจี แอคเคาต้ิง เซอรวิสเซส จํากัด -  72  -  62 

รวม 16,942  42,317  16,612  41,368 

    

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

บริษัท คิว - คอน อีสเทอรน จํากัด -  -  380,000  220,000 

        

รายการเคล่ือนไหวระหวางปสําหรับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกันมีดังน้ี 

        

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  220,000  - 

เพิ่มขึ้น -  -  310,000  220,000 

ลดลง -  -  (150,000)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  380,000  220,000 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ผลประโยชนระยะสั้น 41,767  41,622  39,985  39,820 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 478  828  474  828 

ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน -  15  -  15 

รวม 42,245  42,465  40,459  40,663 

 

คาตอบแทนผูบริหาร ประกอบดวย คาตอบแทนท่ีจายใหแกคณะกรรมการบริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ตามขอบังคับของบริษัท และคาตอบแทนท่ีจายใหแกผูบริหารของกลุมบริษัท  

ซึ่งไดแก เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอ่ืนๆ รวมท้ัง เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพที่กลุมบริษัท

จายสมทบใหผูบริหารในฐานะพนักงานของกลุมบริษัท 

 

6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 105  88  75  58 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 9,609  4,585  5,225  3,130 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 73,242  45,465  37,571  12,656 

รวม 82,956  50,138  42,871  15,844 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส ์
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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7 ลูกหน้ีการคา  

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 5 123,320  91,912  101,089  75,604 

กิจการอ่ืนๆ  88,232  97,287  78,841  91,048 

รวม  211,552  189,199  179,930  166,652 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   (12,585)  (19,608)  (10,856)  (17,879) 

สุทธ ิ  198,967  169,591  169,074  148,773 

         

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป (กลับรายการ) (245)  (2,106)  (245)  (2,106) 

 

การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคามีดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

ยังไมครบกําหนดชําระ  153,042  160,144  132,033  140,170 

เกินวันครบกําหนดชําระ         

นอยกวา 3 เดือน  45,736  9,295  36,852  8,451 

3 - 6 เดือน  -  122  -  122 

มากกวา 6 - 12 เดือน  200  94  200  94 

มากกวา 12  เดือน  12,574  19,544  10,845  17,815 

  211,552  189,199  179,930  166,652 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (12,585)  (19,608)  (10,856)  (17,879) 

สุทธ ิ  198,967  169,591  169,074  148,773 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัทมีระยะเวลาต้ังแต 15 ถึง 60 วัน 

 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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8 ลูกหน้ีอื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 -  21  3,423  7,852 

  

       

กิจการอื่น ๆ         

ลูกหน้ีบริษัทประกัน  -  58,354  -  58,354 

คาใชจายจายลวงหนา  2,701  5,602  2,554  4,563 

อ่ืนๆ  316  277  305  - 

รวม  3,017  64,254  6,282  70,769 

 

9 สินคาคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

สินคาสําเร็จรปู 54,588  75,624  41,623  51,249 

สินคาระหวางผลิต 901  398  781  398 

วัตถุดิบ 29,871  32,039  23,889  29,307 

อะไหล วัสดุ และอ่ืนๆ 51,816  42,947  37,470  30,206 

สินคาระหวางทาง 3,897  -  3,897  - 

รวม 141,073  151,008  107,660  111,160 

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลงและเคล่ือนไหวชา (4,902)  (7,603)  (3,324)  (7,438) 

สุทธิ 136,171  143,405  104,336  103,722 
        

ตนทุนของสินคาคงเหลือท่ีบันทึกเปนคาใชจาย        

 และไดรวมในบัญชีตนทุนขาย        

- ตนทุนขาย  1,791,674  1,475,723  1,449,228  1,165,498 

- การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะ        

ไดรับ -  2,707  -  2,541 

- กลับรายการการปรับลดมูลคา (2,701)  -  (4,114)  - 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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7 ลูกหน้ีการคา  

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 5 123,320  91,912  101,089  75,604 

กิจการอ่ืนๆ  88,232  97,287  78,841  91,048 

รวม  211,552  189,199  179,930  166,652 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   (12,585)  (19,608)  (10,856)  (17,879) 

สุทธิ  198,967  169,591  169,074  148,773 

         

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป (กลับรายการ) (245)  (2,106)  (245)  (2,106) 

 

การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคามีดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

ยังไมครบกําหนดชําระ  153,042  160,144  132,033  140,170 

เกินวันครบกําหนดชําระ         

นอยกวา 3 เดือน  45,736  9,295  36,852  8,451 

3 - 6 เดือน  -  122  -  122 

มากกวา 6 - 12 เดือน  200  94  200  94 

มากกวา 12  เดือน  12,574  19,544  10,845  17,815 

  211,552  189,199  179,930  166,652 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (12,585)  (19,608)  (10,856)  (17,879) 

สุทธิ  198,967  169,591  169,074  148,773 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัทมีระยะเวลาต้ังแต 15 ถึง 60 วัน 

 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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8 ลูกหน้ีอื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 -  21  3,423  7,852 

  

       

กิจการอื่น ๆ         

ลูกหน้ีบริษัทประกัน  -  58,354  -  58,354 

คาใชจายจายลวงหนา  2,701  5,602  2,554  4,563 

อ่ืนๆ  316  277  305  - 

รวม  3,017  64,254  6,282  70,769 

 

9 สินคาคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

สินคาสําเร็จรูป 54,588  75,624  41,623  51,249 

สินคาระหวางผลิต 901  398  781  398 

วัตถุดิบ 29,871  32,039  23,889  29,307 

อะไหล วัสดุ และอ่ืนๆ 51,816  42,947  37,470  30,206 

สินคาระหวางทาง 3,897  -  3,897  - 

รวม 141,073  151,008  107,660  111,160 

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลงและเคล่ือนไหวชา (4,902)  (7,603)  (3,324)  (7,438) 

สุทธ ิ 136,171  143,405  104,336  103,722 
        

ตนทุนของสินคาคงเหลือท่ีบันทึกเปนคาใชจาย        

 และไดรวมในบัญชีตนทุนขาย        

- ตนทุนขาย  1,791,674  1,475,723  1,449,228  1,165,498 

- การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะ        

ไดรับ -  2,707  -  2,541 

- กลับรายการการปรับลดมูลคา (2,701)  -  (4,114)  - 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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13 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

  งบการเงินรวม 

   

คาลิขสิทธ์ิ

ซอฟแวร 

 สินทรัพยไมมี

ตัวตนระหวาง

พัฒนา 

  

 

รวม 

  (พันบาท) 

ราคาทุน       

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555  4,861  1,921  6,782 

เพิ่มขึ้น  897  7,088  7,985 

โอนเขา/(ออก)  7,533  (7,533)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  13,291  1,476  14,767 

เพิ่มขึ้น  1,501  27  1,528 

โอนเขา/(ออก)  1,476  (1,476)  - 

จําหนาย/ตัดรายการบัญชี  (3)  -  (3) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  16,265  27  16,292 

       

คาตัดจําหนายสะสม       

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555  2,007  -  2,007 

คาตัดจําหนายสําหรับป  2,043  -  2,043 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  4,050  -  4,050 

คาตัดจําหนายสําหรับป  2,609  -  2,609 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  6,659  -  6,659 

       

มูลคาสุทธิทางบัญชี       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555    9,241  1,476  10,717 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  9,606  27  9,633 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

ซอฟต์แวร์

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

คาลิขสิทธ์ิ

ซอฟแวร 

 สินทรัพยไมมี

ตัวตนระหวาง

พัฒนา 

  

 

รวม 

  (พันบาท) 

ราคาทุน       

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555  4,376  1,345  5,721 

เพิ่มขึ้น  843  5,368  6,211 

โอนเขา/(ออก)  5,288  (5,288)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  10,507  1,425  11,932 

เพิ่มขึ้น  1,151  27  1,178 

โอนเขา/(ออก)  1,425  (1,425)  - 

จําหนาย/ตัดรายการบัญชี  (1)  -  (1) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  13,082  27  13,109 

       

