


วิสัยทัศน์

“ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอันดับหนึ่งในใจ
  ของลูกค้าทุกกลุ่ม ในความเป็นผู้นำาด้านคุณภาพ
  ของผลิตภัณฑ์และบริการ ”

พันธกิจ

ด้านคุณภาพสังคม

ด้านบุคลากร

ด้านคุณภาพชีวิต
การทำางาน

ด้านคุณภาพสินค้า
และการให้บริการ

ด้านคุณภาพ
การลงทุน

>  ส่งเสริมและรับผิดชอบต่อชุมชนในบริเวณรอบๆ พื้นที่ที่บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ และบริษัทย่อย

ดำาเนินธุรกิจอยู่ รวมทั้งสังคมวงกว้าง

>  แสวงหาหนทางใหม่ๆ ที่ดีขึ้นในการสร้างสรรค์ ความยั่งยืนให้กับสินค้า สิ่งแวดล้อม องค์กร และสังคม

>  ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

>  สร้างสรรค์บรรยากาศและวัฒนธรรมการทำางาน รวมทั้งปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการทำางานสูงสุด

>  ดำาเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

>  สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพัฒนาศักยภาพของตนเองในแขนงต่างๆ ที่สอดคล้องกับ

ส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ

>  มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการทำางาน เพื่อสร้างความเติบโตทางผลกำาไร

>  ค้นหาหนทางใหม่ๆ เพื่อสร้างผลกำาไรที่ยั่งยืนในระยะยาว



สารบัญ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปในรอบปี 2555 - 2557

สาส์นจากคณะกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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ลักษณะการประกอธุรกิจ 

เงินลงทุนของบริษัท

การตลาดและการแข่งขัน

โครงสร้างรายได้

ปัจจัยความเสี่ยง 
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หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากเเบบเเสดงรายการข้อมูล

ประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.co.th หรือเว็บไซต์บริษัท www.qh.co.th
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

Our Projects

Q.House Avenue พระราม 5

คาซ่า Grand  เพชรเกษม-สาย 1คาซ่า Grand ตากสิน-พระรามสอง

พฤกษ์ภิรมย์ 
ราชพฤกษ์ -รัตนาธิเบศร์

พฤกษ์ภิรมย์ Regent 
ราชพฤกษ์ -รัตนาธิเบศร์

ลัดดารมย์ 
วัชรพล - รัตนโกสินทร์

ลัดดารมย์  Elegance  
วงแหวนรอบกลาง แยกมหิดล

วรารมย์ Premium  วัชรพล-จตุโชติวรารมย์  เจริญเมือง

Q Twelve

คาซ่า Grand อ่อนนุช-วงแหวน คาซ่า Grand สุขาภิบาล 5

ลัดดารมย์ Elegance 
ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์

ลัดดารมย์  
ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ 2

วรารมย์ Premium  ศาลากลาง

Q House Villa นครพิงค์

คาซ่า Grand  ราชพฤกษ์-พระราม 5

ลัดดารมย์  
ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ

วรารมย์ Premium กาวิละ

ลัดดารมย์ Elegance 
วงแหวน-สาทร
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

คาซ่า Legend ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้าคาซ่า Legend เกษตร-นวมินทร์

คาซ่า Presto ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะคาซ่า  Premium  พระรามสอง

คาซ่าวิลล์ รามคำาแหง-วงแหวน

คาซ่าซิตี้ ราชพฤกษ์-พระราม 5

คาซ่าวิลล์ รังสิต-คลอง 2

คาซ่าวิลล์ สุขุมวิท 103

คาซ่า Premium  
ราชพฤกษ์-พระราม 5

คาซ่า Premium  
ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ

คาซ่าวิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ คาซ่าวิลล์ ราชพฤกษ์-พระราม 5

คาซ่าวิลล์ บางนา-เทพารักษ์ คาซ่าวิลล์ วัชรพล-เพิ่มสิน

คาซ่าซิตี้ วัชรพล-เพิ่มสินคาซ่าซิตี้ สุขุมวิท-สมุทรปราการ

คาซ่า Presto พระราม5-ราชพฤกษ์

คาซ่าวิลล์ รามอินทรา-หทัยราษฎร์

คาซ่าซิติ้ วงแหวน -ลำาลูกกา

คาซ่า Premium  อ่อนนุช-วงแหวน

คาซ่า ซีไซด์ ระยอง คาซ่า Legend บ้านบึงคาซ่า Grand มิตรสัมพันธ์คาซ่า Grand ศรีราชา-สวนเสือ
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

กัสโต้ วงแหวน-พระราม 5 คอนโดมิเนียม

เดอะทรัสต์ ทาวน์โฮม 
ศรีนครินทร์-แพรกษา

คิว สุขุมวิท

เดอะทรัสต์ ศรีนครินทร์-แพรกษา

เดอะทรัสต์ วิลล์ รังสิต-คลอง4

กัสโต้ ท่านำ้านนท์  

กัสโต้ สุขสวัสดิ์กัสโต้-รามคำาแหง

เดอะทรัสต์ วิลล์ 
กาญจนาภิเษก-หทัยราษฎร์

เดอะทรัสต์ ทาวน์  บ่อวิน กัสโต้ พหลโยธิน - รามอินทรา  

กัสโต้ แกรนด์ รามคำาแหง กัสโต้  บางนา-สุวรรณภูมิ

กัสโต้ พหลโยธิน-สายไหม คิว คอนโด อโศก

กัสโต้ พระรามสอง

กัสโต้ เทพารักษ์

เดอะทรัสต์ ทาวน์โฮม รังสิต-คลอง 1
เดอะทรัสต์ ทาวน์โฮม 

ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์2

คาซ่าซิตี้ ดอนเมืองคาซ่าซิตี้ นครปฐม คาซ่าซิติ้ ประชาอุทิศ90
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

คอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียม

คิวเฮ้าส์ คอนโด พหลโยธิน  เชียงราย

คาซ่า คอนโด แอท ซีเอ็มยู

เดอะทรัสต์ คอนโด หัวหิน เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้

เดอะพอยต์ คอนโด แหลมฉบัง

เดอะทรัสต์  คอนโด พัทยาเหนือ

คาซ่า คอนโด @MRT 
สามแยกบางใหญ่ คาซ่า คอนโด ช้างเผือก 

เดอะทรัสต์ คอนโด งามวงศ์วานเดอะทรัสต์ คอนโด นครปฐม

เดอะทรัสต์ คอนโด @บีทีเอส เอราวัณ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี

คิวซีไซด์ หัวหิน

เดอะพอยต์ คอนโด รังสิต-คลอง 6

เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยากลาง
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

สรุปข้อมูลงบการเงิน 2555 2556 2557

สินทรัพย์รวม 41,871 41,652  48,634

หนี้สินรวม 26,076 24,375 29,486

ส่วนของผู้ถือหุ้น 15,795 17,277 19,148

รายได้จากการขายสุทธิ 13,077 19,699 21,220

รายได้รวม 14,409 19,999 21,377

กำาไรขั้นต้น 4,049 6,387 6,907

กำาไรสุทธิ 2,450 3,307 3,329

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนกำาไรสุทธิ (%) 17.0 16.5 15.6

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 16.8 20.0 18.3

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 6.1 7.9 7.4

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.27 0.36 0.36

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.16 n.a

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.7 1.4 1.5

ความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 0.0 5.6 1.0

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.72 1.88 2.09

หมายเหตุ  :    งบการเงินของปี 2555 ได้มีการปรับย้อนหลัง เพื่อนำามาใช้เปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษี

เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด เนื่องจากในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชี เรื่องภาษีเงินได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 

(หน่วย : ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
ในรอบปี 2555-2557
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม

2555

41,871

26,076

24,375

29,48641,652

48,634

2556 2557

ล้านบาท
ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

2555

15,795
17,277

19,148

2556 2557

ล้านบาท

รายได้รวม

2555

14,409 19,999

21,377

2556 2557

ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น

2555

1.7

1.4

1.5

2556 2557

เท่า

2555

2556

กำาไรสุทธิ

2,450

3,307

3,329

ล้านบาท

2555

2556

2557

2557
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศ โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ขยายตัวเพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมืองในประเทศ ถึงแม้ว่าได้ยุติลงในเดือนพฤษภาคม 2557 แต่ได้ส่งผลกระทบในหลายภาคส่วน เช่น ภาครัฐบาลไม่สามารถดำาเนินงาน
บางส่วนตามนโยบายที่ได้กำาหนดไว้ ขณะที่ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนขาดความเช่ือม่ันในการบริโภค ด้านการท่องเท่ียว ชาวต่างประเทศ
ขาดความเช่ือม่ันในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ประกอบกับ ภาคครัวเรือนมีหนีสิ้น
อยู่ในระดับสูงจึงส่งผลให้มีความระมัดระวังในการใช้จ่าย รวมทั้งสถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นสว่นด้าน
การส่งออกสินค้ายังฟื้นตัวช้าตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอตัวลงและมีข้อจำากัดด้านการผลิตสินค้าท่ีใช้เทคโนโลยีสูงของประเทศไทย 
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจชะลอการผลิตและการลงทุนใหม่ออกไป

สำาหรับช่วงครึ่งหลังของปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวเป็นลำาดับจากการใช้จ่ายภายในประเทศและการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น
ภายหลังจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศได้คลี่คลายลงและภาครัฐบาลสามารถดำาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้
ตามปกติ ประกอบกับมีการขยายตัวการลงทุนของธุรกิจโทรคมนาคมและการค้าปลีก เพื่อรองรับการเติบโตของอุปสงค์ในอนาคต 
อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็ยังเป็นไปอย่างช้าๆ เพราะขึ้นอยู่กับการส่งออกสินค้าที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
คู่ค้าหลัก โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศยุโรป นอกจากนี้ การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนยังถูกกระทบด้วยรายได้ของเกษตรกรที่
ตกตำ่าและภาระหนี้สินครัวเรือนที่สูง รวมทั้งความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศยังไม่กลับมาเพราะหลายประเทศยังประกาศ
เตือนการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ตลอดจนธุรกิจส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุนเพราะรอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและรอภาครัฐลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน

สำาหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมในปี 2557 มีการหดตัวจากปีก่อนตามธุรกรรมในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ที่ลดลงทั้งด้านอุปสงค์
และด้านอุปทานตามความกังวลของผู้บริโภคและผู้ประกอบการต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งสะท้อนจากจำานวนสินเชื่อเพื่อ
ที่อยู่อาศัยใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ปรับตัวลดลงและสถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการให้สินเชื่อท่ีอยู่อาศัย
มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการปรับตัวและเปิดขายโครงการใหม่ที่มีขนาดเล็กลง รวมทั้ง การเลื่อนการเปิดขายโครงการใหม่ออกไป 
เพื่อรอดูภาวะของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะโครงการอาคารชุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองได้
มีการปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมฟื้นตัวได้บ้าง ซึ่งสะท้อนจากอัตราการจองซื้อที่อยู่อาศัย
ท่ีปรับตัวดีข้ึนตามความต้องการซ้ืออาคารชุดเป็นสาคัญ ขณะที่ ผู้ประกอบการเริ่มกลับมาเร่งเปิดขายโครงการใหม่มากขึ้นในช่วงปลายปี 
ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นของผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในปีน้ี บริษัทและบริษัทย่อยมีการเติบโตของผลการดำาเนินงานเพ่ิมข้ึน โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำาเนินธุรกิจทุกประเภทรวม
จำานวน 22,437 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และมีกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานจำานวน 3,329 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน 

สาส์นจาก
คณะกรรมการ
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้ขยายการเติบโตของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สำาหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดจะเน้นการขยายโครงการไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกมากข้ึน โดยเน้นจังหวัดที่เป็นท่ีต้ังของ
นิคมอุสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยว เช่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจและเป็นการ
เพ่ิมรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีเสถียรภาพมากข้ึนซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางหรือโอกาสทางธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมุ่งเน้น
การสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น ในขณะเดียวกันก็มิได้ละเลยความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและชุมชนตามที่ได้กล่าวรายละเอียดไว้แล้วในส่วนของ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานประจำาปีนี้ นอกจากนี้ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจและการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและ
บริษัทย่อยให้มีคุณภาพ บนพื้นฐานของการกำากับดูแลที่ดีและโปร่งใส เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามและ
ตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้

ท้ายสุดน้ี คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารและสถาบันการเงิน พนักงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายที่
ให้การสนับสนุนบริษัทและบริษัทย่อยด้วยดีเสมอมา และได้มีส่วนสำาคัญในการสนับสนุนการสร้างความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจให้แก่
บริษัทและบริษัทย่อยมาในโอกาสนี้

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)
  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

งบการเงินของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดทำาขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำาหนดให้ปฏิบัติตาม

หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำางบการเงิน 

เพื่อให้สะท้อนผลการดำาเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัด

ให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับ

คุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ  

ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่มีเงื่อนไขทำาให้

คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้แสดงฐานะการเงิน 

ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

        

                    (นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)  

                               ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงิน
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ในรอบปี 2557 ได้จัดให้มีการ

ประชุมรวม 7 คร้ัง เพ่ือหารือและพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ท่ีสำาคัญด้วยความเป็นอิสระ โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบและรายละเอียดการ

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
                ตำาแหน่งใน                การเข้าร่วมประชุม  /

     คณะกรรมการตรวจสอบ    การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

 นายอดุลย์        วินัยแพทย์  ประธานกรรมการตรวจสอบ   7/7

 นายราชัย         วัฒนเกษม  กรรมการตรวจสอบ   7/7

 นายกฤษณ์        พันธ์รัตนมาลา* กรรมการตรวจสอบ   1/1

 นายสุริย์          บัวคอม  ** กรรมการตรวจสอบ   5/5

หมายเหตุ   - *  นายกฤษณ์  พันธ์รัตนมาลา  ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

- ** นายสุริย์ บัวคอม ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 3/2557 เมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
มีผลการปฏิบัติงานในรอบปี สรุปได้ ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี ของบริษัท ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการ เห็นว่างบการเงินของ
บริษัทได้จัดทำาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและข้อกำาหนดของทางการ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำาคัญ
   

รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 4 คร้ัง เพ่ือแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น รับทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่สำาคัญจากผู้สอบบัญชี และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานการ
บัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่ อย่างทันเวลา ทำาให้งบการเงินมีความถูกต้อง เป็นที่น่าเชื่อถือกับผู้ใช้งบการเงิน

2.  ดูแลงานตรวจสอบภายใน พิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจำาปี ซึ่งจัดทำาขึ้นจากการพิจารณาความเสี่ยงของแต่ละระบบงาน
ที่สำาคัญของบริษัท และให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบประจำาปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบ และให้ความเห็นเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุม เพ่ือป้องกันหรือลดความเส่ียง
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ แนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมท้ังให้ความสำาคัญกับการติดตามผลการปรับปรุง
แก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ เพ่ือให้งานตรวจสอบภายในดำาเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล ในปี 2557 ไม่พบความบกพร่อง
เรื่องการควบคุมภายใน อย่างเป็นสาระสำาคัญ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รายงานผลการดำาเนินงาน จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับ
การกำาหนดหัวข้อความเส่ียงของบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจ ตลอดจนแนวทางการบริหารความเส่ียง ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับทราบ

3.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ทราบถึง กฎ ระเบียบของทางการและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการเปล่ียนแปลง ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ทราบเป็นประจำา ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบปี 2557 ไม่พบเหตุการณ์ใดท่ีเป็นข้อบ่งชี้ท่ีแสดงว่า มี
การปฏิบัติที่ขัดต่อ กฎ ระเบียบของทางการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างมีสาระสำาคัญ

4.  คัดเลือกผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน
และการบริการ รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้สอบบัญชี ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชีจาก บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด (เดิมชื่อ บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด) ซึ่งได้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัท 
และได้รับอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

5.  สอบทานรายการเกี่ยวโยงกัน โดยดูแลให้บริษัทมีขั้นตอนปฏิบัติการทำารายการเกี่ยวโยงทุกรายการให้ถูกต้องตามข้อกำาหนด
ของทางการ และกำาหนดแนวทางในการดูแลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้มีเงื่อนไขการทำารายการโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทเป็นสำาคัญ เสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์  
(Conflict of Interest) รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้ดำาเนินการตามเงื่อนไข
ทางธุรกิจปกติ และปฏิบัติตามข้อกำาหนดของทางการ

6.  ให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ส่งเสริม
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของบริษัท และให้มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ส่งผลให้การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นที่ยอมรับเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

7.  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่ได้กำาหนดไว้ใน “กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ” ของบริษัท ด้วย
ความรอบคอบและระมดัระวงั อย่างเป็นอสิระ และได้มกีารพจิารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสมำ่าเสมอ

8.  จัดให้มีการประเมินตนเอง (Self - Assessment) ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ในหัวข้อที่เกี ่ยวกับ 
- องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ    
- การฝึกอบรมและทรัพยากร
- การประชุม    
- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ    
- ความสัมพันธ์กับผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร  

ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ    
และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาโดยสรุปว่า บริษัทยึดถือการบริหารจัดการตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำาคัญ มีผลให้
ระบบการบริหารจัดการและระบบการควบคุมภายในของบริษัท ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ และเป็นการปฏิบัติโดยคำานึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ภายใต้นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

       

              (นายอดุลย์   วินัยแพทย์)
                  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
            บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร

   คณะกรรมการ

นายอภิศักดิ์   ตันติวรวงศ ์  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

นายชัชชาติ   สิทธิพันธุ์   กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอดุลย์  วินัยแพทย ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

      กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายอนันต์  อัศวโภคิน  กรรมการ 

นายอดิศร  ธนนันท์นราพูล  กรรมการ

นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ   กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายราชัย  วัฒนเกษม  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และ

      กรรมการตรวจสอบ 

นายสุริย์  บัวคอม   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ

นายอาชนัน  อัศวโภคิน  กรรมการ 

นางสุวรรณา  พุทธประสาท  กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล 

นายประวิทย์  โชติวัฒนาพันธุ์  กรรมการ

นายพรเทพ  พิพัฒน์ทั้งสกุล  กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะผู้บริหาร

นายชัชชาติ   สิทธิพันธุ์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

นางสุวรรณา  พุทธประสาท  รองกรรมการผู้จัดการ

นายประวิทย์  โชติวัฒนาพันธุ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายพรเทพ  พิพัฒน์ทั้งสกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายไพโรจน์    วัฒนวโรดม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายรวี  มงคลทวี   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายสมมาตร  พรหมคุณากร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายสมชาย  วรุณพันธุลักษณ์  ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

คณะกรรมการ

1. นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
   ประธานกรรมการและ
   กรรมการอิสระ

12 4 3
5

6
2. นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ 
   กรรมการ และ
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายอดุลย์  วินัยแพทย ์  
   กรรมการอิสระ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
   กรรมการสรรหาและกำาหนด
   ค่าตอบแทน

4. นายอนันต์  อัศวโภคิน 
   กรรมการ 

5. นายอดิศร  ธนนันท์นราพูล 
   กรรมการ

6. นางสาวกนกวลี  วิริยประไพกิจ  
   กรรมการ และกรรมการสรรหาและ  
   กำาหนดค่าตอบแทน
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

11 12
7

10 9 8
7. นายราชัย  วัฒนเกษม 
   กรรมการอิสระ 
   ประธานกรรมการสรรหาและ
   กำาหนดค่าตอบแทน และ 
   กรรมการตรวจสอบ 

8. นายสุริย์   บัวคอม 
   กรรมการอิสระ 
   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และ
   กรรมการตรวจสอบ

9. นายอาชนัน   อัศวโภคิน  
   กรรมการ 

10. นางสุวรรณา   พุทธประสาท 
     กรรมการ  
     กรรมการบริหารความเสี่ยง
     กรรมการบรรษัทภิบาล 
     และเลขานุการบริษัท

11. นายประวิทย์   โชติวัฒนาพันธุ์ 
     กรรมการ

12. นายพรเทพ  พิพัฒน์ทั้งสกุล 
    กรรมการ
    กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
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1
6 5 7 3 2 8 4 1. นายชัชชาติ   สิทธิพันธุ์ 

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
   กรรมการผู้จัดการ

2. นางสุวรรณา  พุทธประสาท 
    รองกรรมการผู้จัดการ

3. นายประวิทย์  โชติวัฒนาพันธุ์ 
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

4. นายพรเทพ  พิพัฒน์ทั้งสกุล 
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

5. นายไพโรจน์   วัฒนวโรดม 
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

6. นายรวี   มงคลทวี 
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

7. นายสมมาตร  พรหมคุณากร 
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

8. นายสมชาย  วรุณพันธุลักษณ์ 
   ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ
   การเงิน

ผู้บริหาร
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ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง

พ.ค.2557-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท/ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

    ประธานกรรมการบริหาร 

2552-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท    บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2548-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการธนาคาร  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

2538-ปัจจุบัน - กรรมการ                  บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

  - ประธานกรรมการ          บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)

2535-ปัจจุบัน - กรรมการ                  บริษัท สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

2531-พ.ค.2557 - ประธานกรรมการ/ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

    กรรมการผู้จัดการ 

2537-2553 - กรรมการ                  บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จำากัด

      (มหาชน)

1. นายอนันต์  อัศวโภคิน   

วุฒิทางการศึกษา

-  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  M.S.Industrial Engineering Illinois Institute of Technology Chicago, USA

-  MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

-  Director Certification Program : Program  for Professional Director (DCP), IOD

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน  4 กันยายน 2557

จำานวน 88,156,825 หุ้น   (รวมหุ้นที่ถือโดยมารดาและบุตร)  คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.95992

ประวัตคิณะกรรมการและผู้บริหาร

อายุ 64 ปี

ตำาเเหน่ง 

กรรมการ
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ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน  - รองประธานคณะกรรมการบริหารการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์
  - กรรมการอิสระ/   บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   
  - กรรมการธนาคาร/    ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
    กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
  - กรรมการอิสระ   บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด 
        (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ   บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด 
        (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/  บริษัท บางกอกกล๊าส จำากัด (มหาชน)
    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2555-ก.พ.2556 - กรรมการอิสระ   บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)
พ.ย.2547-พ.ย.2555 - กรรมการผู้จัดการใหญ ่   ธนาคาร กรุงไทย จำากัด (มหาชน)

2. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

วุฒิทางการศึกษา
-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
-  ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 16
-  Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP 18/2545), IOD

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน  4 กันยายน 2557
-ไม่มี-

อายุ 61 ปี

ตำาเเหน่ง 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง
2548-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยอธิการบดี สำานักจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547-ปัจจุบัน - ผู้อำานวยการศูนย์บริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    วิชาการ 
2546-ปัจจุบัน - หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อความ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ปลอดภัยจากอัคคีภัย 
2538-ปัจจุบัน - อาจารย์ประจำาภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    วิศวกรรมโยธา 
ส.ค.-ธ.ค 2557 - กรรมการอิสระ/ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
    กรรมการตรวจสอบ/
    กรรมการสรรหาและ
    พิจารณาค่าตอบแทน/ 
    ประธานคณะกรรมการ
    บริหารความเสี่ยง
ธ.ค. 2551-ม.ค. 2555 - กรรมการอิสระ/ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
    กรรมการตรวจสอบ/
    กรรมการสรรหาและ
    พิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

วุฒิทางการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) สาขาวิศวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง Massachusetts Institute of Technology
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง University of Illinois at Urbana-Champaign

การอบรม
-  Director Certification Program : Program  for Professional Director  (DCP 70/2549), IOD 

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน  4 กันยายน 2557
-ไม่มี-

อายุ 48 ปี

ตำาเเหน่ง 

กรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

  กรรมการผู้จัดการ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง
2553-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ/กรรมการ  บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำากัด (มหาชน)
2552-ปัจจุบัน - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด 
    ประธานกรรมการสรรหา    (มหาชน)
    และกำาหนดค่าตอบแทน 
  - ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท เอเวอร์กรีนพลัส จำากัด
2551-ปัจจุบัน - ผู้อำานวยการสถาบัน   สถาบันพัฒนามันสำาปะหลัง (ห้วยบง)
2550-ปัจจุบัน - กรรมการ  บริษัท ไอจีเอส จำากัด (มหาชน)
2548-ปัจจุบัน - กรรมการ/  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
    กรรมการตรวจสอบ/ 
    ประธานกรรมการสรรหาและ  
    กำาหนดค่าตอบแทน 
2545-ปัจจุบัน - กรรมการรองผู้อำานวยการใหญ่ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำาปะหลังแห่ง
      ประเทศไทย (TTDI)

4. นายอดุลย์   วินัยแพทย์

วุฒิทางการศึกษา
-  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  MA (ECON) University of Texas at Austin. Texas, USA

การอบรม
-  นักบริหารระดับสูง สำานักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.)
-  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.388) 

   -  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14     
-  Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD
-  Audit Committee Program (ACP), IOD
-  Role of The Compensation Committee (RCC), IOD
-  Financial Institutions Governance Program (FGP), IOD

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน  4 กันยายน 2557
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง
เม.ย.2556-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด  (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท Starmalls inc.,Philippines
2553-ปัจจุบัน - กรรมการ/ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์
    ประธานกรรมการตรวจสอบ   แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด
2544-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอลแอนด์เอชพร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 
  - กรรมการ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ I
  - กรรมการ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ II
2545-มี.ค.2556 - กรรมการ/ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
    รองกรรมการผู้จัดการ 
2547-2553 - กรรมการ/ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็ม เอฟ ซี 
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    จำากัด (มหาชน)

5. นายอดิศร  ธนนันท์นราพูล
วุฒิทางการศึกษา

-  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2      
-  หลักสูตร Stanford Executive Program (SEP) Graduate School of Business, 

Standford University
-  Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD
-  Director Accreditation Program : Governance  training for listed company 

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน  4 กันยายน 2557
จำานวน  944 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00001

อายุ 68 ปี

ตำาเเหน่ง 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ 60 ปี

ตำาเเหน่ง 

กรรมการ
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง

2546-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำากัด

2541-2546 - Vice President GIC Real Estate Pte Ltd.

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง

2556-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาวางระบบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็ค คอร์ปอร์เรชั่น

    งานคอมพิวเตอร์    (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

2554  - ที่ปรึกษา ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

6. นางสาวกนกวลี  วิริยประไพกิจ

7. นายราชัย วัฒนเกษม

วุฒิทางการศึกษา
-  บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  Master Degree, Investment Banking , University of Wisconsin - Madison

การอบรม
-  Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP),IOD 
-  Role of The Compensation Committee (RCC), IOD

วุฒิทางการศึกษา
-  Honors Degree, MBA Industrial Management II class, Pacific States University, 
   California, USA

การอบรม
-  Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD
-  Role of the Compensation Committee (RCC), IOD

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน  4 กันยายน 2557
-ไม่มี-

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน  4 กันยายน 2557
-ไม่มี-

อายุ 49 ปี

ตำาเเหน่ง 

กรรมการ 

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ 67 ปี

ตำาเเหน่ง 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนด

  ค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง

2556-ปัจจุบัน - กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท Bliss -Tel จำากัด (มหาชน)

2553-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ/   บริษัท ไทยไวร์โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2552-ปัจจุบัน - กรรมการ/กรรมการสรรหา   Zhengxin Bank Co., Ltd

2548-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาระบบงานคอมพิวเตอร์ออนไลน์ กรมบัญชีกลาง

2547-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาระบบงานคอมพิวเตอร์ออนไลน์ กรมสรรพากร

2556  - อนุกรรมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง สำานักงานคณะกรรมการกิจการ

       กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ 

       กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง

2552-ปัจจุบัน Private Property Investor  

2547-2548 - นักวิเคราะห์หลักทรัพย ์ บริษัท เอเซียพลัส จำากัด (มหาชน)

8. นายสุริย์  บัวคอม

9. นายอาชนัน อัศวโภคิน

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
- ประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 4010)
-  Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), 

Chair Person Certificate, IOD
-  Anti Corruption The Practical Guide (ACPG 12/2557), IOD

วุฒิทางการศึกษา

-  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บอสตันคอลเลจ สหรัฐอเมริกา

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยชิงหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน  4 กันยายน 2557

-ไม่มี-

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน  4 กันยายน 2557

-ไม่มี-

อายุ 70 ปี

ตำาเเหน่ง 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 34 ปี

ตำาเเหน่ง 

กรรมการ
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง
2556-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำากัด
  - กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จำากัด
2555-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำากัด
  - กรรมการ บริษัท เซนเตอร์พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด
  - กรรมการ บรษัิท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด 
      (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จำากัด
2551-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จำากัด
2546-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)
  - กรรมการ บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำากัด
  - กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด
2543-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
  - กรรมการ บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด
2556-ก.พ.2558 - กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำากัด
  - กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำากัด
  - กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำากัด
2556  - กรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 
2554-2555 - กรรมการสรรหาและ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด
    กำาหนดค่าตอบแทน    (มหาชน)
2548-2555 - กรรมการ/ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 
    กรรมการสรรหาและ 
    กำาหนดค่าตอบแทน 

10. นางสุวรรณา  พุทธประสาท

วุฒิทางการศึกษา
-  บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
-  Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP), IOD
-  Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD 
-  Financial Institutions Governance Program (FGP), IOD

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน  4 กันยายน 2557

จำานวน 18,625,790 หุ้น (รวมหุ้นที่ถือโดยบุตรและญาติสนิท) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.20281

อายุ 59 ปี

ตำาเเหน่ง 

กรรมการ  

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบรรษัทภิบาล  

รองกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท
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ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง
2554-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จำากัด
2553-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จำากัด
  - กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำากัด
2548-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
  - กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด
2546-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำากัด
2554-ก.พ.2558 - กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำากัด
  - กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำากัด
2553-ก.พ.2558 - กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำากัด
2552-ก.ย.2555 - กรรมการ บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด
2544-2550 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง
2556-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จำากัด
  - กรรมการ บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำากัด
  - กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำากัด
  - กรรมการ บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
  - กรรมการ บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด
เมย.2554-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จำากัด 
2548-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด
2556-ก.พ.2558 - กรรมการ บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำากัด
  - กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำากัด
  - กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำากัด
  - กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำากัด
2556-ก.ค.2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

11. นายประวิทย์  โชติวัฒนาพันธุ์

12. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล

วุฒิทางการศึกษา
-  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-  MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรม
-  Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD

วุฒิทางการศึกษา
-  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-  MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
-  ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายเอกชน รุ่นที่ 14, สถาบันพระปกเกล้า

-  หลักสูตร The Boss รุ่นที่ 81, สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)  
-  Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD
-  Financial Statements for Directors รุ่นที่ 24/2557 (FSD), IOD

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน  4 กันยายน 2557
จำานวน 1,083,369 หุ้น  คิดเป็นอัตราร้อยละ  0.01180

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน  4 กันยายน 2557
จำานวน 100,004 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ  0.00109

อายุ 57 ปี

ตำาเเหน่ง 

กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

อายุ 49 ปี

ตำาเเหน่ง 

กรรมการ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ  



บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า 

โดยมีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 และ 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ 

สาทร กรุงเทพฯ 10120  เลขทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่ 131 โทรศัพท์ 0-2677-7000 

โทรสาร 0-2677-7011 - 2  เว็บไซต์ “www.qh.co.th” 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทุนจดทะเบียน  9,183,784,692 บาท ทุนเรียกชำาระแล้ว 9,183,767,553 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน  

9,183,767,553  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  1.  ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) มีประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

•   ปี 2526   บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียนจำานวน 1.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2526 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ

ประกอบธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านอย่างครบวงจรบนที่ดินของลูกค้า 

•   ปี 2533   บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อาคารที่พักอาศัยให้เช่าและ

อาคารสำานักงานให้เช่า 

•   ปี 2534    บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนและนำาหุ้นสามัญเข้าทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ

วันที่ 11 กันยายน 2534 

•   ปี 2535    บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน

•   ปี 2536    บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2536

•   ปี 2540     บริษัทประสบปัญหาในการดำาเนินธุรกิจในช่วงวิกฤติการณ์การเงิน

•  ปี 2542   บริษัทได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารและสถาบันการเงินและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ด้วยดี และในปี 2548 บริษัทได้ชำาระคืนเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารและสถาบันการเงินตามสัญญา

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครบทั้งจำานวน
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•   ปี 2544  บริษัทได้เพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นให้แก่ Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) สัดส่วน

ร้อยละ 20 คิดเป็นมูลค่าหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด 812.0 ล้านบาท

•   ปี 2549     บริษัทและบริษัทย่อยได้จำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือให้สิทธิการเช่า และ/หรือ

โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สำาหรับโครงการประเภทอาคารสำานักงาน (Office Building) จำานวน 2 โครงการ คือ โครงการ

คิวเฮ้าส์ เพลินจิต และโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้เฮ้าส์ ซึ่งได้รับ

อนุมัติจากสำานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 และบริษัทได้ลงทุนในกองทุนรวมจำานวน 204.5 ล้านหน่วย ซึ่ง

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.66 ของหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมและคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,045.1 ล้านบาท

นอกจากน้ี บริษัทจัดการ ได้แต่งต้ังให้บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) สำาหรับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี 

และคู่สัญญาสามารถขยายเวลาได้อีกเป็นคราวๆ คราวละไม่เกิน 5 ปี

• ปี 2555    บริษัทได้จำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และ/หรือให้สิทธิการเช่า และ/หรือโอนสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรม จำานวน 3 โรงแรม คือ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูนำ้า (เดิมชื่อ “เซนเตอร์ พอยต์ 

โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ เพชรบุรี”) โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 (เดิมชื่อ “โครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล 

แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท”) และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม (เดิมชื่อ “โครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ 

เรซิเดนซ์ หลังสวน”) ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิตี้เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (QHHR) 

(“กองทุนรวม”) ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 และบริษัทได้ลงทุนในกองทุนรวม

จำานวน 105.28 ล้านหน่วย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.33 ของหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมและคิดเป็นมูลค่า

ทั้งสิ้น 1,050.28 ล้านบาท  

โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินแล้ว กองทุนรวมจะนำาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์และสิทธิ

การเช่าออกให้เช่าหรือให้เช่าช่วงแก่บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ 

จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

ท้ังน้ี บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิต้ี จำากัด จะว่าจ้างให้บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่

บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นผู้บริหารจัดการโรงแรมและเซอร์วิส อะพารต์เมนต์ต่อไป 

   2.   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

2.1    ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและ

ให้เช่า รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทอื่น และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถจำาแนกได้ดังนี้ คือ

1.  ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน

2.  ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

3.  ธุรกิจโรงแรม

4.  ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า

5.  ธุรกิจรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่ โรงแรม อะพาร์ตเมนต์ อาคารสำานักงานให้เช่า และบ้านท่ีพักอาศัยให้เช่า 

6.  ธุรกิจการลงทุน

(รายละเอียดตามหัวข้อ การตลาดและการแข่งขัน ข้อ 1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข้อย่อย 1.1.1 ก) ถึง ง ))



หมายเหตุ : 1/ ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 85.85 ของ Harbour View Joint Stock Company ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ได้แก่

1. Tradimexco  23.63%

2. IPEM  31.83%

3. RGR   30.39%
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19.87%

25.66%

31.33%

21.34%

100.0% 100.0% 100.0%

80.58%   19.42%

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0% 100.0%

14.15%

100.0%

บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์

บมจ.โฮม โปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ 

บจ. คิว.เอช. อินเตอร์ 
เนชั่นแนล 

บจ.เซนเตอร์ พอยด์ 
ฮอสพิทอลิตี้   

บจ. คาซ่า วิลล์  

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 

ควอลิตี้เฮ้าส์  

บจ. คิว.เอช. อินเตอร์ 
เนชั่นแนล (บีวีไอ) 

บจ.พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท บจ. เดอะ คอนฟิเด้นซ์ บจ. คาซ่า วิลล์  
(เพชรบุรี 2553) 

บจ. คาซ่า วิลล์ 
 (ระยอง 2553) 

บจ.คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์

บจ. กัสโต้ วิลเลจ 

บจ. คาซ่า วิลล์ 
(ชลบุรี 2554) 

บจ. คาซ่า วิลล์ 
(ประจวบคีรีขันธ์ 2554) 

บจ.คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ 

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่า ควอลิตี้เฮ้าส์ 
โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 

Harbour View Joint 
Stock Company 1/

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์
เชียล กรุ๊ป 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

2.2  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
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บริษัทมีนโยบายการเเบ่งการดำาเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังนี้

2.2.1  บริษัทย่อย
บริษัทได้ลงทุนใน 13 บริษัท ได้แก่

1.   บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด ถือหุ้นโดย บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วน

ร้อยละ 100 ในปัจจุบันดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านทาวเฮ้าส์ และหน่วยในอาคาร

ชุดพักอาศัย

2.   บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำากัด ถือหุ้นโดยบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 80.58 และส่วนที่เหลือร้อยละ 19.42 ถือหุ้นโดย

บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด ในปัจจุบันดำาเนินธุรกิจรับบริหารงานสาธารณูปโภคโครงการบ้านของบริษัทและบริษัทย่อย 

3.   บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ถือหุ้นโดยบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100 ในปัจจุบันดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดินเพื่อขาย โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

4.   บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ถือหุ้นโดยบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100 ในปัจจุบันดำาเนินธุรกิจให้เช่าหน่วยใน

อาคารที่พักอาศัย รับจ้างบริหารอาคาร และลงทุนในบริษัทต่างๆ

5.   บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำากัดถือหุ้นโดยบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ในสดัส่วนร้อยละ 100 

ในปัจจุบันดำาเนินธุรกิจการลงทุนใน Harbour View Joint Stock Company ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจโรงแรมและอาคาร

สำานักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟง ประเทศเวียดนาม และได้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 14.15

6.   บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำากัด บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในปัจจุบันดำาเนิน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านเดี่ยว และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย ในจังหวัดระยอง

7.   บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำากัด บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในปัจจุบัน

ดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านเดี่ยว และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย ในจังหวัดเพชรบุรี

8.   บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จำากัด บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจผลิต

และขายแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปให้กับโครงการบ้านสำาหรับบริษัทและบริษัทในเครือ

9.          บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำากัด บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยวในจังหวัดกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

10.  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำากัด บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัทคาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านเดี่ยว และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยในจังหวัดชลบุรี 

11.  บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จำากัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  

12.  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำากัด บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพ่ือ

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่บ้านเด่ียว และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

13.  บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิส 

อะพาร์ตเมนต์

2.2.2   บริษัทร่วม 
บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วม 2 บริษัท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 2 กองทุน ได้แก่

1.   บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) บริษัทมีนโยบายลงทุนระยะยาวโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 19.87 บริษัทร่วมดังกล่าวประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าเพื่อการก่อสร้าง ตกแต่ง และซ่อมแซมบ้านและ

ที่อยู่อาศัยพร้อมกับการ ให้บริการอย่างครบวงจร (One Stop Shopping) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และ