คาตัดจําหนายสะสม       

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555  1,861  -  1,861 

คาตัดจําหนายสําหรับป  1,714  -  1,714 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  3,575  -  3,575 

คาตัดจําหนายสําหรับป  2,164  -  2,164 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  5,739  -  5,739 

       

มูลคาสุทธิทางบัญชี       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   6,932  1,425  8,357 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  7,343  27  7,370 

 

 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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13 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

  งบการเงินรวม 

   

คาลิขสิทธ์ิ

ซอฟแวร 

 สินทรัพยไมมี

ตัวตนระหวาง

พัฒนา 

  

 

รวม 

  (พันบาท) 

ราคาทุน       

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555  4,861  1,921  6,782 

เพิ่มขึ้น  897  7,088  7,985 

โอนเขา/(ออก)  7,533  (7,533)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  13,291  1,476  14,767 

เพิ่มขึ้น  1,501  27  1,528 

โอนเขา/(ออก)  1,476  (1,476)  - 

จําหนาย/ตัดรายการบัญชี  (3)  -  (3) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  16,265  27  16,292 

       

คาตัดจําหนายสะสม       

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555  2,007  -  2,007 

คาตัดจําหนายสําหรับป  2,043  -  2,043 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  4,050  -  4,050 

คาตัดจําหนายสําหรับป  2,609  -  2,609 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  6,659  -  6,659 

       

มูลคาสุทธิทางบัญชี       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555    9,241  1,476  10,717 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  9,606  27  9,633 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

คาลิขสิทธ์ิ

ซอฟแวร 

 สินทรัพยไมมี

ตัวตนระหวาง

พัฒนา 

  

 

รวม 

  (พันบาท) 

ราคาทุน       

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555  4,376  1,345  5,721 

เพิ่มขึ้น  843  5,368  6,211 

โอนเขา/(ออก)  5,288  (5,288)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  10,507  1,425  11,932 

เพิ่มขึ้น  1,151  27  1,178 

โอนเขา/(ออก)  1,425  (1,425)  - 

จําหนาย/ตัดรายการบัญชี  (1)  -  (1) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  13,082  27  13,109 

       

คาตัดจําหนายสะสม       

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555  1,861  -  1,861 

คาตัดจําหนายสําหรับป  1,714  -  1,714 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  3,575  -  3,575 

คาตัดจําหนายสําหรับป  2,164  -  2,164 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  5,739  -  5,739 

       

มูลคาสุทธิทางบัญชี       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   6,932  1,425  8,357 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  7,343  27  7,370 

 

 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

ซอฟต์แวร์
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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14 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  22,183  25,015  8,514  9,616 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหวางปมีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

   บันทึกเปน   

   รายได (คาใชจาย)   

 ณ วันท่ี 1    ในกําไรหรือ  ณ วันท่ี 31 

 มกราคม  ในกําไรหรือ  ขาดทุน  ธันวาคม 

 2556  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2556 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา (คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 3,749  (1,405)  -  2,344 

สินคาคงเหลือ (คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา) 1,505  (681)  -  824 

เงินลงทุน (คาเผื่อมูลคาเงินลงทุน) 131  -  -  131 

ประมาณการหน้ีสิน  1,375  709  -  2,084 

หน้ีสินผลประโยชนของพนักงาน 3,191  473  -  3,664 

ยอดขาดทุนยกไป 15,064  (1,928)  -  13,136 

รวม 25,015  (2,832)  -  22,183 

 

 

 

 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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 งบการเงินรวม 

   บันทึกเปน   

   รายได (คาใชจาย)   

 ณ วันท่ี 1    ในกําไรหรือ  ณ วันท่ี 31 

 มกราคม  ในกําไรหรือ  ขาดทุน  ธันวาคม 

 2555  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2555 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา (คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 7,992  (4,243)  -  3,749 

สินคาคงเหลือ (คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา) 1,126  379  -  1,505 

เงินลงทุน (คาเผื่อมูลคาเงินลงทุน) -  131  -  131 

ประมาณการหน้ีสิน  4,504  (3,129)  -  1,375 

หน้ีสินผลประโยชนของพนักงาน 3,196  (141)  136  3,191 

ยอดขาดทุนยกไป 55,388  (40,324)  -  15,064 

รวม 72,206  (47,327)  136  25,015 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บันทึกเปน   

   รายได (คาใชจาย)   

 ณ วันท่ี 1    ในกําไรหรือ  ณ วันท่ี 31 

 มกราคม  ในกําไรหรือ  ขาดทุน  ธันวาคม 

 2556  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2556 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา (คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 3,576  (1,405)  -  2,171 

สินคาคงเหลือ (คาเผือ่การลดมูลคาของสินคา) 1,488  (823)  -  665 

เงินลงทุน (คาเผื่อมูลคาเงินลงทุน) 88  -  -  88 

ประมาณการหน้ีสิน   1,375  681  -  2,056 

หน้ีสินผลประโยชนของพนักงาน 3,089  445  -  3,534 

รวม 9,616  (1,102)  -  8,514 

  

  

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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14 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  22,183  25,015  8,514  9,616 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหวางปมีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

   บันทึกเปน   

   รายได (คาใชจาย)   

 ณ วันท่ี 1    ในกําไรหรือ  ณ วันท่ี 31 

 มกราคม  ในกําไรหรือ  ขาดทุน  ธันวาคม 

 2556  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2556 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา (คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 3,749  (1,405)  -  2,344 

สินคาคงเหลือ (คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา) 1,505  (681)  -  824 

เงินลงทุน (คาเผื่อมูลคาเงินลงทุน) 131  -  -  131 

ประมาณการหน้ีสิน  1,375  709  -  2,084 

หน้ีสินผลประโยชนของพนักงาน 3,191  473  -  3,664 

ยอดขาดทุนยกไป 15,064  (1,928)  -  13,136 

รวม 25,015  (2,832)  -  22,183 

 

 

 

 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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 งบการเงินรวม 

   บันทึกเปน   

   รายได (คาใชจาย)   

 ณ วันท่ี 1    ในกําไรหรือ  ณ วันท่ี 31 

 มกราคม  ในกําไรหรือ  ขาดทุน  ธันวาคม 

 2555  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2555 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา (คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 7,992  (4,243)  -  3,749 

สินคาคงเหลือ (คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา) 1,126  379  -  1,505 

เงินลงทุน (คาเผื่อมูลคาเงินลงทุน) -  131  -  131 

ประมาณการหน้ีสิน  4,504  (3,129)  -  1,375 

หน้ีสินผลประโยชนของพนักงาน 3,196  (141)  136  3,191 

ยอดขาดทุนยกไป 55,388  (40,324)  -  15,064 

รวม 72,206  (47,327)  136  25,015 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บันทึกเปน   

   รายได (คาใชจาย)   

 ณ วันท่ี 1    ในกําไรหรือ  ณ วันท่ี 31 

 มกราคม  ในกําไรหรือ  ขาดทุน  ธันวาคม 

 2556  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2556 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา (คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 3,576  (1,405)  -  2,171 

สินคาคงเหลือ (คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา) 1,488  (823)  -  665 

เงินลงทุน (คาเผื่อมูลคาเงินลงทุน) 88  -  -  88 

ประมาณการหน้ีสิน   1,375  681  -  2,056 

หน้ีสินผลประโยชนของพนักงาน 3,089  445  -  3,534 

รวม 9,616  (1,102)  -  8,514 

  

  

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บันทึกเปน   

   รายได (คาใชจาย)   

 ณ วันท่ี 1    ในกําไรหรือ  ณ วันท่ี 31 

 มกราคม  ในกําไรหรือ  ขาดทุน  ธันวาคม 

 2555  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2555 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา (คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 7,687  (4,111)  -  3,576 

สินคาคงเหลือ (คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา) 1,126  362  -  1,488 

เงินลงทุน (คาเผื่อมูลคาเงินลงทุน) -  88  -  88 

ประมาณการหน้ีสิน   4,504  (3,129)  -  1,375 

หน้ีสินผลประโยชนของพนักงาน 3,134  (160)  115  3,089 

ยอดขาดทุนยกไป 40,174  (40,174)  -  - 

รวม 56,625  (47,124)  115  9,616 

 