การให้บริการพื้นที่ร้านค้าให้เช่า โดยในปัจจุบันบริษัทร่วมดังกล่าวมีสาขาที่เปิดดำาเนินการแล้วจำานวน 71 สาขาทั่วประเทศ

ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 21 แห่ง และต่างจังหวัด 50 แห่ง  โดยมีรูปแบบ “เมกา โฮม” จำานวน 4 แห่ง 
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2.   บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.34  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) 

โดยบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นโฮลดิ้งคอมพานีที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนระยะยาวในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

ซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยให้บริการเกี่ยวกับเงินฝาก สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อบุคคล โดย

บริษัทร่วมดังกล่าวถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

3.   กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้เฮ้าส์ ซึ่งบริษัทลงทุนระยะยาวโดยถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25.66 

ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและได้รับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภท

ไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิต้ีเฮ้าส์ จำานวน 7,970 ล้านบาท 

อาคารสำานักงานให้เช่าท่ีกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิต้ีเฮ้าส์ ลงทุน ได้แก่ โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี โครงการ

คิวเฮ้าส์ เพลินจิต และโครงการเวฟ เพลส   

4.   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ จัดตั ้งขึ ้นในเดือนกรกฎาคม 2555 

ซึง่บรษิทัลงทนุระยะยาวโดยถอืหน่วยลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 31.33 ประกอบธรุกจิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ประเภทโรงแรม

และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ และได้รับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเท่ากับจำานวน 3,360 ล้านบาท ทรัพย์สินที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่า ควอลติีเ้ฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ ได้แก่ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตนูำา้ (เดมิชือ่ “เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล 

แอนด์ เรซเิดนซ์ เพชรบรุ”ี) โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สขุมุวิท 10 (เดมิชือ่ “โครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซเิดนซ์ 

สุขุมวิท”) และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม (เดิมชื่อ “โครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ หลังสวน”)

2.2.3   บริษัทอื่น ได้แก่
Harbour View Joint Stock Company ซึ่งดำาเนินธุรกิจโรงแรม และอาคารสำานักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟง ประเทศเวียดนาม 

โดยเดิมบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ถือหุ้นร้อยละ 21 ปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้นได้

ลดลงเหลือร้อยละ 14.15 สาเหตุจากบริษัทไม่ได้ทำาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าว ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสัดส่วน เนื่องจากเห็นว่าบริษัทดังกล่าวมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

2.3    เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ
ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 

ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า ซ่ึงนโยบายการดำาเนินธุรกิจหลักในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า (ปี 2558 - ปี 2560) 

บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย เนื่องจากเป็นธุรกิจหลัก

ที่ทำากำาไรได้สูงและสามารถหมุนกลับมาเป็นเงินสดหรือชำาระคืนเงินทุนได้เร็ว ส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้นและ

สามารถลดภาระหน้ีได้เร็วข้ึนรวมทั้งบริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยขยายการลงทุนในธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยใน

อาคารชุดพักอาศัยในระดับราคา 1.0 - 2.5 ล้านบาท ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง

ทางธุรกิจและการเติบโตของยอดรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

นโยบายการดำาเนินธุรกิจหลักในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า (ปี 2558 - ปี 2560) บริษัทและบริษัทย่อยยังคง

มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยใน

อาคารชุดพักอาศัย
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เงินลงทุนของบริษัท

ชื่อบริษัท ประเภท/ลักษณะธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว

(ล้านบาท)

%

การถือหุ้น

1)  บริษัทย่อย

1.1  บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ให้เช่าหน่วยในอาคารที่พักอาศัย รับจ้างบริหารอาคาร 

และลงทุนในบริษัทต่างๆ

76.8 100.00

1.2. บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 3,000.0 100.00

1.3  บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำากัด รับบริหารงานสาธารณูปโภคส่วนกลางโครงการบ้าน 

ของบริษัทและบริษัทย่อย

380.0 80.58

1.4  บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จำากัด ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 5.0 100.00

1.5  บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิส อะพาร์ตเม้นท์ 5.0 100.00

2)   บริษัทร่วม

2.1  บริษัท โฮม โปรดักส์  เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) จัดจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 12,329.3 19.87

2.2  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด 

      (มหาชน) 

ธุรกิจการลงทุน 13,198.7 21.34

2.3  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

     ควอลิตี้เฮ้าส์ 

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำานักงาน

ให้เช่า

7,863.1 25.66

2.4  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 

     ควอลิตี้เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและเซอร์วิส 

อะพาร์ตเมนต์

3,360.0 31.33

ชื่อบริษัท ประเภท/ลักษณะธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

%
การถือหุ้น

บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำากัด ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ 30.8 100.00

   1.  เงินลงทุนของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

   2.   เงินลงทุนของบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (บริษัทย่อย) 
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ชื่อบริษัท ประเภท/ลักษณะธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว

(ล้านบาท)

%

การถือหุ้น

1)  บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 1,000.0 100.00

2)  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 5.0 100.00

3)  บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 5.0 100.00

4)  บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จำากัด 1/ ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทระบบชิ้นส่วน

คอนกรีตสำาเร็จรูป 

5.0 100.00

5)  บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำากัด 2/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 500.0 100.00

6)  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 5.0 100.00

7)  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 5.0 100.00

ชื่อบริษัท ประเภท/ลักษณะธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว
(ล้านเหรียญ

สหรัฐ)

%
การถือหุ้น

Harbour View Joint Stock Company โรงแรมและอาคารสำานักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟง

ประเทศเวียดนาม

6.8 14.15

ชื่อบริษัท ประเภท/ลักษณะธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว

(ล้านบาท)

%

การถือหุ้น

บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำากัด รับบริหารงานสาธารณูปโภคส่วนกลางโครงการบ้าน 

และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

380.0 19.42

4.  เงินลงทุนของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด (บริษัทย่อย)

5.  เงินลงทุนของบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำากัด

3.   เงินลงทุนของบริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด (บริษัทย่อย)

หมายเหตุ :     1/  บริษัท ไอเดีย ฟิตติ้ง จำากัด  ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จำากัด  เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2557

2/  ในเดือนมิถุนายน 2557 บริษัท กัสโต้ วิเลจ จำากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาทเป็น 500 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนจำานวน 4,950,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำานวน

เป็นเงิน 495 ล้านบาท เพื่อดำารงสัดส่วนการถือหุ้น
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โครงสร้างองค์กร

บริษัท

โครงการบ้านเดี่ยว

Q Twelve Q House Avenue
พฤกษ์ภิรมย์ /                

พฤกษ์ภิรมย์ Regent
ลัดดารมย์ /                    

ลัดดารมย์ Elegance
วรารมย์/                     

วรารมย์ Premium

> 100 ล้านบาท 24-80 ล้านบาท 30-85 ล้านบาท 7-30 ล้านบาท 4-12 ล้านบาท

1. บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์

2. บจ.คาซ่า วิลล์

การตลาดและการแข่งขัน

  1.  การตลาดและการแข่งขัน

1.1    ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การจัดแบ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุ่มตามประเภทของธุรกิจแต่ละ

ประเภท โดยจะใช้กลยุทธ์การแข่งขันที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของแต่ละประเภทธุรกิจซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

ก)   ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่

-  ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน

บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินการจัดสรรท่ีดินขายพร้อมบ้าน โดยจะพิจารณาที่ดินที่ตั้งอยู่ในทำาเลท่ีเหมาะสม มีการจัดสรร

ที่ดินออกเป็นแปลงย่อยๆ และสร้างบ้านบนที่ดินดังกล่าว พร้อมทั้งมีการดำาเนินการพัฒนาสาธารณูปโภคตา่งๆ ด้วย 

ปัจจุบันธุรกิจขายบ้านพร้อมท่ีดินของบริษัทและบริษัทย่อยจะมุ่งเน้นทำาเลท่ีต้ังโครงการท่ีมีถนนท่ีสามารถเดินทางเข้าเมือง

ได้สะดวก ทั้งย่านกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้กว้างข้ึน โดยปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีการพัฒนาสินค้า

ตั้งแต่ระดับล่าง ระดับกลาง และระดับบน ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มสินค้าได้ ดังนี้

•  สินค้าระดับบน
(ราคาต่อหลัง)
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บริษัท

โครงการบ้านเดี่ยว โครงการทาวน์เฮ้าส์

Casa Grand/
Legend

Casa Premium Casa Ville/Presto Casa Seaside Casa City

7-12 ล้านบาท 5-7 ล้านบาท 4-6 ล้านบาท                                                     3-6 ล้านบาท 2-5 ล้านบาท

1. บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์

2. บจ. คาซ่า วิลล์

3. บจ. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)

4. บจ. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)

บริษัท

สินค้าระดับบน สินค้าระดับกลาง สินค้าระดับล่าง

Q Condo Q House Condo Casa Condo The Trust Condo

14-140 ล้านบาท 3-7 ล้านบาท 2-5 ล้านบาท 1.5-4 ล้านบาท

 1. บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์

 2. บจ. คาซ่า วิลล์

 3. บจ.เดอะ คอนฟิเด้นซ์

บริษัท

โครงการบ้านเดี่ยว โครงการทาวน์ เฮ้าส์

The Trust Town Home Gusto Town Home The Trust 

3-5 ล้านบาท 2-3 ล้านบาท 3-4 ล้านบาท

1. บจ. เดอะ คอนฟิเด้นซ์

2. บจ. กัสโต้  วิลเลจ

•  สินค้าระดับกลาง

•  สินค้าระดับล่าง

-  ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการขยายธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย โดยพิจารณาโครงการที่มีผลตอบแทน

การลงทุนท่ีเหมาะสม มุ่งเน้นทำาเลท่ีต้ังโครงการใจกลางเมืองหรือใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) 

ท้ังในเส้นทางปัจจุบันและส่วนต่อขยายในอนาคต รวมทั้งบริเวณแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัยที่เดินทางสะดวกเป็นหลัก นอกจากน้ี 

บริษัทย่อยยังได้ขยายโครงการไปในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และ

จังหวัดนครปฐม 

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกในการเดินทางไปทำางานและการ

ดำาเนินชีวิต โดยเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป รวมทั้งพนักงานบริษัท

หรือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกในการเดินทางไปทำางาน และมีรูปแบบการใช้ชีวิตในเมืองเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้ชื่อ

โครงการตามประเภทสินค้า ดังนี้

(ราคาต่อหน่วย)

(ราคาต่อหลัง)

(ราคาต่อหลัง)
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ข)  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่

-  ธุรกิจโรงแรม

บริษัทได้ก่อสร้างอาคารโรงแรมและเช่าอาคารโรงแรมภายใต้ชื่อ “เซนเตอร์ พอยต์” เพื่อให้บริการที่พักอาศัยแก่ลูกค้า

ชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำางานและท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีความต้องการเช่าที่พักอาศัยในระยะสั้นและระยะยาว โดย

คำานึงถึงการให้บริการและสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆภายในห้องพักอาศัย ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงเลือกทำาเลที่

ตั้งของโครงการอยู่ในบริเวณใกล้สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ หรือทำาเลที่ตั้งย่านใจกลางเมืองใกล้ศูนย์กลางธุรกิจ เป็นต้น  

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังเน้นการให้บริการในด้านอื่นๆ เช่น ห้องประชุม ศูนย์ธุรกิจ ห้องอาหาร เป็นต้น บริษัท

และบริษัทย่อยมีนโยบายการให้บริการที่มีคุณภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์และเครื่องมือ

สื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย 

สนิทรพัย์ทีใ่ช้ในการดำาเนนิธรุกจิอาคารที่พักอาศัยให้เช่า เป็นทั้งระยะยาวและสินทรัพย์ที่บริษัทเช่ามาเพื่อดำาเนนิการ อายุ

สัญญา 1-3 ปี  

-  ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า 

บรษิทัดำาเนินการก่อสร้างอาคารสงูบนทีด่นิของบรษัิทและท่ีดนิเช่าระยะยาว เพือ่ให้บรกิารพืน้ท่ีสำานกังานให้เช่าแก่ลูกค้า โดย

เลือกทำาเลที่ตั้งของโครงการที่อยู่ในศูนย์กลางธุรกิจ (CBD: Central Business District) ที่มีสิ่งอำานวยความสะดวกด้าน

สาธารณูปโภคและการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบครัน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำาคัญกับคุณภาพของอาคารที่ได้

มาตรฐาน การให้บริการที่มีคุณภาพ และมีการวางรูปแบบพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การ

ดำาเนินธุรกิจต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ค)  ธุรกิจรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่ โรงแรม อะพาร์ตเมนต์ อาคารสำานักงานให้เช่า และบ้าน

ที่พักอาศัยให้เช่า ดังนี้

-  รับจ้างบริหารอาคารสำานักงานเวฟเพลส อาคารสำานักงานคิวเฮ้าส์ ลุมพินี และอาคารสำานักงานคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ให้แก่

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้เฮ้าส์ 

-  รับจ้างบริหารอาคารที่พักอาศัยให้เช่า ได้แก่ โครงการเซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ และโครงการเซนเตอร์ 

พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ รับจ้างบริหารบ้านพักอาศัยให้เช่าโครงการ แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ให้แก่กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

-  รบัจ้างบริหารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำาร ิ(เดมิชือ่ “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์เรซเิดนซ์ ราชดำาริ”) 

และโรงแรมแกรนด์เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21 (เดิมชื่อ “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท-

เทอร์มินัล21”) ให้แก่บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

-  รับจ้างบริหารโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูนำ้า (เดิมชื่อ “เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ เพชรบุรี”)  โรงแรม

เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 (เดิมชื่อ “เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท”) และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ 

ชิดลม (เดิมชื่อ “โครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ หลังสวน”) ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่า ควอลิตี้เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 

-  รับจ้างบริหารโรงแรมแมนดารินให้แก่ บมจ.แมนดารินโฮเต็ล 
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ง)  ธุรกิจการลงทุน

บริษัทได้ลงทุนโดยทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยในบริษัทและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตามรายละเอียดต่างๆ 

ดังต่อไปนี้

-  Harbour View Joint Stock Company (“HVC”) บริษัทได้ลงทุนทางอ้อมในHVC โดยบริษัทได้ถือหุ้นในบริษัท คิว.เอช. 

อนิเตอร์เนช่ันแนล จำากดั (QHI) ในสดัส่วนร้อยละ 100 และ QHI ได้ถอืหุ้นในบรษัิท ควิ. เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล (บวีไีอ) 

จำากัด (“QHI (BVI)”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย QHI (BVI) ได้เข้าไปลงทุนใน HVC ในสัดส่วนร้อยละ 14.15 HVC 

ประกอบธุรกิจโรงแรมและอาคารสำานักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟงประเทศเวียดนาม 

-  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากดั (มหาชน) บรษิทัได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.87 (รายละเอียดที่ได้กล่าวไว้แล้วใน

หัวข้อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.2.2 บริษัทร่วม ข้อย่อย 1)

-  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ซึง่เป็นบรษัิทโฮลดิง้ท่ีได้ลงทุนระยะยาวในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

จำากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.34 (รายละเอียดที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.2.2 บริษัทร่วม ข้อย่อย 2)

-  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้เฮ้าส์ (“QHPF”)

บรษิทัและบรษิทัย่อยจำาหน่ายอสงัหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือให้สิทธิการเช่า และ/หรือ

โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำานักงาน (Office Building) จำานวน 2 โครงการ คือ โครงการคิวเฮ้าส์ 

เพลินจิต และโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตีเ้ฮ้าส์ (เดมิชือ่ “กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้เฮ้าส์”) และบริษัทเข้าลงทุนใน QHPF โดยบริษัทได้ลงทุนใน QHPF จำานวน 204.5 ล้านหน่วย 

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.66 ของหน่วยลงทุนทั้งหมดของ QHPF และคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,045.1 ล้านบาท 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการ ได้แต่งตั้งให้บริษัท และ/หรือ บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) สำาหรับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่ QHPF จะเข้าลงทุนในครั้งนี้

เป็นระยะเวลา 5 ปี และคู่สัญญาสามารถขยายเวลาได้อีกเป็นคราว ๆ คราวละไม่เกิน 5 ปี (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 

เว้นแต่อัตราค่าธรรมเนียม) ขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้

รับค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งค่าธรรมเนียมรายปีดังกล่าวจะคำานวณอ้างอิงกับผลการดำาเนินงานของแต่ละโครงการ 

ในไตรมาส 4 ของปี 2554 บรษิทัและบรษิทั ควิ. เอช. อนิเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ดำาเนินการ

ต่อสัญญาเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) อีก 5 ปีและคู่สัญญาสามารถขยายเวลาได้อีกเป็นคราว ๆ 

คราวละไม่เกิน 5 ปี ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับสัญญาเดิม

-  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ได้มีมติให้มีการดำาเนินการจัดตั้ง

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (“QHHR”) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด ทำาหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการในฐานะบริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) โดยให้

บริษัทจำาหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูนำ้า สุขุมวิท และชิดลม และดำาเนินการ

เพื่อให้ QHHR ได้เข้าทำาสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์สำาหรับโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม จากสำานักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษตัริย์และอนุมตัิให้บริษทัเข้าลงทนุใน QHHR โดยการซือ้หน่วยลงทุนของ QHHR จำานวนไม่เกนิ 112 ล้านหน่วย 



38

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 1,120 ล้านบาทโดยประมาณ หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 

1 ใน 3 ของจำานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ QHHR ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในกองทุนรวมเป็นจำานวน 105.3 ล้านหน่วย มูลค่า

รวม 1,053 ล้านบาท 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมมีตอินมุตัิให้บรษัิท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพทิอลติี ้จำากดั ซึง่เป็นบรษัิทย่อยท่ีบริษัทถือ

หุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 99.99 และเช่าช่วงทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกจิการของโครงการ

เซนเตอร์ พอยต์ที ่QHHR เข้าลงทนุทัง้ 3 โครงการ โดยบรษัิท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพทิอลติี ้ จำากัด จะเช่าและเช่าช่วง

ทรัพย์สินข้างต้นจาก QHHR เป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มระยะเวลาการเช่า ในอัตราค่าเช่าและค่าเช่าช่วงตามที่

กำาหนด และบริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด จะให้คำามั่นแก่ QHHR ว่าจะเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าจาก 

QHHR ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่าและเช่าช่วง (แล้วแต่กรณี) เป็นระยะเวลา 3 ปี หาก QHHR มีความประสงค์ โดยจะ

มีข้อกำาหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหมือนกับสัญญาเช่าและสญัญาเช่าช่วงเดมิทกุประการ รวมถงึสทิธิในการขอต่ออายสุญัญา

เช่า และสญัญาเช่าช่วงไปอกีครัง้ละ 3 ปี นบัจากวันสิ้นสุดของสัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงแต่ละฉบับ รวมทั้งมีมติอนุมัติ

ให้บริษัทเข้าคำ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าอาคารพักอาศัยโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม ของกองทุนรวมที่มี

ต่อสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (“สำานักงานทรัพย์สินฯ”) ในฐานะลูกหนี้ร่วม ซึ่งการเข้าคำ้าประกันการปฏิบัติ

ตามสัญญาเช่าของกองทุนรวมต่อสำานักงานทรัพย์สินฯ นี้ คิดเป็นมูลค่ารวมในเบื้องต้นประมาณ 86.2 ล้านบาท 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้ารับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตำ่าจำานวน 837 ล้านบาท ที่ QHHR 

จะได้รับจากการลงทุนในโครงการเซนเตอร์ พอยต์ ทั้งสามโครงการ เป็นระยะเวลาโดยประมาณ 3 ปี นับตั้งแต่วันท่ี 