15 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

สวนที่หมุนเวียน         

- สวนท่ีไมมีหลักประกัน         

   เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ี         

      เก่ียวของกัน 5 -  -  380,000  220,000 

   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน         

      สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  41,333  -  41,333  - 

   หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ี         

      ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  26  157  -  - 

  41,359  157  421,333  220,000 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

สวนที่ไมหมุนเวียน         

- สวนท่ีไมมีหลักประกัน          

   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  88,667  95,000  88,667  95,000 

   หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน  -  26  -  - 

  88,667  95,026  88,667  95,000 

         

รวม  130,026  95,183  510,000  315,000 

 
เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2555 บริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน 450 

ลานบาท เพื ่อนําไปใชสนับสนุนโครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตอิฐมวลเบาซึ ่ง ตั ้งอยู ที ่น ิคม

อุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยกําหนดใหบริษัทตองเบิกใชเงินกูดังกลาวขางตนใหครบถวนภายใน

กําหนดระยะเวลา 12 เดือน นับแตวันทําสัญญาเวนแตยอมรับการยกเวนเง่ือนไขหรือยอมรับการเลื่อนระยะเวลา

ดังกลาว เงื่อนไขภายใตสัญญารวมถึงการดํารงอัตราสวนโครงสรางการลงทุนและสถาบันการเงินจะทบทวน

เง่ือนไขของสัญญาเงินกูยืมหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยเงินกูยืมนี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด ซึ่งเงินกูยืมมี

กําหนดชําระคืนเงินตนภายในวันทําการสุดทายของทุก ๆ เดือน  

 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไดเบิกถอนเงินกูยืมตามสัญญาเงินกูยืมท่ีไดลงนามไวรวมอีก

จํานวน 215 ลานบาท และไดทําการจายคืนเงินกูยืมดังกลาวจํานวน 180 ลานบาท 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บันทึกเปน   

   รายได (คาใชจาย)   

 ณ วันท่ี 1    ในกําไรหรือ  ณ วันท่ี 31 

 มกราคม  ในกําไรหรือ  ขาดทุน  ธันวาคม 

 2555  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2555 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา (คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 7,687  (4,111)  -  3,576 

สินคาคงเหลือ (คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา) 1,126  362  -  1,488 

เงินลงทุน (คาเผื่อมูลคาเงินลงทุน) -  88  -  88 

ประมาณการหน้ีสิน   4,504  (3,129)  -  1,375 

หน้ีสินผลประโยชนของพนักงาน 3,134  (160)  115  3,089 

ยอดขาดทุนยกไป 40,174  (40,174)  -  - 

รวม 56,625  (47,124)  115  9,616 

 

15 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

สวนที่หมุนเวียน         

- สวนท่ีไมมีหลักประกัน         

   เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ี         

      เก่ียวของกัน 5 -  -  380,000  220,000 

   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน         

      สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  41,333  -  41,333  - 

   หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ี         

      ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  26  157  -  - 

  41,359  157  421,333  220,000 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

55 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

สวนทีไ่มหมุนเวียน         

- สวนท่ีไมมีหลักประกัน          

   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  88,667  95,000  88,667  95,000 

   หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน  -  26  -  - 

  88,667  95,026  88,667  95,000 

         

รวม  130,026  95,183  510,000  315,000 

 
เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2555 บริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน 450 

ลานบาท เพื ่อนําไปใชสนับสนุนโครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตอิฐมวลเบาซึ ่ง ตั ้งอยู ที ่น ิคม

อุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยกําหนดใหบริษัทตองเบิกใชเงินกูดังกลาวขางตนใหครบถวนภายใน

กําหนดระยะเวลา 12 เดือน นับแตวันทําสัญญาเวนแตยอมรับการยกเวนเง่ือนไขหรือยอมรับการเลื่อนระยะเวลา

ดังกลาว เงื่อนไขภายใตสัญญารวมถึงการดํารงอัตราสวนโครงสรางการลงทุนและสถาบันการเงินจะทบทวน

เง่ือนไขของสัญญาเงินกูยืมหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยเงินกูยืมนี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด ซึ่งเงินกูยืมมี

กําหนดชําระคืนเงินตนภายในวันทําการสุดทายของทุก ๆ เดือน  

 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไดเบิกถอนเงินกูยืมตามสัญญาเงินกูยืมท่ีไดลงนามไวรวมอีก

จํานวน 215 ลานบาท และไดทําการจายคืนเงินกูยืมดังกลาวจํานวน 180 ลานบาท 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

56 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซึ่งไมรวมหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ  

ไดดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

ครบกําหนดภายใน 1 ป  41,333  -  421,333  220,000 

ครบกําหนดภายใน 1 ป แตไมเกิน 5 ป  88,667  76,000  88,667  76,000 

ครบกําหนดหลังจาก 5 ป  -  19,000  -  19,000 

รวม  130,000  95,000  510,000  315,000 

 

16 เจาหน้ีการคา 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 5 6,911  5  7,441  3,164 

กิจการอ่ืนๆ  106,608  83,030  72,923  72,813 

รวม  113,519  83,035  80,364  75,977 

 

ยอดเจาหน้ีการคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังน้ี 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

สกุลเงินบาท  108,181  83,035  75,026  75,977 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1,624  -  1,624  - 

สกุลเงินยูโร  3,714  -  3,714  - 

รวม  113,519  83,035  80,364  75,977 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

57 

 

17 เจาหน้ีอื่น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 16,942  42,317  16,612  41,368 

         

กิจการอื่นๆ         

คาใชจายคางจาย  20,647  13,077  17,871  11,560 

คาใชจายในการขายคางจาย  10,894  6,876  10,609  6,876 

อ่ืนๆ   80,030  51,037  71,015  44,075 

รวม  128,513  113,307  116,107  103,879 

ประเภทสกุลเงินตราของเจาหน้ีอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

สกุลเงินบาท 123,981  109,220  112,708  100,814 

สกุลเงินยูโร 4,532  4,087  3,399  3,065 

รวม 128,513  113,307  116,107  103,879 

 

18 หน้ีสินผลประโยชนของพนักงาน 

 

กลุมบริษัทจายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและบําเหน็จตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติ 

คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเม่ือเกษียณ และผลประโยชนระยะยาวอ่ืนแกพนักงานตาม 

สิทธิและอายุงาน 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

56 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซึ่งไมรวมหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ  

ไดดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

ครบกําหนดภายใน 1 ป  41,333  -  421,333  220,000 

ครบกําหนดภายใน 1 ป แตไมเกิน 5 ป  88,667  76,000  88,667  76,000 

ครบกําหนดหลังจาก 5 ป  -  19,000  -  19,000 

รวม  130,000  95,000  510,000  315,000 

 

16 เจาหน้ีการคา 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 5 6,911  5  7,441  3,164 

กิจการอ่ืนๆ  106,608  83,030  72,923  72,813 

รวม  113,519  83,035  80,364  75,977 

 

ยอดเจาหน้ีการคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังน้ี 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

สกุลเงินบาท  108,181  83,035  75,026  75,977 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1,624  -  1,624  - 

สกุลเงินยูโร  3,714  -  3,714  - 

รวม  113,519  83,035  80,364  75,977 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

57 

 

17 เจาหน้ีอื่น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 16,942  42,317  16,612  41,368 

         

กิจการอื่นๆ         

คาใชจายคางจาย  20,647  13,077  17,871  11,560 

คาใชจายในการขายคางจาย  10,894  6,876  10,609  6,876 

อ่ืนๆ   80,030  51,037  71,015  44,075 

รวม  128,513  113,307  116,107  103,879 

ประเภทสกุลเงินตราของเจาหน้ีอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

สกุลเงินบาท 123,981  109,220  112,708  100,814 

สกุลเงินยูโร 4,532  4,087  3,399  3,065 

รวม 128,513  113,307  116,107  103,879 

 

18 หน้ีสินผลประโยชนของพนักงาน 

 

กลุมบริษัทจายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและบําเหน็จตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติ 

คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเม่ือเกษียณ และผลประโยชนระยะยาวอ่ืนแกพนักงานตาม 