QHHR เข้าลงทุนในทรัพย์สิน (“ระยะเวลารับประกัน”) 

1.2  นโยบายราคา
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการกำาหนดราคาสินค้าตามประเภทของระดับสินค้าและต้นทุนในการผลิตสินค้า โดยกำาหนดราคา

ให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้

1.3  การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย
บริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งช่องทางการจำาหน่ายตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้

1)  ธุรกิจการขายบ้านพร้อมที่ดินและขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้ช่องทางการจำาหน่ายโดยผ่านสำานักงานขายของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ ณ โครงการนั้นๆ 

รวมทั้ง การออกบูธในงานแสดงสินค้าตามความเหมาะสมและโอกาส

2)  ธุรกิจโรงแรม
บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้ช่องทางการจัดจำาหน่ายหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

•  การขายโดยพนักงานบริษัท : ลูกค้าสามารถติดต่อกับพนักงานที่สำานักงานขายส่วนกลาง หรือพนักงานบริษัทเข้าพบลูกค้า

ที่สำานักงานของลูกค้า ซึ่งพนักงานบริษัทสามารถชี้แจงรายละเอียดได้ครบทุกโครงการ  เพื่อมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์

อันดีกับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

•  การขายโดยผ่านตัวแทน : บริษัทเปิดโอกาสให้ตัวแทนทุกบริษัทสามารถหาลูกค้ามาเช่าห้องพักทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถเพิ่มลูกค้าได้มากขึ้น 
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•  การขายผ่านเว็บไซต์บริษัท : บริษัทได้อำานวยความสะดวกให้ลูกค้าชาวต่างประเทศที่มีความต้องการเข้าพักในโรงแรม

สามารถจองผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางการขายที่มีศักยภาพสูงขึ้นเป็นลำาดับทุกปี

•  การขายผ่านเวบ็ไซต์ตัวแทน : เน่ืองจากลกูค้าชาวต่างประเทศมแีนวโน้มใช้เครอืข่ายอินเทอร์เนต็จองห้องพกัเพิม่สงูขึน้ ดงันัน้ 

บริษัทจึงเปิดช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์ตัวแทนอีกทางหนึ่ง

3)  อาคารสำานักงานให้เช่า 
บริษัทและบริษัทย่อยมีช่องทางการจำาหน่ายโดยส่วนใหญ่ขายผ่านตัวแทน เนื่องจากตัวแทนมีเครือข่ายลูกค้าและพื้นที่ให้เช่า

ที่กว้างขวาง ลูกค้าสามารถเลือกพื้นที่เช่าได้หลายแห่งก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ ลูกค้าของบริษัทสามารถติดต่อเช่าพื้นที่ได้

โดยตรงกับพนักงานขายพื้นที่อาคารสำานักงานให้เช่าของบริษัท

1.4   ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นลูกค้ารายย่อยซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

1) ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย เช่น ผูบ้ริหารระดบัสงู เจ้าของกจิการ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีรฐัวสิาหกจิ และพนกังานบรษัิทเอกชน ฯลฯ

2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่
- ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า : กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย เช่น บรษัิทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ท้ังบรษัิทสญัชาตไิทยและต่างชาติ

ที่ต้องการอาคารสำานักงานย่านกลางใจเมือง

- ธุรกิจโรงแรม : กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลกั เช่น กลุม่นกัธรุกจิชาวต่างชาตท่ีิเข้ามาตดิต่อธรุกจิหรอืทำางานในบรษัิทเอกชนและ

องค์กรต่างๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

1.5   ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้

1)  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
การดำาเนนิโครงการต่างๆของบรษิทัและบรษิทัย่อย หากโครงการใดเข้าเงื่อนไขที่จะต้องยื่นอนุมัติต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 

บริษัทและบริษัทย่อยจะดำาเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมครบถ้วน  

ส่วนกรณทีีโ่ครงการของบรษิทัและบรษิทัย่อยทีไ่ม่ต้องผ่านการขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการสิง่แวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อยได้

มีการดำาเนินการควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น บริษัทและบริษัทย่อยจะมีการควบคุมกระบวนการ

ก่อสร้าง โดยป้องกันดูแลด้านเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในช่วงที่โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา รวมทั้งมีการควบคุม

ดูแลการจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ และควบคุมการก่อสร้างให้มีความปลอดภัย มีการป้องกันฝุ่น การรักษาความเป็นระเบียบ

เรยีบร้อยของสถานทีก่่อสร้าง โดยมกีารแบ่งโซนการก่อสร้าง เพือ่ให้มผีลกระทบต่อบ้านท่ีสร้างเสรจ็และผูอ้ยูอ่าศยัให้น้อยทีส่ดุ 

2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
บริษัทและบริษัทย่อยมีมาตรการป้องกันและควบคุมดูแลไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านปัญหาสาธารณูปโภค เช่น 

มีมาตรการในการตรวจสอบหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถช่วยลดหรือประหยัดพลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะ และ

ตรวจสอบสภาพนำ้าทิ้ง เป็นต้น

 ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแต่อย่างใด
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  2.  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

บริษัทและบริษัทย่อยจะแบ่งแยกการแข่งขันในอุตสาหกรรมและการแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อยตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ 

1)    ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 
สำาหรับตลาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในปี 2556 มีจำานวน 132,302 หน่วยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 จำานวน 125,002 

หน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยสามารถแยกเป็นที่อยู่อาศัยประเภทจัดสรรมีจำานวน 109,017 หน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และ

ที่อยู่อาศัยประเภทสร้างเองมีจำานวน 23,285 หน่วย หรือลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555

สำาหรับตลาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน ม.ค. - พ.ย. 2557 มีจำานวน 116,834 หน่วยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

ของปี 2556 จำานวน 122,777 หน่วย หรือลดลงร้อยละ 5 โดยสามารถแยกเป็นที่อยู่อาศัยประเภทจัดสรรมีจำานวน 94,056 หน่วย 

หรือลดลงร้อยละ 7 และที่อยู่อาศัยประเภทสร้างเองมีจำานวน 22,778 หน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปี 2556

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร โดยแยกตามประเภทของที่อยู่อาศัยระหว่างปี 2551 - เดือนพ.ย. 2557

ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม ประเภท
จัดสรรแบ่งแยกตามประเภทของที่
อยู่อาศัย

2551 2552 2553 2554 2555 2556
2556

 (ม.ค.-พ.ย.)

2557
(ม.ค.-พ.ย.)

% การ
เปล่ียนแปลง
ของปี 2556/

ปี 2555

% การ
เปลี่ยนแปลง
ของปี 2556/ปี 
2557 (ม.ค.-พ.ย.)

บ้านเดี่ยว 13,437 10,863 11,403 13,999 10,887 13,869 13,226 11,603 +27% -12%

บ้านแฝด 2,133 1,000 1,366 1,381 1,069 2,470 1,988 2,667 +131% +34%

ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ 11,943 9,771 11,707 11,614 11,218 21,238 19,906 15,469 +89% -22%

อาคารชุด 34,049 53,725 59,919 34,734 78,391 71,440 66,157 64,317 -9% -3%

รวม ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม
     ประเภทจัดสรร 61,562 75,359 84,395 61,728 101,565 109,017 101,277 94,056 +7% -7%

เมื่อเปรียบเทียบปี 2556 กับ ปี 2555  พบว่าตลาดที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น 

เนื่องจาก เป็นการฟื้นตัวสำาหรับที่อยู่อาศัยแนวราบหลังจากเหตุการณ์นำ้าท่วม ในปี 2554 และ การพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคม

ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงจากการเปิดใช้รถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ทำาให้มีการขยายตัวออกสู่ชานเมืองมากขึ้น และมีความต้องการ

ที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวมากขึ้น ขณะที่ตลาดอาคารชุดปรับตัวลดลง จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและผู้รับเหมาก่อสร้างใน

ปัจจุบันทำาให้งานก่อสร้างล่าช้าลง 

 

สำาหรับ 11 เดือนของปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 พบว่าตลาดที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์และ

อาคารพาณิชย์  และตลาดอาคารชุดปรับตัวลดลง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีปัญหาในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม

และภาระหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น จึงกระทบต่อความ

เชือ่มัน่และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในขณะที่ตลาดบ้านแฝดเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนการก่อสร้างและราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น  

จึงทำาให้บ้านแฝดเป็นทางเลือกทดแทนบ้านเดี่ยว และผู้ประกอบการพัฒนาแบบบ้านแฝดให้มีฟังก์ชั่นใกล้เคียงบ้านเดี่ยวมากขึ้น

  

สำาหรับแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมของปี 2558 บริษัทคาดการณ์ว่าภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจาก

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานของภาครฐัท้ังในเรือ่งระบบขนส่งมวลชนและ

การตัดถนนสายใหม่ๆเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี 2558 

2)   อาคารสำานักงานให้เช่า
ในปี 2557 ตลาดอาคารสำานักงานให้เช่ามีพื้นที่สำานักงานให้เช่ารวมทั้งสิ้น 8.32 ล้านตารางเมตร โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ประมาณ 0.21 ล้านตารางเมตร โดยเข้ามาในย่านรอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ ( Non-CBD) ทั้งสิ้น

    

จากสถานการณ์ความตงึเครยีดทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ในกรงุเทพฯระหว่างช่วงปลายปี 2556 ถึงช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ส่งผลกระทบ

เชิงลบต่อเศรษฐกิจโดยรวม และภาพธุรกิจ อย่างไรก็ดี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ยังมีปัจจัยพื้น

ฐานที่ดี  จึงไม่ส่งผลกระทบมากนัก  สำาหรับสถานการณ์ตลาดอาคารสำานักงานให้เช่าได้รับผลกระทบในช่วงครึ่งแรกของปี  และเริ่ม

ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 3  โดยมีอัตราการเข้าใช้พื้นที่สำานักงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 จำานวน  7.48 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้นจาก

สิ้นปี 2556 ประมาณ  0.15 ล้านตารางเมตร  โดยมีปริมาณการเข้าใช้พื้นที่ส่วนใหญ่มาจากบริษัทต่างชาติและไทยยังคงมีการขยาย
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พื้นที่ในอาคารเดิมและเช่าพื้นที่ใหม่ในทำาเลรอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ (Non CBD) มากขึ้น เนื่องจากในย่านศูนย์กลางธุรกิจมีจำานวน 

พื้นที่เหลืออยู่จำากัด และลูกค้ายังคงให้ความสนใจอาคารสำานักงานที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าเป็นสำาคัญ    

อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ยของอาคารสำานักงานให้เช่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกทำาเล เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2556  

กล่าวคอื อตัราค่าเช่าเฉลีย่ของอาคารสำานกังานเกรดเอในย่านศนูย์กลางธรุกิจ (CBD) ปรับเพ่ิมขึน้จาก 804 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

เป็น 845 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอาคารสำานักงานเกรดเอในย่านรอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) ปรับเพิ่มขึ้นจาก 

598 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็น  636 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน  สำาหรับอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำานักงานเกรดบี

ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD)  ปรับเพิ่มขึ้นจาก 561 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเป็น 609 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอาคาร

สำานักงานเกรดบีในย่านรอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) ปรับเพิ่มขึ้นจาก 526 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเป็น 552 บาท

ต่อตารางเมตรต่อเดือน 

 

แนวโน้มตลาดอาคารสำานักงานให้เช่าในปี 2558 คาดว่าจะมีพื้นที่สำานักงานให้เช่าเพิ่มขึ้นประมาณ  0.19 ล้านตารางเมตร โดยเป็น

เข้ามาในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ประมาณ  0.086 ล้านตารางเมตร  และรอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) ประมาณ 0.105  

ล้านตารางเมตร จะเห็นว่าในย่านรอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) มีพื้นที่สำานักงานเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ปี 2557 

จำานวนมาก จึงทำาให้ย่านดังกล่าวมีแนวโน้มการแข่งขันสูง และในปี 2559 คาดว่าจะมีพื้นที่สำานักงานเข้ามาอีกประมาณ  0.133 

ล้านตารางเมตร ซึ่งส่วนใหญ่จะเข้ามาในย่านรอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) เช่นกัน สำาหรับอัตราค่าเช่าเฉลี่ยมีแนวโน้มปรับ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาคารสำานักงานที่อยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) และมีการปล่อยพื้นที่เช่าไปแล้วมากกว่าร้อยละ 

90% และอยู่ใกล้รถไฟฟ้า   

CBD       :   Central Business District  - ถนนสีลม ถนนสาทร ถนนสุรวงศ์  ถนนพระราม 4 ถนนเพลินจิต ถนนวิทยุ 

ถนนสุขุมวิทช่วงต้น และถนนอโศก เป็นต้น 

Non-CBD  :  ถนนสุขุมวิทช่วงปลาย  ถนนเพชรบุรี ถนนรัชดาภิเษก  ถนนพหลโยธิน  ถนนวิภาวดีรังสิต  ถนนพระราม 3 และ

ถนนบางนาตราด  เป็นต้น

3)   โรงแรม/อาคารที่พักอาศัยให้เช่า
ณ สิ้นปี 2557 ตลาดอาคารที่พักอาศัยให้เช่ามีจำานวนห้องพักอาศัยให้เช่ารวมทั้งสิ้น 20,285 ห้อง เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 

ที่มีจำานวน 20,093 ห้อง เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จำานวน 192 ห้อง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.96 ในปี 2557 มีการเปิดตัวโครงการใหม่ 

4 โครงการ และมีบางโครงการเลื่อนกำาหนดการเปิดโครงการจากที่คาดว่าจะเปิดในปี 2557 ดังนั้นในปี 2558 โครงการที่พักอาศัย

ให้เช่าที่คาดว่าจะเปิดตัวมี 6 โครงการ จำานวน 307 ห้อง โดยบางโครงการยังไม่สามารถระบุจำานวนห้องได้ ถ้าพิจารณาจำานวน

ชาวต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตทำางานในบริษัทที่ได้รับการส่งเสรมิการลงทุน และประเภทพักอาศัยชั่วคราวในเขตกรุงเทพมหานคร  

ยอดสะสมถึงสิ้นเดือน ธ.ค. 2557 มีจำานวน 84,819 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 จำานวน 82,768 คน เพิ่มขึ้นจำานวน 2,051 

คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 พบว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของชาวต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำางานในกรุงเทพมหานครมีอัตราการ

เพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของจำานวนห้องพักอาศัยให้เช่า  ดังนั้น แนวโน้มภาวะการแข่งขันในตลาดอาคารที่พักอาศัยให้เช่า

หรือเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์จะลดความรุนแรงลง แต่อย่างไรก็ตามจำานวนตลาดคอนโดมิเนียมให้เช่าได้เติบโตเพิ่มขึ้นและยังคง

มีบทบาทในการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้น
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สำาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของห้องชุดพักอาศัยให้เช่ายังคงเป็นกลุ่มชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติอื่นในแถบเอเชีย เนื่องจาก

นักลงทุนญี่ปุ่นเป็นกลุ่มที่เข้ามาลงทุนสูงสุดในประเทศไทย ในเดือน ธ.ค. 2557 จำานวนชาวญี่ปุ่นที่ได้รับใบอนุญาตทำางานคงเหลือ

ในประเทศไทยยังคงมีจำานวน 14,855 คน และในส่วนอันดับที่ 2 และ 3 เป็น ชาวจีน และ ฟิลิปปินส์ ตามลำาดับ

สำาหรับตลาดโรงแรม ในปี 2557 มีจำานวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 39,960 ห้อง และในปี 2556 มีจำานวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 38,759 ห้อง 

เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จำานวน 1,201 ห้อง หรือ เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 3.10 โดยโรงแรมระดับกลางมีสัดส่วนห้องพักในตลาด

มากที่สุด แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การท่องเทีย่วในปี 2557 ชะลอตวัลงจากปัญหาการเมอืง ทำาให้มหีลายโครงการท่ีคาดว่าจะเปิดตวัใน

ปี 2557 ได้เลื่อนกำาหนดการเปิดตัวออกไป และคาดว่าจำานวนห้องพักที่จะเปิดตัวในปี 2558 จะมีจำานวน 3,618 ห้อง หรือ เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 9.08

ในช่วงไตรมาสที่ 1-2 ของปี 2557 ประเทศไทยประสบปัญหาการเมืองภายในประเทศจึงส่งผลให้จำานวนนักลงทุนชาวต่างชาติที่

เดินทางเข้ามาลงทุนชะลอตัว จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง ผลกระทบยังคงต่อเน่ืองถึงจำานวนนักท่องเท่ียวที่ลดลง

ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากมีการทำารัฐประหารในปลายเดือนพฤษภาคม และกฎอัยการศึกที่ยังมีผลบังคับใช้ ทำาให้บางประเทศยังคง

ออกประกาศการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว ในไตรมาสที่ 4 ทางรัฐบาลได้ออกมาตราการต่างๆ เพื่อเรียกความเชื่อมั่น และกระตุ้นให้

นักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทย ทำาให้จำานวนนักท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยอดรวมจำานวนนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติตลอดปี 2557 ยังคงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 สำาหรับข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยจนถึง 

พ.ย. 2557 มีจำานวน 21 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 จำานวน 24 ล้านคน ลดลงจำานวน 3 ล้านคน 

หรือลดลงอัตราร้อยละ 8.61 

โดยภาพรวมของการลงทนุในประเทศไทย เมือ่พิจารณาจากข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ท่ีมนีกัลงทนุ

ต่างประเทศยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนโครงการในระหว่าง ม.ค. - พ.ย. 2557 จำานวน 816 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 

434,351 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี ม.ค. - พ.ย. 2556 ที่มีนักลงทุนต่างประเทศยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนโครงการจำานวน 

1,015 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น  386,671 ล้านบาท ลดลงจำานวน 199 โครงการ คิดเป็นลดลงร้อยละ 19.6 แต่มูลค่า

การลงทุนโครงการในปี 2557 มีจำานวนเพิ่มขึ้น  47,680 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.3 แสดงให้เห็นว่า โครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริม

การลงทุนในปี 2557 นั้น เป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงมากกว่าปี 2556

ที่มา: ข้อมูลจากกองงานคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน

ข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว

ข้อมูลจากการรวบรวมของบมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์
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โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประเภทรายได้1/ ดำาเนินการโดย
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์    

   1.1 ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์และบริษัทย่อย2/ 8,639 57 11,926 57 14,725 66

   1.2 ธุรกิจขายหน่วยในอาคาร

       ชุดพักอาศัย

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 

และบริษัทย่อย3/

 3,345 22 6,552 31 5,427 24

   1.3 ธุรกิจอาคารที่พักอาศัย

       ให้เช่า

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ และ 

บจ.คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล

746 5 863 4 700 3

1.4 ธุรกิจอาคารสำานักงาน

    ให้เช่า

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 347 2 359 2 367 2

รวมรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 13,077 86 19,700 94 21,219 95

2.  รายได้อื่นๆ

   2.1 กำาไรจากการขายทรัพย์สิน

       และโอนสิทธิการเช่าอาคาร
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ และบริษัทย่อย 1,183 8 140 1 - -

   2.2 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงิน

       ลงทุนในบริษัทร่วม

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 802 5 943 4 1,060 4

   2.3 อื่นๆ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ และบริษัทย่อย 149 1 159 1 158 1

รวมรายได้อื่นๆ 2,134 14 1,242 6 1,218 5

รวม 15,211 100 20,942 100 22,437 100

หมายเหตุ :  1/  รายได้ของบริษัทมาจากการจำาหน่ายในประเทศทั้งสิ้น
2/  บริษัทย่อย ประกอบด้วย บจ.คาซ่า วิลล์ บจ. เดอะ คอนฟิเด้นซ์ บจ.คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) บจ.คาซ่า วิลล์ (ระยอง2553)  

และบจ.กัสโต้ วิลเลจ
3/  บริษัทย่อย ประกอบด้วย บจ. คาซ่า วิลล์ บจ. เดอะ คอนฟิเด้นซ์ และบจ. คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)

(หน่วย : ล้านบาท)
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โครงการ ดำาเนินการโดย

% การถือ
หุ้นของบริษัท
ณ 31 ธ.ค.