สิทธิและอายุงาน 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

58 

 

หน้ีสินผลประโยชนของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน        

   - เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 15,520  13,510  14,596  12,790 

ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน 2,302  1,924  1,933  1,637 

รวม 17,822  15,434  16,529  14,427 

 
การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 

 

15,434 

  

16,284 

  

14,427 

  

15,672 

ผลประโยชนจาย -  (4,565)  -  (4,565) 

ตนทุนบริการปจจุบัน และดอกเบ้ีย 2,388  2,022  2,102  1,893 

ผลขาดทุนจากการประมาณการ 

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

   

 

    

 

   รับรูในกําไรหรือขาดทุน -  912  -  853 

   รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -  781  -  574 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 

17,822 

  

15,434 

  

16,529 

  

14,427 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

59 

 

รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        

ตนทุนบริการปจจุบัน 1,903  1,217  1,655  1,123 

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 485  805  447  769 

ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักการ 

       คณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูใน 

       กําไรหรือขาดทุน 

 

 

- 

  

 

912 

  

 

- 

  

 

853 

รวม 2,388  2,934  2,102  2,745 

 

คาใชจายท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุนขางตนแสดงรวมในรายการดังตอไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        

ตนทุนขาย 1,117  901  902  813 

คาใชจายในการบริหาร 1,271  2,033  1,200  1,932 

รวม 2,388  2,934  2,102  2,745 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

58 

 

หน้ีสินผลประโยชนของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน        

   - เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 15,520  13,510  14,596  12,790 

ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน 2,302  1,924  1,933  1,637 

รวม 17,822  15,434  16,529  14,427 

 
การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 

 

15,434 

  

16,284 

  

14,427 

  

15,672 

ผลประโยชนจาย -  (4,565)  -  (4,565) 

ตนทุนบริการปจจุบัน และดอกเบ้ีย 2,388  2,022  2,102  1,893 

ผลขาดทุนจากการประมาณการ 

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

   

 

    

 

   รับรูในกําไรหรือขาดทุน -  912  -  853 

   รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -  781  -  574 

ภาระผกูพันของโครงการผลประโยชน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 

17,822 

  

15,434 

  

16,529 

  

14,427 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

59 

 

รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        

ตนทุนบริการปจจุบัน 1,903  1,217  1,655  1,123 

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 485  805  447  769 

ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักการ 

       คณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูใน 

       กําไรหรือขาดทุน 

 

 

- 

  

 

912 

  

 

- 

  

 

853 

รวม 2,388  2,934  2,102  2,745 

 

คาใชจายท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุนขางตนแสดงรวมในรายการดังตอไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        

ตนทุนขาย 1,117  901  902  813 

คาใชจายในการบริหาร 1,271  2,033  1,200  1,932 

รวม 2,388  2,934  2,102  2,745 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

60 

 

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        

ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลัก 

       คณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูใน

ระหวางป 

 

 

- 

  

 

781 

  

 

- 

  

 

574 

 

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน 

 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556  2555 

  (รอยละ) 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     

อัตราคิดลด              3.34, 3.96             3.34, 3.96 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน                      6.00                      6.00 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน          4.00 - 40.00*          4.00 - 40.00* 

อัตรามรณะ  30.00 ของ TMO 2008**  30.00 ของ TMO 2008** 

 

*     ขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน 

**   อางอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO 2008: Male and Female Thai Mortality Ordinary      

       Table of 2008) 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

59 

 

รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        

ตนทุนบริการปจจุบัน 1,903  1,217  1,655  1,123 

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 485  805  447  769 

ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักการ 

       คณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูใน 

       กําไรหรือขาดทุน 

 

 

- 

  

 

912 

  

 

- 

  

 

853 

รวม 2,388  2,934  2,102  2,745 

 

คาใชจายท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุนขางตนแสดงรวมในรายการดังตอไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        

ตนทุนขาย 1,117  901  902  813 

คาใชจายในการบริหาร 1,271  2,033  1,200  1,932 

รวม 2,388  2,934  2,102  2,745 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

61 

 

19 ทุนเรือนหุน 

 

 ราคาตาม  2556  2555 

 มูลคาหุน  จํานวนหุน  มูลคา  จํานวนหุน  มูลคา 

 (บาท)  (พันหุน/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วันท่ี 1 มกราคม          

-  หุนสามัญ 1  400,000  400,000  400,000  400,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม          

-  หุนสามัญ 1  400,000  400,000  400,000  400,000 

          

หุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว          

ณ วันท่ี 1 มกราคม          

-  หุนสามัญ 1  400,000  400,000  400,000  400,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม          

-  หุนสามัญ 1  400,000  400,000  400,000  400,000 

 

20 สวนเกินทุนและสํารอง 

 

สวนเกินมูลคาหุน 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา

มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุน

น้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา

สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

60 

 

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        

ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลัก 

       คณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูใน

ระหวางป 

 

 

- 

  

 

781 

  

 

- 

  

 

574 

 

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน 

 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556  2555 

  (รอยละ) 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     

อัตราคิดลด              3.34, 3.96             3.34, 3.96 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน                      6.00                      6.00 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน          4.00 - 40.00*          4.00 - 40.00* 

อัตรามรณะ  30.00 ของ TMO 2008**  30.00 ของ TMO 2008** 

 

*     ขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน 

**   อางอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO 2008: Male and Female Thai Mortality Ordinary      

       Table of 2008) 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

61 

 

19 ทุนเรือนหุน 

 

 ราคาตาม  2556  2555 

 มูลคาหุน  จํานวนหุน  มูลคา  จํานวนหุน  มูลคา 

 (บาท)  (พันหุน/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วันท่ี 1 มกราคม          

-  หุนสามัญ 1  400,000  400,000  400,000  400,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม          

-  หุนสามัญ 1  400,000  400,000  400,000  400,000 

          

หุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว          

ณ วันท่ี 1 มกราคม          

-  หุนสามัญ 1  400,000  400,000  400,000  400,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม          

-  หุนสามัญ 1  400,000  400,000  400,000  400,000 

 

20 สวนเกินทุนและสํารอง 

 

สวนเกินมูลคาหุน 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา

มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุน

น้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา

สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

62 

 

21 ขอมูลตามสวนงานธุรกิจ 

 

กลุมบริษัทดําเนินกิจการในสวนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายอิฐมวลเบา แผนผนังพื้นคอนกรีตมวลเบา และ

คานทับหลังมวลเบา ซ่ึงมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจและผลิตภัณฑคลายคลึงกัน ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุม

บริษัทมีสวนงานธุรกิจท่ีรายงานเพียงสวนงานเดียว   

 

สวนงานภูมิศาสตร 

 

กลุมบริษัทมีสวนงานภูมิศาสตรในประเทศและตางประเทศจากการสงออก ซึ่งสวนงานภูมิศาสตรตางประเทศ 

มียอดขายไมเกินรอยละ 10 ของยอดรายไดรวมจึงไมไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

ลูกคารายใหญ 

 

บริษัทไมมีลูกคาภายนอกเปนลูกคารายใหญของบริษัท 

 

22 รายไดอื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

รายไดจากการสงเสริมการขาย 9,768  4,539  9,768  4,539 

ดอกเบ้ียรับ 1,759  1,037  589  526 

รายไดจากการขายวัตถุดิบ 788  5,639  2,210  6,921 

รายไดจากการบริหารจัดการ 13  -  10,213  4,510 

อ่ืนๆ 5,174  3,821  3,820  3,190 

รวม 17,502  15,036  26,600  19,686 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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23 คาใชจายในการขาย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

คาใชจายในการโฆษณาและสงเสริมการขาย 61,807  49,696  57,357  47,380 

อ่ืนๆ 26,221  45,063  20,973  36,102 

รวม 88,028  94,759  78,330  83,482 

 

24 คาใชจายในการบริหาร 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

เงินเดือน สวัสดิการและคาใชจายพนักงาน 76,556  71,911  71,371  66,372 

คาเดินทาง 14,098  10,150  13,880  9,827 

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 14,126  8,706  2,916  3,726 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 3,028  3,444  2,569  3,094 

คาเชา 4,668  2,544  4,668  2,444 

อ่ืนๆ 13,345  21,616  20,353  22,734 

รวม 125,821  118,371  115,757  108,197 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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21 ขอมูลตามสวนงานธุรกิจ 

 

กลุมบริษัทดําเนินกิจการในสวนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายอิฐมวลเบา แผนผนังพื้นคอนกรีตมวลเบา และ

คานทับหลังมวลเบา ซึ่งมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจและผลิตภัณฑคลายคลึงกัน ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุม

บริษัทมีสวนงานธุรกิจท่ีรายงานเพียงสวนงานเดียว   

 

สวนงานภูมิศาสตร 

 

กลุมบริษัทมีสวนงานภูมิศาสตรในประเทศและตางประเทศจากการสงออก ซ่ึงสวนงานภูมิศาสตรตางประเทศ 

มียอดขายไมเกินรอยละ 10 ของยอดรายไดรวมจึงไมไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

ลูกคารายใหญ 

 

บริษัทไมมีลูกคาภายนอกเปนลูกคารายใหญของบริษัท 

 

22 รายไดอื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

รายไดจากการสงเสริมการขาย 9,768  4,539  9,768  4,539 

ดอกเบ้ียรับ 1,759  1,037  589  526 

รายไดจากการขายวัตถุดิบ 788  5,639  2,210  6,921 

รายไดจากการบริหารจัดการ 13  -  10,213  4,510 

อ่ืนๆ 5,174  3,821  3,820  3,190 

รวม 17,502  15,036  26,600  19,686 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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23 คาใชจายในการขาย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

คาใชจายในการโฆษณาและสงเสริมการขาย 61,807  49,696  57,357  47,380 

อ่ืนๆ 26,221  45,063  20,973  36,102 

รวม 88,028  94,759  78,330  83,482 

 

24 คาใชจายในการบริหาร 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

เงินเดือน สวัสดิการและคาใชจายพนักงาน 76,556  71,911  71,371  66,372 

คาเดินทาง 14,098  10,150  13,880  9,827 

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 14,126  8,706  2,916  3,726 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 3,028  3,444  2,569  3,094 

คาเชา 4,668  2,544  4,668  2,444 

อ่ืนๆ 13,345  21,616  20,353  22,734 

รวม 125,821  118,371  115,757  108,197 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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25 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

เงินเดือนและคาแรง 175,864  156,316  153,394  135,275 

สวัสดิการ และอ่ืนๆ 71,937  49,389  62,650  42,263 

จายสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ 5,221  6,398  4,731  5,646 

คาใชจายสําหรับแผนการออกจากงาน        

   ดวยความเห็นชอบรวมกัน 2,388  2,934  2,103  2,745 

คาตอบแทนกรรมการ 2,220  2,220  2,220  2,220 

รวม 257,630  217,257  225,098  188,149 

            

 โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 18 

 

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 

 

ผลประโยชนของพนักงานตามแผนการเงินสมทบประกอบดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของบริษัท

บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ    

3-10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุมบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 3-10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการ

กองทุนโดยผูจัดการกองทุนท่ีไดรับอนุญาต       

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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26 ตนทุนทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ดอกเบ้ียจาย : 12,112  3,816  22,316  9,172 

หัก: จํานวนท่ีรวมอยูในตนทุน        

        ของสินทรัพยท่ีเขาเง่ือนไข :        

            สวนท่ีบันทึกเปนตนทุนของ 

            อสังหาริมทรัพยสินทรัพยระหวาง 

            กอสราง 

 

 

(3,755) 

  

 

(487) 

  

 

(3,755) 

  

 

(487) 

รวม 8,357  3,329  18,561  8,685 

 

27 ภาษีเงินได 

 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 32,265  40,555  32,265  40,557 
        
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

    การเปล่ียนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว 2,832  47,327  1,102  47,124 

รวม 35,097 

 

 87,882  33,367  87,681 

        
 

 

 

 

 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

64 

 

25 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

เงินเดือนและคาแรง 175,864  156,316  153,394  135,275 

สวัสดิการ และอ่ืนๆ 71,937  49,389  62,650  42,263 

จายสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ 5,221  6,398  4,731  5,646 

คาใชจายสําหรับแผนการออกจากงาน        

   ดวยความเห็นชอบรวมกัน 2,388  2,934  2,103  2,745 

คาตอบแทนกรรมการ 2,220  2,220  2,220  2,220 

รวม 257,630  217,257  225,098  188,149 

            

 โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 18 

 

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 

 

ผลประโยชนของพนักงานตามแผนการเงินสมทบประกอบดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของบริษัท

บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ    

3-10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุมบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 3-10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการ

กองทุนโดยผูจัดการกองทุนท่ีไดรับอนุญาต       

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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26 ตนทุนทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ดอกเบ้ียจาย : 12,112  3,816  22,316  9,172 

หัก: จํานวนท่ีรวมอยูในตนทุน        

        ของสินทรัพยท่ีเขาเง่ือนไข :        

            สวนท่ีบันทึกเปนตนทุนของ 

            อสังหาริมทรัพยสินทรัพยระหวาง 

            กอสราง 

 

 

(3,755) 

  

 

(487) 

  

 

(3,755) 

  

 

(487) 

รวม 8,357  3,329  18,561  8,685 

 

27 ภาษีเงินได 

 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 32,265  40,555  32,265  40,557 
        
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

    การเปล่ียนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว 2,832  47,327  1,102  47,124 

รวม 35,097 

 

 87,882  33,367  87,681 

        
 

 

 

 

 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 

       

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ผลขาดทุนจากการประมาณการ 

    ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

 

 

 

- 

  

 136 

  

- 

  

115 

 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง   

 

 งบการเงินรวม 

 2556  2555 

 อัตราภาษี 

(รอยละ) 

  

(พันบาท) 

 อัตราภาษี 

(รอยละ) 

  

(พันบาท) 

กําไรกอนภาษีเงินไดรวม   269,066      485,936 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  53,813  23  111,765 

รายไดไมตองเสียภาษี   (19,157)    (27,290) 

ตัดจําหนายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจาก        

   ท่ีไมไดใชประโยชน   365            1,102 

คาใชจายตองหามทางภาษี   76    2,305 

รวม 13  35,097  18  87,882 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555 

 อัตราภาษี 

(รอยละ) 

  

(พันบาท) 

 อัตราภาษี 

(รอยละ) 

  

(พันบาท) 

กําไรกอนภาษีเงินไดรวม   164,724      367,344 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  32,945  23       84,489 

รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   -    (60) 

ตัดจําหนายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจาก 

 ท่ีไมไดใชประโยชน 

   

365 

    

          975 

คาใชจายตองหามทางภาษี   57    2,277 

รวม 20  33,367  24      87,681 

 

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับท่ี 530 พ.ศ. 2554  

ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2554 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี

ไดแกป 2555 2556 และ 2557 จากอัตรารอยละ 30 เหลืออัตรารอยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ท่ีเริ่มใน

หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2555 และรอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 

2557) ท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ  

 

ท้ังน้ีเปนท่ีเชื่อไดวารัฐบาลจะดําเนินการแกไขกฎหมายเพื่อใหอัตราภาษีไมสูงไปกวารอยละ 20 สําหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 เปนตนไป ท้ังน้ีเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ

วันท่ี 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

28 สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหกลุมบริษัทไดรับสิทธิประโยชนหลายประการในฐานะผูไดรับการ

สงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกับ ผลิตและจําหนายอิฐมวลเบา แผนผนัง 

พื้นคอนกรีตมวลเบาและคานทับหลังมวลเบาซึ่งพอสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี  

 

(ก)    ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีสําหรับเครื่องจักรท่ีไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 

       

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ผลขาดทุนจากการประมาณการ 

    ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

 

 

 

- 

  

 136 

  

- 

  

115 

 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง   

 

 งบการเงินรวม 

 2556  2555 

 อัตราภาษี 

(รอยละ) 

  

(พันบาท) 

 อัตราภาษี 

(รอยละ) 

  

(พันบาท) 