2557

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

1. ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า
   -  อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 
      อาคารคิวเฮ้าส์ 
      เพลินจิต และ
      อาคารเวฟ เพลส

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ควอลิต้ีเฮ้าส์ 

25.66 122 15 122 13 129 12

            ยอดรวม 122 15 122 13 129 12

 2. ธุรกิจโรงแรม
    -  โรงแรม เซนเตอร์พอยต์   
       ประตูนำ้า โรงแรม 
       เซนเตอร์ พอยต์ 
       สุขุมวิท 10  และ
       โรงแรม เซนเตอร์ 

พอยต์ ชิดลม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า ควอลิต้ีเฮ้าส์ 
โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

31.33 5 1 32 3 29 3

            ยอดรวม 5 1 32 3 29 3

3. ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 19.87 528 66 606 64 648 61

            ยอดรวม 528 66 606 64 648 61

4. ธุรกิจการลงทุน บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์
เชียล กรุ๊ป

21.43 147 18 183 20 254 24

ยอดรวม 147 18 183 20 254 24

ยอดรวมทั้งสิ้น 802 100 943 100 1,060      100

โครงสร้างส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย : ล้านบาท)
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ปัจจัยความเสี่ยง

  1.  ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากการลงทุน การให้กู้ยืมเงิน และการค้ำาประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องราย Harbour View Joint Stock Company
Harbour View Joint Stock Company (“HVC”) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำากัด (“QHI(BVI)”)

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยถือผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด) ถือหุ้นใน 

HVC ในสัดส่วนร้อยละ 14.15 (เดิมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินลงทุนใน HVC มีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เท่ากับศูนย์ เมื่อ

เปรียบเทียบกับเงินลงทุนตามราคาทุนจำานวน 33 ล้านบาท โดยบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวไว้เต็มจำานวน ทั้งนี้ 

เนื่องจาก HVC ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมและอาคารสำานักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟง ประเทศเวียดนาม มีผลการดำาเนินงานขาดทุน

อย่างต่อเนื่อง 

ณ สิ้นปี 2556 และปี 2557 บริษัทย่อยราย QHI(BVI) มีเงินให้กู ้ยืมแก่ HVC จำานวน 36 ล้านบาท และ 38 ล้านบาท ตามลำาดับ 

(รายละเอียดตาม หัวข้อรายการระหว่างกัน ข้อ 29 Harbour View Joint Stock Company) บริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมีความเสี่ยงที่อาจ

สูญเสียเงินให้กู้ยืมทั้งจำานวน เนื่องจาก HVC มีผลการดำาเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าคำ้าประกันเงินกู้ยืม

แก่ HVC มาตั้งแต่ปี 2540  เนื่องจากผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีภาระที่จะต้องจัดหาเงินให้กับ HVC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละราย ดงันัน้ 

ในส่วนของ QHI(BVI) และผูถ้อืหุน้อกีรายหน่ึงจงึได้ทำาการคำา้ประกนัเงนิกูย้มืรวมเป็นจำานวน 3 ล้านเหรยีญสหรฐัฯแก่สถาบนัการเงนิ โดย

รับผิดชอบฝ่ายละร้อยละ 50 ของจำานวนเงินกู้ยืมดังกล่าว หรือคิดเป็นภาระคำ้าประกันของบริษัทเท่ากับ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ถ้า

เปรียบเทียบภาระของบริษัทและบริษัทย่อยกับผู้ถือหุ้นรายอื่นที่มีต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงินทั้งหมดของ HVC แล้วจะเป็นไป

ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ QHI(BVI) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 21 ต่อมา HVC ได้มีการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน แต่บริษัทย่อย 

(QHI(BVI))ไม่ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่ายังมีผลการดำาเนินงานขาดทุน ทำาให้มีสัดส่วนการถือหุ้น ณ สิ้นปี 2550 
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ลดลงเหลอืร้อยละ 14.15 ทัง้น้ี ในปี 2545 และปี 2551 บรษัิทได้ตัง้สำารองเผือ่หนีส้นิท่ีอาจเกดิขึน้จากการคำา้ประกนัจำานวน 35 ล้านบาท 

และ 26 ล้านบาท ตามลำาดบั รวมเป็นจำานวนทัง้สิน้ 61 ล้านบาท ส่งผลให้บรษัิทได้บนัทึกภาระหนีส้นิดงักล่าวเตม็มลูค่าแล้ว กรณีทีบ่รษิทั

ต้องชำาระคืนหนี้ตามสัญญาคำ้าประกันเงินกู้ยืมของ HVC จำานวน 1.5 ล้านเหรยีญสหรฐัฯหรอืประมาณ 50 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557  

นอกจากนี้ HVC ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินโดยขยายระยะเวลาการชำาระหนี้ออกไปถึงปี 2560 ซึ่งทำาให้บริษัท

ลดความเสี่ยงจากการคำ้าประกันเงินกู้ยืมได้ นอกจากนี้ บริษัทได้ติดตามฐานะทางการเงิน ผลการดำาเนินงาน และการปฏิบัติตามแผน

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ HVC ใกล้ชิด

ความเสี่ยงจากภาระผูกพันในการออกตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ จำานวนรวม 25,192 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้น

จำานวน 1,992 ล้านบาท หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี จำานวน  4,600 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน 697 ล้านบาท และ

หุน้กู-้สทุธจิากส่วนทีถ่งึกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี จำานวน 17,912 ล้านบาท โดยมอัีตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.54 เท่า ซึ่ง

หากบริษัทไม่สามารถทำายอดขายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อาจส่งผลกระทบต่อการชำาระคืนหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะสามารถ

มรีายได้ตามเป้าหมายทีว่างไว้ ดงัจะเหน็ได้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีโครงการขายบ้านและท่ีดนิท่ีดำาเนนิการ

อยูจ่ำานวน  62 โครงการ มลูค่าขายรวมประมาณ 80,235 ล้านบาท โดยมมีลูค่าการขายเป็นมลูค่าโอนคงเหลือประมาณ 41,290 ล้านบาท และ

โครงการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย จำานวน 9 โครงการ มูลค่าขายรวมประมาณ 19,069 ล้านบาท มีมูลค่าขายคงเหลือประมาณ 

10,151 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้ของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้สมำ่าเสมอจากธุรกิจโรงแรม และธรุกจิอาคาร

สำานกังานให้เช่า ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกระแสเงินสดของบริษัท รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่

ได้เบิกใช้จากธนาคารจำานวนรวม 6,142 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเงินทุนของบริษัท

อนึง่การออกหุน้กูข้องบริษทัน้ันเป็นไปตามนโยบายในการจดัหาแหล่งเงนิทุนท่ีมต้ีนทุนทางการเงนิท่ีตำา่กว่าการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและ

เป็นการลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทสามารถชำาระดอกเบี้ยหุ้นกู้และไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ตามกำาหนด 

รวมทั้งสามารถดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 ต่อ 1 เท่าตามที่กำาหนดไว้ในข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
จากการท่ีบริษัทและบริษัทย่อยต้องใช้เงินลงทุนจำานวนมากในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงเงินทุนส่วนหน่ึงมาจากเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์

หรือสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้ ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินจึงมีส่วนสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท

ที่ใช้ในการดำาเนินงานและพัฒนาโครงการ 
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จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ บรษิทัและบริษัทย่อยจึงได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวน โดยทัง้นีข้ึน้อยู่

กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในขณะนั้น ซึ่งมาตรการที่บริษัทนำามาใช้ เช่น การออกหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ไปชำาระคืนเงินกู้ยืม

จากธนาคารที่ส่วนมากจะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและมีต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงกว่า การออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยตำ่าขาย

ให้แก่นักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งเป็นการลดภาระต้นทุนดอกเบี้ยและเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจประเภทโครงการบ้านที่ต้องการเงิน

ลงทนุระยะสัน้เพือ่ใช้ในการพฒันาโครงการ การวางแผนงานก่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพ การพัฒนาโครงการให้มีระยะเวลาที่สั้นลง

เพ่ือลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม รวมถึงการจัดสรรเงินกู้ยืมท้ังในส่วนท่ีเป็นอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและอัตราดอกเบ้ียลอยตัวไปใช้ในการประกอบธุรกิจ

ให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยและสอดคล้องกับประเภทสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีการติดตาม

แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

จากอัตราดอกเบี้ย

นอกจากนั้น บริษัทได้เพิ่มศักยภาพและช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำามาพัฒนาโครงการ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับ

ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอและต้นทุนเหมาะสมที่สุด

  2.  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการสร้างบ้านก่อนขาย (Prebuilt)
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายและให้เช่า โดยมีรายได้หลักมาจากการขายบ้านพร้อมที่ดินในปี 2556 

และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 และร้อยละ 69 ของรายได้จากธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่าตามลำาดับ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการสร้างบ้านเสร็จก่อนขายสำาหรับบ้านระดับราคา

ปานกลางข้ึนไปแทนการสร้างบ้านเมื่อลูกค้ามาจองซื้อ (หรือที่เรียกว่าบ้านสั่งสร้าง) จากนโยบายดังกล่าวอาจจะส่งผลให้บริษัทและ

บริษัทย่อยต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างบ้านเพิ่มสูงขึ้นในระหว่างช่วงการก่อสร้างบ้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง

ทางการเงินและความสามารถในการทำากำาไรของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากการใช้เงินลงทุนแรกเริ่มพัฒนาโครงการที่สูง และ

เกิดภาระดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืมเงินมาลงทุนในโครงการนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีวิธีดำาเนินการเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าวดังต่อไปนี้

-   บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคโดยสำารวจความคิดเห็นของลูกค้าที่เข้าชมโครงการในด้านงบประมาณ 

ราคาบ้าน แบบบ้าน ขนาดที่ดิน คุณภาพของวัสดุก่อสร้าง สภาพโครงการ และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น รวมทั้งใช้

ขอ้มูลการขายโครงการในอดีตมาทำาการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทำาให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถสร้างบ้านก่อนขายได้

ตรงกับความต้องการและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า เนื่องจากมีความมั่นใจในการรับโอนกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินตามสัญญา

และได้เห็นคุณภาพสินค้าตามสภาพจริงก่อนตัดสินใจซื้อ

-   บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่และอยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์มานานจึงเป็นท่ีรู้จักและ

ยอมรับของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

-   บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการประเมินความต้องการซื้อบ้าน(Demand) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และสภาพแวดล้อมต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำามาทบทวนและการวางแผนงานก่อสร้างบ้าน หรือการลงทุนในโครงการใหม่ๆ โดยคำานึงถึงความเหมาะสม

ของระดับปริมาณสินค้าคงเหลือที่บริษัทและบริษัทย่อยสมควรมีอยู่ ณ เวลานั ้นเป็นสำาคัญ เพื ่อลดความเสี ่ยงจากการใช้

เงินทุนหมุนเวียนสูง โดยการวางแผนงานก่อสร้างเป็นเฟส เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการซื้อบ้าน
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ความเสี่ยงจากการขายบ้านก่อนสร้างเสร็จ (Presale)
เนื่องจากในปี 2553 บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยขายบ้านก่อนสร้างเสร็จ(Presale) สำาหรับบ้านระดับราคาไม่สูงมากถึงราคาปานกลาง

ที่อยู่ภายใต้ชื่อโครงการ “Casa Ville” “Casa Presto” “Casa City” “Casa Legend” “Casa Grand” “Casa Premium” “The Trust Town 

Home” “Gusto Town Home” และ“Casa Seaside” รวมถึงอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งการขายบ้านสั่งสร้างนี้เป็นการเพิ่มโอกาสในการขาย

และเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม การขายบ้านสั่งสร้างมีความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง เนื่องจาก

เป็นการตั้งราคาขายก่อนเริ่มก่อสร้าง ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีวิธีการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการทำาสัญญาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ

กับผู้รับเหมาก่อสร้างและตกลงราคาค่าวัสดุก่อสร้างไว้ล่วงหน้า ในกรณีท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้จัดซ้ือจัดหาเองเป็นระยะเวลา 6-12 เดือน 

ประกอบกับบ้านในระดับราคาดังกล่าวมีขนาดเล็กและอาศัยระยะเวลาก่อสร้างสั้นกว่าบ้านระดับราคาสูง ทำาให้สามารถควบคุมต้นทุนได้

ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้นำาระบบการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ พรีแฟลบบริเคชั่น และแบบทันเนิลมาใช้กบับ้านระดบัราคาตำา่กว่า 3 ล้านบาท 

และทาวน์เฮ้าส์ 2-3 ชั้น เพื่อเร่งระยะเวลาก่อสร้างให้สั้นลง ซึ่งสามารถควบคุมต้นทุนได้

ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่สูง
ปัจจุบันธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งจากจำานวนผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่เพิ่มขึ้น การเปิดตัวโครงการใหม่ๆ

เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งส่งผลให้อุปทานของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงการนำากลยุทธ์การตลาดต่างๆ

มาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขายอสังหาริมทรัพย์ ทำาให้การแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทและบริษัทย่อย

เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่ในตลาดมานาน และมีชื่อเสียงในการขายบ้านในระดับบน และระดับกลางสูง ทำาให้ได้เปรียบในด้านชื่อ

เสียง ความน่าเชื่อถือ คุณภาพและมาตรฐานสินค้า รวมทั้ง บริษัทและบริษัทย่อยยังได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแต่ละโครงการ

ก่อนการลงทุน เช่น ทำาเลที่ตั้งโครงการ การคมนาคม การขยายตัวของประชากร ภาวะตลาด คู่แข่งขัน และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นต้น 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังได้มีการขยายการลงทุนในธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยในระดับราคา 

0.8 - 2.5 ล้านบาท เพื่อให้ครอบคลุมฐานลูกค้ามากขึ้นซึ่งเป็นการขยายฐานธุรกิจให้ใหญ่ขึ้น ดังนั้นจึง ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมี

การเติบโตของยอดขายและลดความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นดังกล่าว

  3.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

ความเสี่ยงการขาดแคลนผู้รับเหมาก่อสร้างและแรงงานฝีมือก่อสร้าง
ด้วยการก่อสร้างบ้านและพฒันาโครงการบ้านนัน้ ต้องอาศยัผูร้ับเหมาและแรงงานฝีมอื โดยเฉพาะสินค้าบ้านที่บริษัทและบริษัทย่อยขายนั้น

เป็นสินค้าที่อยู่ในระดับกลางและระดับบนที่มุ่งเน้นคุณภาพสินค้าเป็นสำาคัญ ซึ่งผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือที่มีความชำานาญในการ

ก่อสร้างบ้านหรอืงานสาธารณปูโภคส่วนกลางโครงการบ้านทีม่อียู่ในธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์นัน้มจีำานวนจำากดัและอาจจะมจีำานวนไม่เพยีงพอ

ต่อความต้องการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตและขยายตัว 

การขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานฝีมืออาจจะเป็นอุปสรรคในการผลิตสินค้า การเติบโตของยอดขายสินค้า และการควบคุมคุณภาพ

ของสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมารายใหม่ๆที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถรับเหมางาน

ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ รวมทั้ง มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถผู้รับเหมารายใหม่และรายเก่าอย่างสมำ่าเสมอ  
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นอกจากนี ้ บรษิทัและบริษทัย่อยยังให้ความช่วยเหลอืในด้านสภาพคล่องทางการเงินแก่ผู้รับเหมาตามความเหมาะสมและตามสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง บริษัทและบริษัทย่อยได้นำาเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ พรีแฟลบบริเคชั่น และแบบทันเนิลมาใช้กับบ้านระดับ

ราคาตำ่ากว่า 3 ล้านบาท และทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เพื่อลดการพึ่งพาการใช้แรงงานคนและลดระยะเวลาการก่อสร้างบ้าน

  4.  ความเสี่ยงกรณีความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อ 

จากผลกระทบของความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อและได้สิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2557 นั้น ได้ส่งผลกระทบต่ออัตราการขยายตัว

ของเศรษฐกจิหรอืจดีพีีในปี 2557 ให้ลดตำา่กว่าปี 2556 รวมท้ัง มผีลต่อความเชือ่มัน่ของภาคธรุกจิในการลงทุน และผูบ้รโิภคในการใช้จ่าย

และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ถึงแม้ว่าจะมีรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ช่วยยุติ

ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง รวมทั้ง คสช.ได้ใช้นโยบายเร่งด่วนต่างๆในการกระตุ ้นเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มความ

มั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจและผู้บริโภคแล้วก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจก็ยังคงชะลอตัวกว่าปี 2556 

จากผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึ้นดังกล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยอาจจะมีสภาพคล่องทางการเงินลดลงในอนาคต เนือ่งจากยอดรายได้

จากการขายอสังหาริมทรัพย์และรายได้จากธุรกิจโรงแรมอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยได้

มีนโยบายเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ดังนี้

1.  เน้นหรือเร่งการสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมสำาหรับโครงการที่มียอดขายดี

2.  ลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่างๆ ที่ไม่เร่งด่วนหรือไม่มีความจำาเป็น

3.  บริหารกระแสเงินสด โดยแต่ละโครงการสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยการเร่งขายสต็อกบ้าน เพื่อนำาเงินมาใช้ในการก่อสร้างบ้าน

ในโครงการนั้น ให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการซื้อ
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ผู้ถือหุ้น และนโยบายจ่ายเงินปันผล

  1.  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557

ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของทุนชำาระแล้ว

1 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 2,293,667,658 24.98

2 GIC PRIVATE LIMITED - C 989,504,100 10.77

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 675,292,308 7.35

4 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 338,198,700 3.68

5 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด(มหาชน) 222,850,732 2.43

6 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 171,044,800 1.86

7 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 157,836,756 1.72

8 กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (EQ-TH) 148,320,000 1.62

9 LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 5 129,135,700 1.41

10 CHASE NOMINEED LIMITED 42 121,668,989 1.32

รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 5,247,519,743 57.14

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 9,183,767,553 100.00

   2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำาไรสำาหรับปีของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย

และบริษัทได้กำาหนดไว้

สำาหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยน้ัน บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำาไรสำาหรับปีของบริษัทย่อย ซ่ึงคณะกรรมการ

ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของการบริหารโครงสร้างเงินทุนและ

การบริหารทางการเงินโดยรวม 
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คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTOR

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit Department

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
Product Research &

 Development

ฝ่ายการตลาดองค์กร
Corporate Marketing 

Department 

 สายสนับสนุนโครงการ
Project  Support 

ด้านสนับสนุนโครงการ
Project Support  Group

ฝ่ายพัฒนาโครงการ QH
QH Project Development Department

ฝ่ายโครงการบ้าน 11
Housing Project Department 11

ฝ่ายโครงการอาคารสูง QH
QH High Rise Building Department   

ฝ่ายโครงการบ้าน 13
Housing Project Department 13

ฝ่ายพัฒนาโครงการ CV
CV Project Development Department  

ฝ่ายโครงการบ้าน 12
Housing Project Department 12     

ฝ่ายวางแผนและประมวลผลการก่อสร้าง 
Construction Planning & Monitoring  

Department

ฝ่ายโครงการบ้าน 21
Housing Project Department 21

ฝ่ายก่อสร้างกลาง  
Construction Support Department 

ฝ่ายโครงการบ้าน 22
Housing Project Department 22

ฝ่ายจัดสรรที่ดิน
Land Permission Department

ฝ่ายโครงการบ้าน 23
Housing Project Department 23

ฝ่ายจัดหาและจัดซื้อวัสดุ
Procurement Department

ฝ่ายโครงการบ้าน 24
Housing Project Department 24

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
Quality Control Department  

ฝ่ายโครงการบ้าน 25
Housing Project Department 25  

ฝ่ายโครงการบ้าน 26
Housing Project Department 26  

สายโครงการบ้าน 
Housing Project 

ด้านโครงการบ้าน 
Housing Project  Group 

สายโครงการอาคารสูง
High Rise Building Project 

บจก. คาซ่าวิลล์
Casa Ville Co.,Ltd.