กําไรกอนภาษีเงินไดรวม   269,066      485,936 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  53,813  23  111,765 

รายไดไมตองเสียภาษี   (19,157)    (27,290) 

ตัดจําหนายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจาก        

   ท่ีไมไดใชประโยชน   365            1,102 

คาใชจายตองหามทางภาษี   76    2,305 

รวม 13  35,097  18  87,882 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555 

 อัตราภาษี 

(รอยละ) 

  

(พันบาท) 

 อัตราภาษี 

(รอยละ) 

  

(พันบาท) 

กําไรกอนภาษีเงินไดรวม   164,724      367,344 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  32,945  23       84,489 

รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   -    (60) 

ตัดจําหนายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจาก 

 ท่ีไมไดใชประโยชน 

   

365 

    

          975 

คาใชจายตองหามทางภาษี   57    2,277 

รวม 20  33,367  24      87,681 

 

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับท่ี 530 พ.ศ. 2554  

ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2554 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี

ไดแกป 2555 2556 และ 2557 จากอัตรารอยละ 30 เหลืออัตรารอยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ท่ีเริ่มใน

หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2555 และรอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 

2557) ท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ  

 

ท้ังน้ีเปนท่ีเชื่อไดวารัฐบาลจะดําเนินการแกไขกฎหมายเพื่อใหอัตราภาษีไมสูงไปกวารอยละ 20 สําหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 เปนตนไป ท้ังน้ีเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ

วันท่ี 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

28 สิทธปิระโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหกลุมบริษัทไดรับสิทธิประโยชนหลายประการในฐานะผูไดรับการ

สงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกับ ผลิตและจําหนายอิฐมวลเบา แผนผนัง 

พื้นคอนกรีตมวลเบาและคานทับหลังมวลเบาซึ่งพอสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี  

 

(ก)    ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีสําหรับเครื่องจักรท่ีไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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(ข)      ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริม 

มีกําหนดเวลาแปดป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน 

 

(ค)      ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 สําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับ 

การสงเสริมมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันท่ีสิ้นสุดสิทธิประโยชนตามขอ (ข) และ 

 

(ง)      ใหไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟาและคาประปา 2 เทา ของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป 

นับแตวันท่ีมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน 

 

เน่ืองจากเปนกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน กลุมบริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดตามท่ีระบุ 

ไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 

 

รายไดท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสรุปไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 2556  2555 

 กิจการท่ี

ไดรับการ

สงเสริม 

 กิจการท่ี 

ไมไดรับการ

สงเสริม 

  

 

รวม 

 กิจการท่ี

ไดรับการ

สงเสริม 

 กิจการท่ี 

ไมไดรับการ

สงเสริม 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ขายตางประเทศ -  -  -  491  107  598 

ขายในประเทศ 508,346  1,817,917  2,326,263  481,683  1,692,348  2,174,031 

ตัดรายการระหวางกัน (61,044)  (292)  (61,336)  (15,782)   (69)  (15,851) 

รวมรายได 447,302  1,817,625  2,264,927  466,392  1,692,386  2,158,778 

 

 

 

 

 

 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555 

 กิจการท่ี

ไดรับการ

สงเสริม 

 กิจการท่ี

ไมไดรับการ

สงเสริม 

  

 

รวม 

 กิจการท่ี

ไดรับการ

สงเสริม 

 กิจการท่ี

ไมไดรับการ

สงเสริม 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ขายตางประเทศ -  -  -  -  107  107 

ขายในประเทศ -  1,798,127  1,798,127  1,335  1,707,614  1,708,949 

รวมรายได -  1,798,127  1,798,127  1,335  1,707,721  1,709,056 

 

29 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  และ 2555 คํานวณจากกําไรสําหรับปสวนท่ีเปนของ

ผูถือหุนสามัญบริษัทใหญและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปโดยแสดงการคํานวณดังน้ี 

 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท/พันหุน) 

กําไรสําหรับปสวนท่ีเปน  

   สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ  233,969  398,053  131,357  279,663 

จํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลว  400,000  400,000  400,000  400,000 

         

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.58  1.00  0.33  0.70 

 

30 เงินปนผล 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร

เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.32 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 128 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวจะจายใหแกผูถือหุน

ในระหวางป 2556 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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(ข)      ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริม 

มีกําหนดเวลาแปดป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน 

 

(ค)      ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 สําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับ 

การสงเสริมมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันท่ีสิ้นสุดสิทธิประโยชนตามขอ (ข) และ 

 

(ง)      ใหไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟาและคาประปา 2 เทา ของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป 

นับแตวันท่ีมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน 

 

เน่ืองจากเปนกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน กลุมบริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดตามท่ีระบุ 

ไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 

 

รายไดท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสรุปไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 2556  2555 

 กิจการท่ี

ไดรับการ

สงเสริม 

 กิจการท่ี 

ไมไดรับการ

สงเสริม 

  

 

รวม 

 กิจการท่ี

ไดรับการ

สงเสริม 

 กิจการท่ี 

ไมไดรับการ

สงเสริม 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ขายตางประเทศ -  -  -  491  107  598 

ขายในประเทศ 508,346  1,817,917  2,326,263  481,683  1,692,348  2,174,031 

ตัดรายการระหวางกัน (61,044)  (292)  (61,336)  (15,782)   (69)  (15,851) 

รวมรายได 447,302  1,817,625  2,264,927  466,392  1,692,386  2,158,778 

 

 

 

 

 

 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555 

 กิจการท่ี

ไดรับการ

สงเสริม 

 กิจการท่ี

ไมไดรับการ

สงเสริม 

  

 

รวม 

 กิจการท่ี

ไดรับการ

สงเสริม 

 กิจการท่ี

ไมไดรับการ

สงเสริม 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ขายตางประเทศ -  -  -  -  107  107 

ขายในประเทศ -  1,798,127  1,798,127  1,335  1,707,614  1,708,949 

รวมรายได -  1,798,127  1,798,127  1,335  1,707,721  1,709,056 

 

29 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  และ 2555 คํานวณจากกําไรสําหรับปสวนท่ีเปนของ

ผูถือหุนสามัญบริษัทใหญและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปโดยแสดงการคํานวณดังน้ี 

 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท/พันหุน) 

กําไรสําหรับปสวนท่ีเปน  

   สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ  233,969  398,053  131,357  279,663 

จํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลว  400,000  400,000  400,000  400,000 

         

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.58  1.00  0.33  0.70 

 

30 เงินปนผล 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร

เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.32 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 128 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวจะจายใหแกผูถือหุน

ในระหวางป 2556 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2555 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร

เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.08 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 32 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุน

ในระหวางป 2555 

 

31 เครื่องมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางดานการเงิน 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือ

ทางการท่ีเปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 

 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ีย 

ในตลาด  ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูยืมสวน

ใหญมีอัตราลอยตัว กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยืม 
 

อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบกําหนดชําระ    

มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม   

 

 

อัตราดอกเบี้ย 

  

ภายใน 1 ป 

 หลังจาก 1 ปแต

ภายใน 5 ป 

  

หลังจาก 5 ป 

  

รวม 

   (พันบาท) 

ป 2556          

หมุนเวียน          

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด  41,333         -  -  41,333 

ไมหมุนเวียน          

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด         -  88,667  -  88,667 

รวม   41,333  88,667  -  130,000 
          

          

          

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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 งบการเงินรวม   

 

 

อัตราดอกเบี้ย 

  

ภายใน 1 ป 

 หลังจาก 1 ปแต

ภายใน 5 ป 

  

หลังจาก 5 ป 

  

รวม 

ป 2555          

ไมหมุนเวียน          

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด  -  76,000  19,000  95,000 

รวม   -  76,000  19,000  95,000 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 

 

อัตราดอกเบี้ย 

  

ภายใน 1 ป 

 หลังจาก 1 ปแต

ภายใน 5 ป 

  

หลังจาก 5 ป 

  

รวม 

   (พันบาท) 

ป 2556          

หมุนเวียน          

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ราคาตลาด  380,000  -  -  380,000 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด  41,333  -  -  41,333 