บจก. คาซ่าวิลล์ (ระยอง 2553)
Casa Ville (Rayong 2553)

Co.,Ltd.

บจก. คาซ่าวิลล์ (ชลบุรี 2554)
Casa Ville (Chonburi 2554) 

Co.,Ltd.

บจก. กัสโต้ วิลเลจ
Gusto Village Co.,Ltd.

บจก. คาซ่าวิลล์ (เพชรบุรี 2553)
Casa Ville (Petchburi 2553) 

Co.,Ltd.

บจก. คาซ่าวิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)
Casa Ville (Prachuapkhirikhan 2554) 

Co.,Ltd.

สายโครงการต่างจังหวัด
Upcountry  Project

กรรมการผู้จัดการ
President & CEO.
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ผังองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Human Resources Department

ฝ่ายธุรการและสำานักกรรมการผู้จัดการ
Administration and 

Office of The President Department

ด้านอาคารสำานักงานให้เช่า
Office Building Group 

ฝ่ายจัดการและระงับข้อพิพาท
Management and Dispute Resolution 

Department 

ฝ่ายรับจ้างบริหารอาคาร
Office Management Department

ฝ่ายโรงแรมเซนเตอร์พอยต์สีลม
Centre Point  Hotel Silom Department

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Financial and Accounting Department

ฝ่ายโอนและจัดซื้อที่ดิน
Customer Transaction Serviced and 

Land Purchasing Department

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Department

สำานักนักลงทุนสัมพันธ์
Investor Relationship Office

สำานักกฎหมาย
Legal  Office

ฝ่ายอาคารสำานักงาน
Office Building Department

ฝ่ายงานระบบและความปลอดภัย
System & Safety Department

ด้านบริการที่พักอาศัยให้เช่า
Hospitality Group

ด้านสนับสนุนปฏิบัติการ
Corporate Administration Group

     บจก. คิว. เอช. แมเนจเม้นท์
   Q.H. Management Co.,Ltd.

บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้
Centre Point Hospitality Co.,Ltd.

บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์
The Confidence Co.,Ltd.

บจก. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล
Q.H. International Co.,Ltd.

บจก. คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์  
Q.House Precast Co.,Ltd.

สายบริการและบริหารอาคารสำานักงานและที่พักอาศัยให้เช่า
Office Building and Hospitality Management

สายสนับสนุนปฏิบัติการ
Corporate Administration
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โครงสร้างการจัดการ

  1.  คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 12 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  4  ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4  ท่าน

กรรมการที่เป็นอิสระ  4  ท่าน คิดเป็น 4 ใน 12 ของกรรมการทั้งหมด

โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

  1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 28 พฤษภาคม 2556

  2. นายชัชชาติ       สิทธิพันธุ์ กรรมการ 1 มกราคม 2558

  3. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ กรรมการอิสระ 22 สิงหาคม 2544

  4. นายอนันต์ อัศวโภคิน กรรมการ 21 ตุลาคม 2526

  5. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการ 9 พฤษภาคม 2546

  6. นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ กรรมการ 9 สิงหาคม 2544

  7. นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการอิสระ 10 สิงหาคม 2548

  8. นายสุริย์ บัวคอม กรรมการอิสระ 20 เมษายน 2553

  9. นายอาชนัน อัศวโภคิน กรรมการ 11 เมษายน 2557

 10. นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ 27 มิถุนายน 2543

 11. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ 20 เมษายน 2553

 12. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล กรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2556
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คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำาหนด

กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปีในกรณีปกติทั่วไป เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทได้กำาหนดให้กรรมการ

ออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

(1)  ตาย

(2)  ลาออก

(3)  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(4)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5)  ศาลมีคำาสั่งให้ออก

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
ในการคัดเลือกกรรมการ  บริษัทให้ความสำาคัญกับความโปร่งใสในการสรรหา  โดยบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสม

เปน็กรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกำาหนดเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จากนั้นจะนำาเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าว

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดังกล่าว

คุณสมบัติของกรรมการ
1.1  มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่สำาคัญสำาหรับคณะกรรมการบริษัท (เช่น การเงิน การบัญชี  

การตลาด กฎหมาย การจัดการ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ) และมีความชำานาญในวิชาชีพในระดับสูง

1.2  มีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

1.3  มีความเป็นผู้นำา 

1.4  มีความซ่ือสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นท่ีเหมาะสมมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนด (เช่น พระราชบัญญัติมหาชน

จำากัด  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ)

1.5  สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

1.6  สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ  และเอาใจใส่ในการปฏิบัติ หน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

บริษัทไม่ได้กำาหนดจำานวนการดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการชุดอื่นของบริษัทหรือการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เนื่องจาก

บริษัทเห็นว่ากรรมการบริษัทแต่ละท่านได้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านเวลาและมีเวลาท่ีเพียงพอท่ีจะอุทิศให้แก่บริษัทในการที่จะรับ

เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการดังกล่าว และบริษัทมีความมั่นใจว่ากรรมการบริษัทแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ

ในด้านต่างๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ กำาหนดนโยบายการดำาเนินธุรกิจ และให้คำาปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำาเนินธุรกิจ

ตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ได้
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กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอชื่อกรรมการใหม่ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบ

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกำาหนด และพิจารณาว่ามีความรู้ ความสามารถในส่วนท่ีบริษัทต้องการมากน้อยเพียงใดเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา และนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลท่านอื่น เข้ารับการเลือกตั้งโดยผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท

สำาหรับการสรรหากรรมการที่มาทดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือลาออกนั้น  พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่จะมาทดแทนเป็น

หลักว่ามีความรู้ ความสามารถในส่วนที่บริษัทต้องการมากน้อยเพียงใด 

ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
-   มีอำานาจ หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติ

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-  กำาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท โดยมีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี

-   ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่สำาคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทั้งทางด้านบริหารทรัพย์สินการเงิน และแผนงานบริษัท รวมทั้ง

ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

-   ขอบเขตอำานาจในการดำาเนินการ ได้แก่ การขออนุญาตเกี่ยวกับการดำาเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ตลอดจนยื่นและรับเอกสาร

เกี่ยวกับภาษีจากกรมสรรพากร การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำารวจ หรือพนักงานสอบสวน ถอนคำาร้องทุกข์ ประนีประนอม

ยอมความให้ถ้อยคำา ตลอดจนส่งและรับคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี เป็นต้น

-  พิจารณากลั่นกรองรายการที่ต้องนำาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญประจำาปี   ดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำาเนินการของบริษัท

(2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำาไรของบริษัท

(4) เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ

(5) เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(6) พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

(7) เรื่องอื่น ๆ 

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีอำานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นางสุวรรณา พุทธประสาท หรือนายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ หรือนายพรเทพ 

พิพัฒน์ทั้งสกุล สองในสามท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำาคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท  

รวมทั้ง ติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ให้มีการปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนงานของบริษัทที่กำาหนดไว้อย่างสมำ่าเสมอ  

โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้งซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระ



หมายเหตุ     *  นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 แทนพลตำารวจเภา สารสิน ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งได้

ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556

**  นายอาชนัน อัศวโภคิน ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 เป็นกรรมการแทน “นายกฤษณ์  พันธ์รัตนมาลา” ที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ 

*** นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทนนายรัตน์ พานิชพันธ์ ซึ่งได้ลาออกจาก

ตำาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
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การประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า 14 วัน และส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมี

เวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ใดและมีการบันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนความคิดเห็นของกรรมการอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

การเข้าร่วมประชุมและจำานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการในปี 2556 - 2557  มีรายละเอียดดังนี้

   รายชื่อ   ตำาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2556 ปี 2557

จำานวนครั้ง % จำานวนครั้ง %

 1. พลตำารวจเอกเภา สารสิน * ประธานกรรมการ 0/3 0 - -

 2. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ * ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 5/5 100 8/8 100

 3. นายชัชชาติ       สิทธิพันธุ์ *** กรรมการ - - - -

 4. นายรัตน์ พานิชพันธ์ *** กรรมการ 8/8 100 8/8 100

 5. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ กรรมการอิสระ 8/8 100 8/8 100

 6. นายอนันต์ อัศวโภคิน กรรมการ 5/8 63 7/8 88

 7. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการ 8/8 100 8/8 100

 8. นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ กรรมการ 8/8 100 8/8 100

 9. นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการอิสระ 8/8 100 8/8 100

10. นายสุริย์ บัวคอม กรรมการอิสระ 8/8 100 8/8 100

11. นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา ** กรรมการอิสระ  8/8 100 2/2 100

12. นายอาชนัน อัศวโภคิน ** กรรมการ - - 5/6 83

13. นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ 8/8 100 8/8 100

14. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ 8/8 100 8/8 100

15. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล กรรมการ 7/7 100 8/8 100
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  2.  ผู้บริหาร

2.1   คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ   ตำาแหน่ง

1. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  * ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

2. นางสุวรรณา พุทธประสาท รองกรรมการผู้จัดการ

3. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

4. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

5. นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

6. นายรวี มงคลทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

7. นายสมมาตร พรหมคุณากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

8. นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์ ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร      หลักสูตรการอบรม

1. นายสุริย์         บัวคอม -  Anti Corruption the Practical Guide รุ่นที่ 12/2557 (สถาบัน IOD)

2. นายพรเทพ      พิพัฒน์ทั้งสกุล -  The Boss สู่ความเป็นนายที่สมบูรณ์แบบ รุ่นที่ 81 (สถาบัน MPI การบริหารและจิตวิทยา)

-  ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายเอกชน รุ่นที่ 14 (สถาบันพระปกเกล้า)

-  Financial Statements for Directors รุ่นที่ 24/2557 (สถาบัน IOD)

3. นายไพโรจน์     วัฒนวโรดม -  The Boss สู่ความป็นนายที่สมบูรณ์แบบ รุ่นที่ 81 (สถาบัน MPI การบริหารและจิตวิทยา)

-  Financial Statements for Directors รุ่นที่ 24/2557 (สถาบัน IOD)

-  Director Certification Program 202/2015 (สถาบัน IOD)

4. นายสมชาย      วรุณพันธุลักษณ์ -  Anti Corruption the Practical Guide รุ่นที่ 12/2557 (สถาบัน IOD)

-  Financial Statements for Directors รุ่นที่ 25/2557 (สถาบัน IOD)

หมายเหตุ     *  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทนนายรัตน์ พานิชพันธ์ ซึ่งได้ลาออกจาก

ตำาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

การเข้าอบรมของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนเข้าอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น 

การเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น

ในปี 2557 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าอบรม  ดังนี้
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  3.  เลขานุการบริษัท

ด้วยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั คร้ังที ่3/2551 เมือ่วนัที ่21 มนีาคม 2551 ได้มมีตแิต่งตัง้นางสวุรรณา พทุธประสาท เป็นเลขานกุารบรษิทั 

และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2551 เพื่อทำาหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่ โดยบริษัทได้กำาหนดบทบาทและหน้าที่หลักของเลขานุการ

บริษัท ดังนี้

1)   ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อกำาหนดท่ีมี

นัยสำาคัญแก่กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทำางานได้อย่างราบรื่น และมีข้อมูลในการประกอบการพิจารณา และ

ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

2)   จัดทำาและจัดเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

-  ทะเบียนกรรมการ

-  การประชุมคณะกรรมการ : หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำาปีของบริษัท

-  การประชุมผู้ถือหุ้น : หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

3)  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำากับดูแลบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ

และข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ

4)  เก็บรกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ

และประธานกรรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

5)  จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้

6)  ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท 

  4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
-   ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการจากหน้าท่ีความรบัผดิชอบและการทำางานของกรรมการ  

ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาดและคู่แข่งขัน โดยที่ค่าตอบแทนนั้นจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะ

จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้  

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จะกำาหนดประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ ่ายค ่าตอบแทน และจำานวน

ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม เพือ่นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนมุตัิ  

และได้มีการเปิดเผยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป
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ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ดังนี้

4.1.  ค่าตอบแทนประจำาเดือน (Retainer)
      เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน  ไม่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม

4.2   ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)
เป็นค่าตอบแทนทีจ่่ายให้กบักรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ท่ีเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ

เท่านั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสมำ่าเสมอ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนและ

ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557   เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ โดยมีรายละเอียด

ค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

1.  ประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน         50,000    บาท/เดือน

2.  กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน                     40,000    บาท/เดือน

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการแต่ละชุดที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  และคณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

1. ประธานกรรมการได้รับค่าเบ้ียประชุมจำานวน 35,000 บาท/ครั้ง  ซึ่งหมายความรวมถึงประธานกรรมการในแต่ละชุด 

อันได้แก่ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  ประธาน

กรรมการบรรษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการบริหาร

2. กรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุมจำานวน 28,000 บาท/ครั้ง

 

สำาหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยเข้าประชุม ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำานวนเงิน 19.1 ล้านบาท และ  24.1 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
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   รายชื่อ ตำาแหน่ง

ปี 2556 ปี 2557

ค่าตอบ
แทนราย
เดือน

เบี้ย
ประชุม

โบนัส อื่นๆ
ค่าตอบ
แทนราย
เดือน

เบี้ย
ประชุม

โบนัส อื่นๆ

1. พล.ต.อ. เภา   สารสิน * ประธานกรรมการ 90.0 - 1,320.0 - - - 257.6 -

2. นายอภิศักดิ์    ตันติวรวงศ์ * ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 356.7 175.0 - - 600.0 280.0 1,020.8 -

3. นายรัตน์        พานิชพันธ์**** กรรมการ และ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

440.0 - 880.0 - 480.0 - 1,259.4 -

4. นายอดุลย์      วินัยแพทย์ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

440.0 557.0 880.0 - 480.0 665.0 1,259.4 -

5. นายอนันต์      อัศวโภคิน กรรมการ 440.0 160.0 880.0 - 480.0 196.0 1,259.4 -

6. นายอดิศร       ธนนันท์นราพูล กรรมการ 440.0 228.0 880.0 - 480.0 224.0 1,259.4 -

7. นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ กรรมการ และ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

440.0 352.0 880.0 - 480.0 420.0 1,259.4 -

8. นายราชัย       วัฒนเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการ

ตรวจสอบ

440.0 553.0 880.0 - 480.0 665.0 1,259.4 -

9. นายสุริย์        บัวคอม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

440.0 393.0 880.0 - 480.0 504.0 1,259.4 -

10. นายกฤษณ์    พันธ์รัตนมาลา*** กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 440.0 388.0 880.0 - 134.7 84.0 1,259.4 -

11. นายอาชนัน    อัศวโภคิน *** กรรมการ - - - - 346.7 140.0 - -

12. นายซวง       ชัยสุโรจน์ ** กรรมการ 14.0 - 880.0 - - - 40.0 -

13. นางสุวรรณา   พุทธประสาท กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

440.0 - 880.0 - 480.0 - 1,259.4 -

14. นายประวิทย์   โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ 440.0 - 880.0 - 480.0 - 1,259.4 -

15. นายพรเทพ    พิพัฒน์ทั้งสกุล ** กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง 380.0 - - - 480.0 - 1,087.6 -

รวม 5,240.7 2,806.0 11,000.0 - 5,881.3 3,178.0 15,000.0 -

หมายเหตุ       *  นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการของบริษัทตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 แทนพลตำารวจเภา สารสิน ประธานกรรมการบริษัท ซึ่ง

ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556

**  นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 แทนนายซวง ชัยสุโรจน์ ซึ่งได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 

***  นายอาชนัน อัศวโภคิน ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 เป็นกรรมการแทน “นายกฤษณ์  พันธ์รัตนมาลา” ที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ 

****  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทนนายรัตน์ พานิชพันธ์ 

ซึ่งได้ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

 (หน่วย : พันบาท)
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-   ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผูบ้รหิารสีร่ายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมาและผูบ้ริหารรายท่ีสีทุ่กราย ซ่ึงรวมตัง้แต่ระดับผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการขึ้นไป ในปี 2556 และ ปี 2557 เป็นจำานวนเงิน 51.4 ล้านบาท และ 65.4  ล้านบาท ตามลำาดับ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2556 ปี 2557

เงินเดือน 34.3 49.2

โบนัส 15.3 14.4

เงินสำารองเลี้ยงชีพ  1.8  1.9

รวม 51.4 65.4

ส่วนงาน 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557

1.  สายกรรมการผู้จัดการ   91 60

2.  สายโครงการบ้าน  704 918

3.  สายอาคารสำานักงานให้เช่าและห้องชุดพักอาศัยให้เช่า  323 329

4.  สายสนับสนุนปฏิบัติการ  97 101

    รวม  1,215 1,408

(ข)  ค่าตอบแทนอื่นๆ  
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยพนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจใน

อัตราร้อยละ 3 - 6 ของเงินเดือนขณะเดียวกันบริษัทและบริษัทย่อยร่วมจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 - 6 ของเงินเดือนด้วย 

เงนิกองทนุดงักล่าวจดทะเบียนบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนรบัอนญุาตแห่งหนึง่ โดยปฎิบัติตามข้อกำาหนดของพระราชบญัญตักิองทนุ

สำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542

  5.  บุคลากร

(ก)  ณ สิ้นปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น 1,215 คน และ 1,408 คน ตามลำาดับ โดยแบ่งเป็น

สายงานหลักได้ดังนี้

(ข)   ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (1 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2557)

       - ไม่มี -

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : คน)
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ประเภทผลตอบแทน ปี 2556 ปี 2557

1.  เงินเดือน 421.6 490.2

2.  โบนัส 191.9 226.4

3.  เงินสำารองเลี้ยงชีพ 17.8 20.2

4.  อื่นๆ1/ 53.8 88.9

รวม 685.1 825.7

(ค)   ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานที่ทำาได้เปรียบเทียบกับ

เป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี  โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำาปี  เงินสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมของพนักงาน

ใน ปี 2556  และปี 2557 แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

หมายเหตุ   1/  ผลตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิตและสวัสดิการอื่นๆ

 

(ง)  นโยบายในการพัฒนาบุคลากร  

บรษิัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจัดการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเสรมิสร้างความรู้และความสามารถ โดยการจดัหลกัสตูรขึน้เพือ่ให้พนกังานในระดบัต่างๆ ได้เข้ารบัการฝึกอบรม ซึง่ได้มกีารกล่าว

ถงึและยกตัวอย่างบางส่วนแล้วในหัวข้อ การกำากับดูแลกิจการ 1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อย่อย “กลุ่มพนักงาน”

(หน่วย : ล้านบาท)
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การกำากับดูแลกิจการ

  1.  นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บรษิทัมุง่พฒันาธรุกจิให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการกำากับดูแลกิจการท่ีด ี มจีรยิธรรมและคณุธรรมเป็นแนวทางเสมอมา 

โดยตระหนักถึงบทบาทและความสำาคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของบริษัท จึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะ

สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทได้จัดกรอบแนวทางในการดำาเนินธุรกิจตามหลักของการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีจรรยาบรรณ และจริยธรรม โดยได้จัดทำา

นโยบายกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ แล้วได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อปฏิบัติให้ครอบคลุม

แนวปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลา เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด(มหาชน) เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

นโยบายดงักล่าวจะเน้นถงึ สทิธิของผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั การคำานงึถงึบทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี การเปิดเผย

ข้อมูลและความโปร่งใส  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

บริษัทกำาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคน จะต้องรับทราบ ทำาความเข้าใจ และปฏิบัติ

ตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และให้นำานโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจ แสดง

บนเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ และนำาไปปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
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นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ มีรายละเอียด ดังนี้

1.1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นให้ได้รับสิทธิอันพึงได้รับ คือ

1. สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น  ได้แก่

1.1  มีสิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น 

1.2  มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่สำาคัญ

ของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.3  มีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

1.4  มีสิทธิในการได้รับ ส่วนแบ่งกำาไร 

1.5  มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและการจ่ายเงินปันผล

1.6  มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด

1.7  มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด

1.8  มีสิทธิในการส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด

1.9  มีสทิธิในการได้รับสารสนเทศทีเ่พยีงพอทันเวลาและในรปูแบบท่ีเหมาะสมในการตดัสนิใจท่ีมผีลกระทบต่อบรษัิทและตนเอง

1.10 มีสิทธิอื่นๆ ทุกประการ ตามที่กฏหมายกำาหนด

2. สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะอำานวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุ้นทุกรายทุกประเภท ท้ังผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ผูถ้อืหุ้นรายย่อย รวมถงึผูถ้อืหุน้ที่

เป็นนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในปี 2557 บริษัทได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ซึ่งบริษัท

ได ้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ้น ในวันที่ 

26 มีนาคม 2557 นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและรายละเอียดประกอบแต่ละวาระการประชุม (ทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลา

ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม 30 วัน 

รวมทั้งบริษัทได้อำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยการเลือกสถานที่ประชุมที่ผู้ถือหุ้น

สามารถเดินทางมาร่วมประชุมโดยสะดวก คือ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินี

บริษัทคำานึงถึงความสำาคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายจึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ดังนี้ 

-  เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 

-  เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

-  ส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

 

ซึ่งบริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่  27 กันยายน 2556 โดย

กำาหนดช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ชื่อบุคคล และส่งคำาถามล่วงหน้า ในระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556  

ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคล และส่งคำาถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด
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การจัดทำาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยระบุวัตถุประสงค์ และเหตุผลประกอบ พร้อมทั้ง

แสดงความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเพือ่สนับสนนุการพจิารณาในแต่ละวาระอย่างชดัเจน รวมถงึเอกสารท่ีต้องใช้เพือ่เข้าประชมุ

ผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และกรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน ซึ่งให้ครอบคลุมทั้งกรณี

ที่ผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน

การดำาเนินการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมประกาศให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน และทราบถึง

ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ในการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและตั้งคำาถามอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาเพียงพอเหมาะสม และผู้บริหาร

ตอบข้อซักถามชัดเจนตรงประเด็น

การนับคะแนนเสียง ทำาด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้บริษัทใช้ผู้นับคะแนนที่เป็นกลาง และ

เก็บผลการลงคะแนนไว้ให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

การจัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมมีบันทึกมติที่ถูกต้อง ชัดเจน และระบุผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนว่ามีผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง จำานวนกี่เสียง และหากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียกับเรื่องที่พิจารณา 

ก็ระบุด้วย รวมทั้งมีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูได้ที่เว็บไซต์

ของบริษัท  www.qh.co.th  ภายใน 14 วัน 

1.2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 9 ท่าน จาก 12 ท่านประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและ

สำานกักฎหมายซ่ึงเป็นตวัแทนอสิระและคนกลางในการตรวจนบัคะแนนเข้าร่วมประชุมด้วย โดยการประชุมดังกล่าวผูถ้อืหุ้นทุกท่านที่

เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ

   

การประชมุมกีารจดัสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่มีวาระอ่ืนเพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระตามหนงัสอื

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมี

สิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในการประชุมตามสิทธิที่ถือหุ้นอยู่ โดยมีการนับคะแนนเสียงด้วยระบบ bar code และสรุปผล

คะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง  ซึ่งแสดงผลบนจอภาพให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ในวาระการเลือกตั้ง

กรรมการบริษัทได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 

บริษัทได้สนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น และอำานวยความสะดวก ดังนี้

1)   ส่งแบบมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งคำาแนะนำาขั้นตอนในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน

ส่วนแบบมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. บริษัทได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท “www.qh.co.th”

2)   แบบมอบฉันทะที่ส่งให้ผู้ถอืหุน้จะเป็นแบบให้ผู้ถือหุ้น สามารถกำาหนดทิศทางให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ได้ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

3)   เสนอให้กรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะตั้งผู้รับมอบฉันทะของตนเอง โดยระบุ

รายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในแบบหนังสือมอบอำานาจ 
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การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

1.  ไม่นำาความลับของบริษัทไปใช้ไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือนำาความเสียหายมาสู่บริษัท โดยเจตนาหรือนำาข้อมูลดังกล่าวไป

เผยแพร่ให้ ลกูค้า ผูข้ายสนิค้า ผูใ้ห้บริการ บริษทัคูแ่ข่ง หรอืบคุคล ภายนอกอ่ืนๆ ยกเว้นแต่ว่าเป็นข้อมลูท่ีสือ่สารกนัในการดำาเนนิงาน

ปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน

2.  ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเพื่อการซื้อขายหุ้น 

3.  ให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื้อขายหุ้น / การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฏ ระเบียบ ที่ทางการ

กำาหนด และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกรายการ

4.  บรษิทัมนีโยบายห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารซ้ือขายหลกัทรัพย์บรษัิทในช่วง 1 เดอืน ก่อนท่ีงบการเงนิจะประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทกุครัง้ 

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารนำาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการทำารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยบรษิัทปฏิบัติและเปิดเผยการทำารายการเกี่ยวโยงกันทุกรายการอย่างถูกต้องตามข้อกำาหนดของ

ทางการ และทำารายการ โดยยดึหลกัเปรยีบเสมอืนการทำารายการกับบุคคลภายนอก เพ่ือหลกีเลีย่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ท่ีอาจเกดิข้ึน 

1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ โดยได้มีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียใน

กลุ่มต่างๆ ไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

กลุ่มพนักงาน
บรษิทัตระหนกัดว่ีาพนักงานเป็นปัจจยัหลกัที่มีความสำาคัญปัจจัยหนึ่ง ท่ีส่งเสริมให้บริษัทประสบความสำาเรจ็และเตบิโตก้าวไปข้างหน้า

บริษัทจึงมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกคนของบริษัทให้เป็นผู้มีความรู้และความสามารถ รวมทั้ง ดูแล

พนักงานด้วยความเสมอภาค เคารพในสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าผลตอบแทน

และสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมตามตำาแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น  

ด้านสวัสดิการพนักงาน

-   บรษิทัจดัให้มสีวสัดกิารเครือ่งแบบพนกังาน สำาหรบัผูท้ีป่ฏบิตัหิน้าที่พนักงานต้อนรับหรือพนักงานขายที่ประจำาอยู่ที่โครงการบ้าน

โครงการอาคารสำานักงานให้เช่า โรงแรม และโครงการเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์

-   บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้นอก

-   บริษัทจัดให้มีการประกันชีวิต และอุบัติเหตุแบบกลุ่ม การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (กรณีคนไข้ใน) 

-   บริษัทจัดให้มีสวัสดิการกระเช้าเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน และกรณีคลอดบุตร

-   บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจตอบแทนความตั้งใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

-   บริษัทให้ความสำาคัญกับเรื่องสวัสดิการและสุขภาพพนักงาน โดย จัดให้มีห้องพยาบาลและมีพยาบาลวิชาชีพประจำา เพ่ือให้

คำาปรึกษาคำาแนะนำา และการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแก่พนักงานรวมทั้งมีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำาปีของพนักงาน

-    บริษัทจัดให้มีระบบสวัสดกิารอืน่ๆ ทีร่วมถงึครอบครวัพนกังาน เช่น สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว (สามี ภรรยา 

บุตร) กรณีเสียชีวิต สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เป็นต้น
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นอกจากนี ้บรษัิทยังได้เปิดช่องทางการสือ่สารและรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนกังาน กฎและระเบยีบต่างๆ

ของบริษัท โดยนำาข้อมูลเหล่านี้แสดงไว้ใน Intranet ของบริษัทและกำาหนด E-mail address ให้แก่พนักงาน เพื่อใช้เป็นช่องทางการ

สื่อสารทั้งบุคคลภายนอกและภายในบริษัท 

เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานและองค์กร บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานจัดทำาเป็นหนังสือ 

เพือ่แจ้งข้อเทจ็จรงิ ปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะของพนักงานหรือเรื่องการร้องทุกข์ต่างๆ โดยนำาไปใส่กล่องรบัฟังความคดิเหน็ 

เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับทั้งหมด จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง จากคณะกรรมการจัดการ เพื่อที่จะกำาหนด

แนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย 

ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 

ตามทีท่างบรษิทัฯ มนีโยบายในการพฒันาบุคลากรเพือ่รองรบัการเตบิโตอย่างยัง่ยนืและต่อเนือ่งของบรษัิท จงึได้มกีารกำาหนดแผนงาน

และกระบวนการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของทางบริษัท โดยได้กำาหนดแนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงานตามแต่ระดับชั้น อีกทั้งได้มีการจัดทำาโครงการต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงาน 

ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อมในทางอ้อม

การจัดพัฒนาบุคลากรส่วนการจัดอบรม

บริษัท ได้กำาหนดหลักสูตรฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรหลัก (Core Course)  หรือหลักสูตรเสริมตามสายการปฏิบัติงาน  เพื่อให้

พนักงานในระดับชั้นต่างๆ ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม ตามนโยบายของทางบริษัท ที่ได้กำาหนดไว้ อาทิ

การปฐมนเิทศพนักงาน - สำาหรับพนักงานใหม่ เพ่ือให้พนกังานใหม่ทุกราย ได้มีโอกาสรับทราบนโยบาย ข้อบงัคบั กฎระเบยีบต่างๆ 

พร้อมทั้งโครงสร้างธุรกิจของบริษัท  อีกทั้งข้อมูลผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับจากบริษัท

ความรูแ้ละมาตรฐานการปฏบัิตงิาน - สำาหรับพนักงานกลุม่งานก่อสร้าง เพือ่ให้พนกังานมคีวามเข้าใจในพืน้ฐานของการก่อสร้างบ้านที่

ถูกสร้างขึ้นให้ได้ตามแบบมาตรฐานที่กำาหนดไว้ ซึ่งช่วยให้การก่อสร้างบ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและช่วยให้บุคลากรสามารถ

ก่อสร้างบ้านตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและบริษัทฯ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Proactive Leadership - สำาหรับผูบ้ริหารระดบักลาง  เพือ่เป็นการพฒันาผูบ้รหิารระดบักลางตัง้แต่วธิคีดิ ทัศนคต ิจนถงึกระบวนการใน

การทำางาน ซึ่งผู้บริหารระดับกลางนี้ จะเป็นกลุ่มผู้บริหารที่จะต้องเชื่อมโยงนโยบาย ภารกิจใหม่ๆ ลงสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้

สามารถบริหารงานได้เป็น บริหารคนได้ รวมไปถึงการบริหารความคิด อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและพัฒนางานต่อไป

เทคนิคการใช้หลักจิตวิทยาสำาหรับผูบ้ริหาร - สำาหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีทักษะความรู้เพิ่มเติมในศาสตร์

ด้านจติวทิยาการบรหิาร เพือ่การบรหิารคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึง่มอีปุนิสัยที่แตกต่างกันออกไปให้สามารถ

อยู่รวมปฏิบัติงานกันได้อย่างมีความสุข และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดทำาโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติงาน

บริษัท ได้กำาหนดโครงการเพื่อการพัฒนาบุคลกร พร้อมทั้งโครงการที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านสุขลักษณะ และการ

สร้างสขุนสิยัทีด่ีในสถานทีท่ำางาน อกีทัง้โครงการทีส่่งเสรมิให้ผูบ้รหิารและพนกังาน ได้มโีอกาสเปิดรบัความรูจ้ากองค์กรและสถาบนั

จากภายนอก เพื่อเพิ่มทักษะ และสามารถนำาความรู้ที่ได้รับนำามาปรับใช้ในการทำางาน อาทิ
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โครงการกิจกรรม 5ส. บริษัท ได้มีการสนับสนุนให้มีการจัดโครงการกิจกรรม 5ส. ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

คุณลักษณะ และการสร้างสุขนิสัยในสถานที่ทำางาน โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการผลิต และการบริการ  

รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำางานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการอบรมให้ความรู้กับ

พนกังาน พร้อมจัดให้มีการตรวจ ติดตาม และประเมินผล 2 ครั้งต่อปี

โครงการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก ตามที่บริษัท ได้มีนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงาน ได้มีโอกาสได้รับ

ทักษะต่างๆ พร้อมทั้งความรู้อันเป็นประโยชน์ จากองค์กรและสถาบันภายนอก เพื่อเป็นการเปิดมุมมองด้านความรู้ใหม่ที่เป็น

ประโยชน์ และนำาความรู้ต่างๆ ที่ได้รับนั้น มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีในด้านประสิทธิภาพการทำางานต่อไป

โครงการจัดทำาวารสารอิเล็คทรอนิคภายใน โครงการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัท และฝ่าย

ทรพัยากรบคุคล ไปยงัผูบ้ริหารและพนักงาน เพ่ือให้ผูบ้รหิารและพนกังานทุกท่าน ได้มีโอกาสได้รับข่าวสารภายในองค์กร พร้อมทัง้

ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในองค์กรเป็นระยะ อีกทั้งเป็นช่องทางให้กับทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการสื่อสารสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นนโยบายของทางบริษัท กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ไปยังผู้บริหารและพนักงาน ให้ได้รับทราบและปฏิบัติตาม โดยการจัดทำา

วารสารอิเล็คทรอนิคดังกล่าวนี้ จะถูกจัดทำาขึ้นทุกๆ ไตรมาส โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบอีเมล์ของบริษัท และ

ระบบอินทราเน็ตภายในบริษัท

โครงการจัดทำาของที่ระลึกครบรอบอายุงาน โครงการดังกล่าวนี้ ได้จัดทำาขึ้นตามนโยบายของทางบริษัทเพื่อมอบให้แก่พนักงานที่

ร่วมงานกบัทางบรษิทัมาเป็นระยะเวลารวม 10 ปี และ 20 ปี เพื่อเป็นการยกย่องและขอบคุณพนักงาน ที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ

ในการร่วมปฏิบัติงานกับทางบริษัทด้วยดีเสมอมา อันส่งผลถึงขวัญและกำาลังใจต่อพนักงาน ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายอย่างเต็มความสามารถต่อไป

ตารางแสดงเวลา (ชั่วโมง) การเข้ารับการอบรม - แยกตามกลุ่มระดับพนักงาน

ระดับพนักงาน
เฉล่ียเวลาเข้ารับการ
อบรม (ช่ัวโมง:คน:ปี)

เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร

พนักงาน 60 เพ่ือให้พนักงานได้มีความรู้ และทักษะในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนำาไปปฏิบัติงาน โดยสามารถนำาความรู้

ต่างๆ ท่ีได้รับไปพัฒนางานได้ พร้อมท้ังเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี  

อันจะส่งผลไปถึงการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด

ผู้บริหารระดับกลาง 80 เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง มีความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งทักษะ ในการบริหารจัดการทีม และการ

วางแผนงาน รวมไปถึงการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีระบบ และเป็นไปตามนโยบายที่ได้

รับจากทางบริษัท ต่อไป

ผู้บริหารระดับสูง 67 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง สามารถบริหารจัดการงาน และรวมไปถึงบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา ให้เป็น

ไปตามหน้าที่การปฏิบัติพร้อมทั้งนโยบายที่ได้รับจากบริษัท อนึ่ง ผู้บริหารสามารถสร้างมุมมองด้านการ

บริหารให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่ดี เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต
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กลุ่มลูกค้า
บริษัทมีการกำาหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าในจรรยาบรรณของบริษัทซึ่งสามารถดูได้ที่ “www.qh.co.th” และบริษัทได้ปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัดและเอาใจใส่รับผิดชอบต่อลูกค้า ด้วยการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ภายใต้นโยบาย “บ้าน 5 คุณภาพ” 

(อันได้แก่ ออกแบบสวยลำ้าสมัย วัสดุเยี่ยม สังคมดี ความปลอดภัยสูง และบริการอย่างจริงใจและซื่อสัตย์) ทั้งนี้ คุณภาพของสินค้า

จะขึ้นอยู่กับระดับราคาของสินค้าที่ขายโดยบริษัทได้ประกาศต่อสาธารณะ และบริษัทได้ยึดมั่นนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดเสมอมา

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำาเนินการกจิกรรมต่างๆร่วมกบัลกูค้า ตามรายละเอียดท่ีได้กล่าวไว้ในหัวข้อ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ข้อย่อย 5 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

สำาหรบัลกูค้าในโครงการบ้านและคอนโดมเินยีมทีม่ข้ีอร้องเรียน สามารถติดต่อได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1388 ในวันและเวลาทำาการ  

หรืออีเมล์ info@qh.co.th

ส่วนโครงการอาคารสำานักงานให้เช่าหรือโครงการอาคารท่ีพกัอาศยัให้เช่า ลกูค้าสามารถติดต่อกับผู้จัดการอาคารหรอืผูท่ี้รบัผดิชอบใน

อาคารนั้นๆ ได้โดยตรง

กลุ่มคู่ค้า 
บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเสมอภาค เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 

โดยคู่ค้าดังกล่าวต้องไม่นำามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมจรรยา วัฒนธรรม และประเพณี

อันดีมีการซื้อสินค้า และมีขั้นตอนการดำาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้ บริษัทได้นำาระบบ Supply Chain ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เพื่อลดขั้นตอน ลดเวลา และเอกสารต่างๆ ในการติดต่อระหว่าง

คู่ค้าและบริษัทเพื่อลดค่าใช้จ่ายและคู่ค้าสามารถจัดเตรียมสินค้าได้ทันตามกำาหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่คู่ค้า เช่น บริษัทดำาเนินการปรับขึ้นราคารับเหมาก่อสร้างหรือให้

เงินช่วยเหลอืแก่ผูร้บัเหมาก่อสร้าง เมือ่ต้นทุนค่าก่อสร้างมีการปรับราคาสูงขึ้นถึงแม้ว่าได้มีการกำาหนดราคาที่แน่นอนไว้ในสัญญา

แล้วกต็ามและรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยชำาระค่าสินค้าเลยวันครบกำาหนดชำาระสินค้า เว้นแต่คู่ค้ามิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือ

ผิดเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้รวมทั้ง บริษัทยังได้มีการจัดงานเลี้ยง เพื่อขอบคุณแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านที่ให้การสนับสนุน และช่วย

เหลือบริษัทด้วยดีตลอดมา เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยบริษัทตระหนักดีว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำาคัญในการ

สนับสนุนให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพด้วยราคาที่ยุติธรรม 

กลุ่มคู่แข่ง
บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจกับคู่แข่งอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม 

เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ดังนี้

1)  แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม

2)  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย

3)  ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำาการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
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กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืม
บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมด้วยความซื่อสัตย์และชำาระคืนเงินกู้ยืมและ

ดอกเบี้ยจ่ายตรงตามกำาหนดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัดกรณี

ที่มีเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท หรือบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