ไมหมุนเวียน          

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด  -  88,667  -  88,667 

รวม   421,333  88,667  -  510,000 

 
 
 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 

 

อัตราดอกเบี้ย 

  

ภายใน 1 ป 

 หลังจาก 1 ปแต

ภายใน 5 ป 

  

หลังจาก 5 ป 

  

รวม 

   (พันบาท) 

ป 2555          

หมุนเวียน          

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ราคาตลาด  220,000  -  -  220,000 

ไมหมุนเวียน          

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด  -  76,000  19,000    95,000 

รวม   220,000  76,000  19,000  315,000 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2555 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร

เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.08 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 32 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุน

ในระหวางป 2555 

 

31 เครื่องมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางดานการเงิน 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือ

ทางการท่ีเปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 

 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ีย 

ในตลาด  ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูยืมสวน

ใหญมีอัตราลอยตัว กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยืม 
 

อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบกําหนดชําระ    

มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม   

 

 

อัตราดอกเบี้ย 

  

ภายใน 1 ป 

 หลังจาก 1 ปแต

ภายใน 5 ป 

  

หลังจาก 5 ป 

  

รวม 

   (พันบาท) 

ป 2556          

หมุนเวียน          

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด  41,333         -  -  41,333 

ไมหมุนเวียน          

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด         -  88,667  -  88,667 

รวม   41,333  88,667  -  130,000 
          

          

          

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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 งบการเงินรวม   

 

 

อัตราดอกเบี้ย 

  

ภายใน 1 ป 

 หลังจาก 1 ปแต

ภายใน 5 ป 

  

หลังจาก 5 ป 

  

รวม 

ป 2555          

ไมหมุนเวียน          

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด  -  76,000  19,000  95,000 

รวม   -  76,000  19,000  95,000 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 

 

อัตราดอกเบี้ย 

  

ภายใน 1 ป 

 หลังจาก 1 ปแต

ภายใน 5 ป 

  

หลังจาก 5 ป 

  

รวม 

   (พันบาท) 

ป 2556          

หมุนเวียน          

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ราคาตลาด  380,000  -  -  380,000 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด  41,333  -  -  41,333 

ไมหมุนเวียน          

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด  -  88,667  -  88,667 

รวม   421,333  88,667  -  510,000 

 
 
 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 

 

อัตราดอกเบี้ย 

  

ภายใน 1 ป 

 หลังจาก 1 ปแต

ภายใน 5 ป 

  

หลังจาก 5 ป 

  

รวม 

   (พันบาท) 

ป 2555          

หมุนเวียน          

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ราคาตลาด  220,000  -  -  220,000 

ไมหมุนเวียน          

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด  -  76,000  19,000    95,000 

รวม   220,000  76,000  19,000  315,000 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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ความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศ  

 

กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินคาและการขายสินคาท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ กลุมบริษัทไดทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งรายการดังกลาวจะมีอายุไมเกินหน่ึง

ป เพื่อปองกันความเสี่ยงของหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันท่ี

รายงานเปนรายการท่ีเก่ียวของกับรายการซื้อสินคาท่ีเปนเงินตราตางประเทศในงวดถัดไป 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กลุมบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศอันเปนผลมาจาก

การมีหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ  2556  2555  2556  2555 

   (พันบาท) 

เงินยูโร    

เจาหน้ีอ่ืน 17  4,532  4,087  3,399  3,065 

 

ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ 

 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกกลุมบริษัทตามเง่ือนไขท่ีตกลง

ไวเม่ือครบกําหนด 

 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเชื่อดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ โดยการ

วิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายท่ีขอวงเงินสินเชื่อในระดับหน่ึงๆ   ณ วันท่ีรายงานไมพบวามีความเสี่ยง

จากสินเชื่อท่ีเปนสาระสําคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน

แตละรายการในงบดุล  อยางไรก็ตามเน่ืองจากกลุมบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมไดคาดวาจะเกิด   

ผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญจากการเก็บหน้ีไมได 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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ความเส่ียงจากสภาพคลอง  

 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา     

เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท  และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 

 

มูลคายุติธรรม 

 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยหรือชําระหน้ีสินกัน ในขณะท่ีท้ังสอง

ฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนกัน  และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ี

ไมมีความเก่ียวของกัน เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น และเงินกูยืม      

มีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด ฝายบริหารของกลุมบริษัทเชื่อวา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 

2555 มูลคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของกลุมบริษัทไมแตกตางไปจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

 

32 ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน        

สัญญาท่ียังไมไดรับรู        

อาคารและสิ่งปลูกสรางอ่ืน 

 

287  25,308  -  25,308 

เครื่องจักรและอุปกรณ 5,115  122,065  5,115  122,065 

รวม 5,402  147,373  5,115  147,373 

        
ภาระผูกพันอื่นๆ        

เลตเตอรออฟเครดิตสําหรับซื้อวัตถุดิบ        

   ท่ียังไมไดใช 34,555  15,019  34,555  15,019 

เลตเตอรออฟเครดิตสําหรับซื้อเครื่องจักร        

   ท่ียังไมไดใช -  21,722  -  21,722 

หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร 7,569  7,908  7,569  7,908 

รวม 42,124  44,649  42,124  44,649 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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ความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศ  

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินคาและการขายสินคาท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ กลุมบริษัทไดทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งรายการดังกลาวจะมีอายุไมเกินหน่ึง

ป เพื่อปองกันความเสี่ยงของหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันท่ี

รายงานเปนรายการท่ีเก่ียวของกับรายการซื้อสินคาท่ีเปนเงินตราตางประเทศในงวดถัดไป 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กลุมบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศอันเปนผลมาจาก

การมีหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ  2556  2555  2556  2555 

   (พันบาท) 

เงินยูโร    

เจาหน้ีอ่ืน 17  4,532  4,087  3,399  3,065 

 

ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ 

 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกกลุมบริษัทตามเง่ือนไขท่ีตกลง

ไวเม่ือครบกําหนด 

 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเชื่อดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ โดยการ

วิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายท่ีขอวงเงินสินเชื่อในระดับหน่ึงๆ   ณ วันท่ีรายงานไมพบวามีความเสี่ยง

จากสินเชื่อท่ีเปนสาระสําคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน

แตละรายการในงบดุล  อยางไรก็ตามเน่ืองจากกลุมบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมไดคาดวาจะเกิด   

ผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญจากการเก็บหน้ีไมได 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ความเส่ียงจากสภาพคลอง  

 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา     

เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท  และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 

 

มูลคายุติธรรม 

 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยหรือชําระหน้ีสินกัน ในขณะท่ีท้ังสอง

ฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนกัน  และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ี

ไมมีความเก่ียวของกัน เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน และเงินกูยืม      

มีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด ฝายบริหารของกลุมบริษัทเชื่อวา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 

2555 มูลคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของกลุมบริษัทไมแตกตางไปจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

 

32 ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน        

สัญญาท่ียังไมไดรับรู        

อาคารและสิ่งปลูกสรางอ่ืน 

 

287  25,308  -  25,308 

เครื่องจักรและอุปกรณ 5,115  122,065  5,115  122,065 

รวม 5,402  147,373  5,115  147,373 

        
ภาระผูกพันอื่นๆ        

เลตเตอรออฟเครดิตสําหรับซื้อวัตถุดิบ        

   ท่ียังไมไดใช 34,555  15,019  34,555  15,019 

เลตเตอรออฟเครดิตสําหรับซื้อเครื่องจักร        

   ท่ียังไมไดใช -  21,722  -  21,722 

หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร 7,569  7,908  7,569  7,908 

รวม 42,124  44,649  42,124  44,649 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไมมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา 

  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาจํานวน 1.3 ลานยูโร 

สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาจะครบกําหนดชําระในป 2556 

 

สัญญาการใชลิขสิทธิ์ 

 

กลุมบริษัทไดทําสัญญาฉบับหน่ึงกับบริษัทแหงหน่ึงในประเทศเยอรมนี ในการใหลิขสิทธิ์แกกลุมบริษัทเพื่อใช

เครื่องหมายการคา “Q-CON” ตามท่ีระบุในสัญญาจนถึงป 2559 

 

สัญญาซื้อไอนํ้า 

 

ณ วันท่ี 3 ตุลาคม 2556 บริษัทไดทําสัญญาซื้อไอนํ้ากับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง บริษัทมีภาระท่ีจะตองซื้อไอนํ้า

ในปริมาณตามท่ีกําหนดในสัญญา โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10 ป นับจากวันเริ่มตนอายุสัญญา  

 

33 การบริหารจัดการสวนทุน 

 

ผูบริหารของกลุมบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการสวนทุนซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อดํารงฐานเงินทุนใหแข็งแกรง     

โดยการวางแผนการกําหนดกลยุทธในการดํา เนินงานเพื ่อใหธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหาร 

กระแสเงินสดท่ีดีอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี กลุมบริษัทยังคํานึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุน 

ในโครงการท่ีมีอัตราผลตอบแทนอยูในเกณฑดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม รวมท้ัง สรางความ

แข็งแกรง ความม่ันคงของการดํารงเงินสด และมีโครงสรางเงินทุนท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถ 

ในการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ืองในอนาคต และรักษาความเชื่อม่ันตอผูถือหุน นักลงทุน เจาหน้ี และผูมีสวนไดเสีย

อ่ืนๆ 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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34 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช 

 

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ เนื่องจากยังไมมีผล

บังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ซึ่งเก่ียวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท

และกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม ในปดังตอไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
ปท่ีมีผล

บังคับใช 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2  

(ปรับปรุง 2555) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3  

(ปรับปรุง 2555) 

การรวมธุรกิจ 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2555) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและ 

การดําเนินงานท่ียกเลิก 

2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8  

(ปรับปรุง 2555) 

สวนงานดําเนินงาน 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจา กกา ร เป ล่ียนแปลงของอัต       

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) 

 

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ 

ท่ีเก่ียวของกัน 

2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 2557 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไมมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา 

  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาจํานวน 1.3 ลานยูโร 

สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาจะครบกําหนดชําระในป 2556 

 

สัญญาการใชลิขสิทธิ์ 

 

กลุมบริษัทไดทําสัญญาฉบับหน่ึงกับบริษัทแหงหน่ึงในประเทศเยอรมนี ในการใหลิขสิทธิ์แกกลุมบริษัทเพื่อใช

เครื่องหมายการคา “Q-CON” ตามท่ีระบุในสัญญาจนถึงป 2559 

 

สัญญาซื้อไอนํ้า 

 

ณ วันท่ี 3 ตุลาคม 2556 บริษัทไดทําสัญญาซื้อไอนํ้ากับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง บริษัทมีภาระท่ีจะตองซื้อไอนํ้า

ในปริมาณตามท่ีกําหนดในสัญญา โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10 ป นับจากวันเริ่มตนอายุสัญญา  

 

33 การบริหารจัดการสวนทุน 

 

ผูบริหารของกลุมบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการสวนทุนซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือดํารงฐานเงินทุนใหแข็งแกรง     

โดยการวางแผนการกําหนดกลยุทธในการดํา เนินงานเพื ่อใหธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหาร 

กระแสเงินสดท่ีดีอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี กลุมบริษัทยังคํานึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุน 

ในโครงการท่ีมีอัตราผลตอบแทนอยูในเกณฑดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม รวมท้ัง สรางความ

แข็งแกรง ความม่ันคงของการดํารงเงินสด และมีโครงสรางเงินทุนท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถ 

ในการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ืองในอนาคต และรักษาความเชื่อม่ันตอผูถือหุน นักลงทุน เจาหน้ี และผูมีสวนไดเสีย

อ่ืนๆ 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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34 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช 

 

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ เนื่องจากยังไมมีผล

บังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ซึ่งเก่ียวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท

และกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม ในปดังตอไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
ปท่ีมีผล

บังคับใช 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2  

(ปรับปรุง 2555) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3  

(ปรับปรุง 2555) 

การรวมธุรกิจ 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2555) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและ 

การดําเนินงานท่ียกเลิก 

2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8  

(ปรับปรุง 2555) 

สวนงานดําเนินงาน 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจา กกา ร เป ล่ียนแปลงของอัต       

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) 

 

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ 

ท่ีเก่ียวของกัน 

2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 2557 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
ปท่ีมีผล

บังคับใช 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการ 

รื้อถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ

คลายคลึงกัน 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญา

เชาหรือไม 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน 

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับท่ี 29 เรื่อง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเ งินเฟอ

รุนแรง 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกับ

รูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเชา 

2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทาน

บริการ 

2557 

 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 2557 

 

ผูบริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมดังกลาวตองบ

การเงินรวมและคาดวาไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมในงวดท่ีเริ่มถือปฏิบัติ 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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35 การจัดประเภทรายการใหม 

  

  รายการบางรายการในงบการเงินป 2555 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนอใน 

งบการเงินป 2556 ดังน้ี 

 

 2555 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

 

กอนจัด

ประเภทใหม 

 

 

จัดประเภท

ใหม 

 

 

หลังจัด

ประเภทใหม 

 

 

กอนจัด

ประเภทใหม 

 

 

จัดประเภท 

ใหม 

 

 

หลังจัดประเภท

ใหม 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555            

ลูกหนี้อื่น 62,450  1,804  64,254  68,965  1,804  70,769 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 21,325  (5,222)  16,103  19,769  (4,498)  15,271 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 316  (70)  246  -  -  - 

เจาหนี้การคา (86,525)  3,490  (83,035)  (78,673)  2,696  (75,977) 

เจาหนี้อื่น (113,306)  (2)  (113,308)  (103,877)  (2)  (103,879) 

   -      -   

            

งบกําไรขาดทุน            

รายไดอื่น (10,497)  (4,539)  (15,036)  (15,147)  (4,539)  (19,686) 

คาใชจายในการขาย 90,220  4,539  94,759  78,943  4,539  83,482 

   -      -   

 

การจัดประเภทรายการใหมน้ีเน่ืองจากผูบริหารเห็นวามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมกิจการมากกวา 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
ปท่ีมีผล

บังคับใช 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการ 

รื้อถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ

คลายคลึงกัน 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญา

เชาหรือไม 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน 

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับท่ี 29 เรื่อง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเ งินเฟอ

รุนแรง 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกับ

รูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเชา 

2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทาน

บริการ 

2557 

 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 2557 

 

ผูบริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมดังกลาวตองบ

การเงินรวมและคาดวาไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมในงวดท่ีเริ่มถือปฏิบัติ 
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35 การจัดประเภทรายการใหม 

  

  รายการบางรายการในงบการเงินป 2555 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนอใน 

งบการเงินป 2556 ดังน้ี 

 

 2555 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

 

กอนจัด

ประเภทใหม 

 

 

จัดประเภท

ใหม 

 

 

หลังจัด

ประเภทใหม 

 

 

กอนจัด

ประเภทใหม 

 

 

จัดประเภท 

ใหม 

 

 

หลังจัดประเภท

ใหม 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555            

ลูกหนี้อื่น 62,450  1,804  64,254  68,965  1,804  70,769 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 21,325  (5,222)  16,103  19,769  (4,498)  15,271 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 316  (70)  246  -  -  - 

เจาหนี้การคา (86,525)  3,490  (83,035)  (78,673)  2,696  (75,977) 

เจาหนี้อื่น (113,306)  (2)  (113,308)  (103,877)  (2)  (103,879) 

   -      -   

            

งบกําไรขาดทุน            

รายไดอื่น (10,497)  (4,539)  (15,036)  (15,147)  (4,539)  (19,686) 

คาใชจายในการขาย 90,220  4,539  94,759  78,943  4,539  83,482 

   -      -   

 

การจัดประเภทรายการใหมน้ีเน่ืองจากผูบริหารเห็นวามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมกิจการมากกวา 

 

AGREED AND ACCEPTED 
BY : .................................... 
DATE :    6 FEB 2014

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555
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