ระบใุนสญัญาเงนิกูยื้มได้ บริษทัจะจดัทำาหนังสอืช้ีแจงและส่งให้ธนาคาร สถาบนัการเงนิ ผูถ้อืหุ้นกูแ้ละเจ้าหนีเ้งนิกูย้มืเป็นการล่วงหน้า 

และหารือตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น 

-  ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ 

-  บริษัทได้ดำาเนินการเจรจากับคู่ค้า และเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

-  ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

-  ไม่เรียก ไม่รับหรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้

-  ไม่นำาเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำากับผู้ให้กู้ยืมเงิน

ทั้งนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดชำาระหนี้แต่อย่างใด

เพื่อเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อร้องเรียน หรือ

แสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. อีเมล์: info@qh.co.th

2. เว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th”  (ในส่วนของ เสนอแนะ/ร้องเรียน )  

3. ยื่นเรื่องโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ที่เลขานุการบริษัทตามที่อยู่ตามข้างล่างนี้

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  ชั้น 7

แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120

1.4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องต่างๆ ของบริษัทซึ่งได้แสดงอยู่ในหัวข้อต่างๆ ใน

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปีแบบรายงาน 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” เช่น รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการ

บริษัท ค่าตอบแทนกรรมการ โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน ปัจจัยความเสี่ยง ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ การจัดการ และฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน เป็นต้นนอกจากนี้ ผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสามารถเข้าไป

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ “www.sec.or.th” และ “www.set.or.th”

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สามารถเปรียบเทียบได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทน

ที่เหมาะสมกับภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทนของบริษัท ก่อนนำาเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  และผู้บริหารของบริษัทได้รับ

ค่าตอบแทนทีเ่ชือ่มโยงกบัผลการปฏบิตัิงานและผลประกอบการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชดุย่อย 

และผู้บริหารระดับสูง ไว้อย่างครบถ้วนในส่วนของโครงสร้างการจัดการ ข้อ 4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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รายงานของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานคุณภาพของ

งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงิน ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และบริษัทได้แสดงรายงานแสดง

ถงึความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อการจดัทำาและการเปิดเผยรายงานทางการเงนิของบรษัิท เสนอไว้ในรายงานประจำาปีควบคูง่บการ

เงนิที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผู้สอบบัญชีไม่ได้

แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำาคัญ 

คณะกรรมการของบริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง โดยเผยแพร่ข้อมูลและ

ข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการ

บริษัทได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ดังนี้

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดทำาขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำาหนดให้ปฏิบัติตามหลัก

การบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำางบการเงิน 

เพื่อให้สะท้อนผลการดำาเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มี

การเปิดเผยข้อมลูทีส่ำาคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นและผูล้งทุนท่ัวไปในการใช้งบการเงนิ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับ

คุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่มีเงื่อนไขทำาให้

คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้แสดงฐานะการเงิน 

ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การทำารายการเกี่ยวโยงกัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีนโยบายหลักว่าการดำาเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักจรรยาบรรณ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณารายการของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเกี่ยวโยงกัน อย่างสมำ่าเสมอ ให้มีเงื่อนไขการทำารายการ

โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำาคัญเสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) และควบคุมดูแลให้

บริษัทปฏิบัติเรื่องรายการเกี่ยวโยงทั้งขั้นตอนการทำารายการและการเปิดเผยข้อมูลรายการเก่ียวโยงให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำาหนด

ของทางการทุกประการ

นอกจากนี้ บริษัทได้พยายามจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทได้จัดทำาประกาศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มา / จำาหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท และการทำา

รายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้พนักงานได้ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อกำาหนดของทางการดังได้แสดงรายละเอียดรายการ

เกี่ยวโยงกันไว้แล้วในส่วนของหัวข้อ รายการระหว่างกัน
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การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการได้อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการ

มีส่วนได้เสีย สำาหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยข้อมลูส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทตามหลกัเกณฑ์และ

วธิกีารรายงาน  ดังนี้ 

1)  ให้กรรมการและผูบ้ริหารต้องรายงานให้บริษทัทราบถงึการมส่ีวนได้เสยีของตนและหรอืของบคุคลท่ีมคีวามเกีย่วข้องตามแบบรายงานที่

บริษัทกำาหนด

2)  ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน ตามข้อ 1) ดังนี้

-  ภายใน 30 วันเมื่อเข้ารับตำาแหน่ง

-  ภายใน 30 วันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากรายงานที่ได้เคยรายงานครั้งล่าสุด

3)  ให้ผู้ที่รายงานตามข้อ 1) ส่งรายงานมายัง เลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่จัดทำารายงาน  

4)  ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามข้อ 3) ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบภายใน 7 วันทำาการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

การรายงานการได้มาและจำาหน่ายหุ้นของบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557

    ชื่อ ตำาแหน่ง

31 ธ.ค.2556 เปล่ียนแปลงในปี 2557 31 ธ.ค.2557

จำานวน 
(หุ้น)

สัดส่วน 
(%)

ได้มา 
(หุ้น)

จำาหน่าย 
(หุ้น)

จำานวน
 (หุ้น)

สัดส่วน 
(%)

 1.  นายอภิศักดิ์    ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ - - - - - -

 2.  นายชัชชาติ    สิทธิพันธุ์ * กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- - - - - -

 3.  นายอนันต์     อัศวโภคิน กรรมการ 88,156,825 0.95992 - - 88,156,825 0.95992

 4.  นายอดุลย์     วินัยแพทย์ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

- - - - - -

 5.  นายอดิศร     ธนนันท์นราพูล กรรมการ 944 0.00001 - - 944 0.00001

 6.  นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน - - - - - -

 7.  นายราชัย      วัฒนเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

- - - - - -

 8.  นายสุริย์       บัวคอม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

- - - - - -

 9.  นายอาชนัน    อัศวโภคิน กรรมการ - - - - - -

10. นางสุวรรณา   พุทธประสาท กรรมการ  รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบรรษัทภิบาล 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

18,625,790 0.20281 - - 18,625,790 0.20281

11. นายประวิทย์   โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส 1,083,369 0.01180 - 1,083,369 - -

12. นายพรเทพ    พิพัฒน์ทั้งสกุล กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

100,004 0.00109 - - 100,004 0.00109

13. นายไพโรจน์   วัฒนวโรดม กรรมการบริหารความเส่ียง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส 2,000,000 0.00022 - 2,000,000 - -

14. นายสมมาตร   พรหมคุณากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - - - -

15. นายรวี         มงคลทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 325,005 0.00354 - - 325,005 0.00354

16. นายสมชาย    วรุณพันธุลักษณ์ กรรมการบรรษัทภิบาล และผู้อำานวยการอาวุโสฝ่าย
บัญชีและการเงิน

- - - - - -

หมายเหตุ  :     1.  หุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกทุกคน ได้นับรวมจำานวนหุ้นของบิดามารดา คู่สมรส และญาติสนิทแล้ว
2. * นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทนนายรัตน์ พานิชพันธ์ ซึ่งได้ลาออกจากตำาแหน่ง
กรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง ทั้งในส่วนของการดำาเนินงานของบริษัทเองตลอดจนข้อมูล

สำาคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบ Set Community Portal หรือ ระบบ SCP 

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนอีกทั้งบริษัทยัง

ได้เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ “www.qh.co.th” เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูข้อมูลทั่วไป และข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทได้โดยสะดวกนอกจากนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถติดต่อบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลธุรกิจได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2677-7000 

ในปี 2557 บริษัทได้มีการนำาเสนอข้อมูลดังนี้

-  นำาเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (Road Show) ในต่างประเทศจำานวน 5 ครั้ง 

-  จัดพานกัลงทนุและนักวเิคราะห์เยีย่มชมกิจการ (Site visit) และให้การต้อนรบันกัลงทุนและนกัวเิคราะห์ท่ีขอพบเพือ่รบัทราบสถานภาพ

การประกอบการ (Company  visit) จำานวน  32 ครั้ง

-  จัดประชุมชี้แจงผลประกอบการรายปีและรายไตรมาสแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์(Analyst Meeting) จำานวน 4 ครั้ง 

-  เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากับภาคธุรกิจหลายครั้ง ได้แก่ 

• Property Day with Tisco     จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด

• Property Day with Bualuang     จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด

• Thailand Focus 2014      จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

• Conference with UOB   จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

• JP Morgan Conference    จัดโดย JP Morgan  

• Opportunity Day with SET        จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• แถลงข่าวเกี่ยวกับแผนงานประจำาปี 2557

นอกจากนีบ้รษิทัยังกำาหนดให้สำานักลงทนุสมัพนัธ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลที่สำาคญัทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรพัย์ของ

บริษัท ตลอดจนข้อมูลสำาคัญอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดย นางสุวรรณา  พุทธประสาท ตำาแหน่งกรรมการและ

รองกรรมการผู้จัดการ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อสำานักนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

-  “www.qh.co.th” ในหมวด “ข้อมูลบริษัท” ในส่วนของ “สอบถามข้อมูลนักลงทุน” ในหัวข้อ “ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” หรือทาง

- อีเมล์ : arpaporn.e@qh.co.th  และ Supaphan@qh.co.th

1.5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ
บริษัทได้จัดทำานโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำากับ

ดูแลกิจการฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทได้เผยแพร่

นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th”

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทได้จัดทำาข้อกำาหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of conduct) ตั้งแต่ปี 2545 และ บริษัทได้

ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยบริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of conduct) ของ

บริษัทไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th”



75

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

ทั้งนี้ การจัดทำาจรรยาบรรณฯ ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม เพื่อเป็นการปกป้องดูแลความขัดแย้งทาง

ประโยชน์ รวมถงึการปฏบัิตงิานของพนักงานให้มคีวามโปร่งใสในการดำาเนนิธรุกจิด้วย และได้มกีารตดิตามผลการปฏิบตัติาม จรรยาบรรณ 

ดังกล่าว เป็นประจำาทุกปี

ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์
บริษัทมีคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์การทำางานจากหลากหลายสาขา มีการแบ่งแยกบทบาท

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน มกีารประชุมคณะกรรมการอย่างสมำ่าเสมอ เพือ่ให้ความเหน็ชอบ

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และเพื่อติดตามการบริหารงานของฝ่ายจัดการ  ให้เป็นไป

ตามเป้าหมายของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทมีกรรมการบริษัท จำานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   4  ท่าน

กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น  4  ท่าน

กรรมการที่เป็นอิสระ   4  ท่านคิดเป็น 4 ใน 12 ของกรรมการทั้งหมด

การรวมหรือแยกตำาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ เพือ่ให้เกดิการแบ่งแยกหน้าท่ีกนัอย่างชดัเจนระหว่างการกำากบัดแูลและ

การบริหารงานประจำา โดยประธานกรรมการจะให้ความมั่นใจว่า ประเด็นสำาคัญทั้งหลายได้นำาเข้าสู่การพิจารณา และคณะกรรมการ

ให้การเน้นหนกัทีถ่กูต้องกบัการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยทุธ์ต่างๆ ท่ีฝ่ายจดัการนำาเสนอและดวู่าได้มกีารนำากลยทุธ์ไปปฏบิตัติาม 

ส่วนกรรมการผู้จัดการ ทำาหน้าที่เป็นผู้นำาของคณะจัดการเพื่อนำากลยุทธ์ที่ได้รับการเห็นชอบแล้วไปปฏิบัติภายในกรอบที่คณะกรรมการ

ได้กำาหนดไว้ 

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของ

บริษัทที่นำาเสนอโดยฝ่ายจัดการของบริษัท และจัดให้มีกลไกในการกำากับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้อืหุ้นและคำานงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ซึง่ได้แสดงรายละเอยีด การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในหัวข้อ โครงสร้างการจดัการ ข้อย่อย 1 คณะกรรมการบรษัิท และข้อย่อย 2 

คณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารได้มกีารประชุมร่วมกัน เพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมประชมุด้วย 

โดยในปี 2556 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19  พฤศจิกายน 2556 และ ในปี 2557 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่  22  ธันวาคม 2557

การประเมินผลงานของคณะกรรมการ
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงานตนเองท้ังคณะอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังเพ่ือช่วยให้คณะกรรมการได้มี

การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำางานของคณะกรรมการ  
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลงานตนเอง

ของคณะกรรมการทั้งคณะในปี 2557 โดยใช้ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการ” ที่บริษัทจัดทำาขึ้นภายใต้หลักการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 6 หัวข้อหลัก 

ได้แก่

1)  โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ

2)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3)  การประชุมกรรมการ

4)  การทำาหน้าที่ของกรรมการ

5)  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6)  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

   2.   คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งสามารถ

สรุปการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ
กรรมการ
บริษัท

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร
และมีอำานาจ

ลงนาม

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
อิสระ

กรรมการ
สรรหาและ
กำาหนดค่า
ตอบแทน

กรรมการ
บรรษัท
ภิบาล

กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

 1.  นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  

 2.  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ *  

 3.  นายอดุลย์ วินัยแพทย์    

 4.  นายอนันต์ อัศวโภคิน  

 5.  นายอดิศร ธนนันท์นราพูล 

 6.  นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ  

 7.  นายราชัย วัฒนเกษม    

 8.  นายสุริย์ บัวคอม    

 9.  นายอาชนัน อัศวโภคิน 

10. นางสุวรรณา พุทธประสาท    

11. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์  

12. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล   

*  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทนนายรัตน์ พานิชพันธ์ ซึ่งได้ลาออก โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
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หมายเหตุ :    -  นายราชัย  วัฒนเกษม  เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
-  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกรศุทธิ์ ปิยัมบุตร
-  * นายสุริย์ บัวคอม ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   ครั้งที่ 3/2557 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 
-  ** นายกฤษณ์    พันธ์รัตนมาลา ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยในปี 2556 จำานวน 4 ครั้ง และใน

ปี 2557 จำานวน 4 ครั้ง 

ขอบเขตอำานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ

มปีระสทิธผิล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย 

เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พจิารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอสิระเพือ่ทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิทั และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5.  พิจารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

โดย ณ 19 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ จำานวน 4 ชุด คือ

1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

2)  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

3)  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ซึ่งขอบเขต อำานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายชื่อและจำานวนครั้งในการ

เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2556 และ ปี 2557 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)

ปี 2556 ปี 2557

1. นายอดุลย์      วินัยแพทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6 7/7

2. นายราชัย      วัฒนเกษม กรรมการตรวจสอบ 6/6 7/7

3. นายกฤษณ์     พันธ์รัตนมาลา** กรรมการตรวจสอบ 6/6 1/1

4. นายสุริย์       บัวคอม* กรรมการตรวจสอบ - 5/5
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6.  จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง)   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินตนเอง (Self - Assessment)  ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประเมินผลงาน

ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในปี 2557 โดยใช้ “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ที่บริษัทจัดทำาขึ้น

ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการ

พิจารณา 5 หัวข้อหลัก ได้แก่

- องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ    

- การฝึกอบรมและทรัพยากร

- การประชุม    

- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ    

- ความสัมพันธ์กับผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผู้สอบบัญชี  และผู้บริหาร  

ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล

2)  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายชื่อและ

จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2556 และ ปี 2557 ดังต่อไปนี้ 

รายชื่อ ตำาแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)

ปี 2556 ปี 2557

1. นายราชัย           วัฒนเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 5/5 7/7

2. นายอดุลย์          วินัยแพทย์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 5/5 7/7

3. นางสาวกนกวลี     วิริยประไพกิจ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 5/5 7/7
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ขอบเขตอำานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนตามที่ได้ถูกกำาหนดไว้ในกฎบัตร

1.   กำาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตั้งแต่ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปให้

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2.   ทำาหน้าที่คัดเลือกบุคลากรที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำาแหน่ง

กรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

3.    กำาหนดวธิกีารและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการ

บริษัทแต่งตั้งที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.   พิจารณาเสนอแนะกำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่

ตำาแหน่งกรรมการผูจ้ดัการขึ้นไปตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัตงิาน เพือ่กำาหนดผลตอบแทนการปฏบิตังิาน

ประจำาปี

5.   พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 3) และข้อ 4) ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ผลการดำาเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย

6.   พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำาปีตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท 

7.   จัดทำารายงานปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

8.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทั ดำาเนินการจดัให้มกีารปฐมนเิทศสำาหรบักรรมการเข้าใหม่ทุกท่านท่ีเข้ารบัตำาแหน่งกรรมการ

บริษัทเป็นครั้งแรกโดยมีเอกสารประกอบการปฐมนิเทศดังนี้

1)  กฎหมาย  และกฏเกณฑ์ ของทางการที่สำาคัญ

2)  หนังสือรับรอง  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

3)  นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

4)  คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

5)  โครงสร้างองค์กร  และธุรกิจบริษัท

6)  เอกสารอื่นๆ ที่จำาเป็น

แผนการสืบทอดตำาแหน่ง
บริษัท ได้จัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง โดยมีแผนการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่จะเข้ามาดำารงตำาแหน่งบริหารที่สำาคัญให้เป็นไป

อย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งในตำาแหน่งผู้บริหาร

ระดับสูง  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

พร้อมกับพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป  โดยมีการประเมินปีละ 1 ครั้ง  โดยมีหัวข้อ

การประเมินดังนี้

1. การบริหารงานตามเป้าหมายธุรกิจและแผนธุรกิจประจำาปี

2. การบริหารงาน  การจัดระบบงาน และการดำาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ
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3)  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 4 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายชื่อและจำานวนครั้งในการ

เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2556 และ ปี 2557 ดังต่อไปนี้ 

รายชื่อ ตำาแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)

ปี 2556 ปี 2557

1. นายสุริย์         บัวคอม ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 4/4

2. นางสุวรรณา     พุทธประสาท กรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 4/4

3. นายสมชาย      วรุณพันธุลักษณ์ กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขากรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 4/4

4. นายกรศุทธิ์      ปิยัมบุตร กรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 4/4

รายชื่อ ตำาแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)

ปี 2556 ปี 2557

1. นายรัตน์        พานิชพันธ์ * ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - 3/3

2. นางสุวรรณา    พุทธประสาท กรรมการบริหารความเสี่ยง - 3/3

3. นายพรเทพ     พิพัฒน์ทั้งสกุล กรรมการบริหารความเส่ียง - 3/3

4. นายไพโรจน์    วัฒนวโรดม กรรมการบริหารความเสี่ยง - 3/3

5. นายสมศักดิ์     จิรรุ่งเรืองวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขากรรมการ

บริหารความเสี่ยง

- 3/3

ขอบเขตอำานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1.  กำาหนดและทบทวนนโยบาย ข้อกำาหนด และวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

2.  กำาหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม

3.  ติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะนำาและการสนับสนุนที่จำาเป็นแก่

ผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุแผนงาน

4.  ประเมินผลภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกำาหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง

5.  เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการดำาเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายชื่อและจำานวนครั้งใน

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2556 และ ปี 2557 ดังต่อไปนี้ 

*  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทนนายรัตน์ พานิชพันธ์ ซึ่งได้ลาออก 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
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ขอบเขตอำานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  กำาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท

2.  ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำาดับความเสี่ยง และกำาหนดแนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม

3.  ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.  ดำาเนินการตัดสินใจและให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับปัญหาสำาคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

  3.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะกำาหนดคณุสมบตัขิองบุคคลท่ีจะดำารงตำาแหน่งกรรมการบรษัิท หรอืผู้บริหารระดับสูงของ

บริษัทตั้งแต่ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามขอบเขตอำานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทนตามที่ได้ถกูกำาหนดไว้ในกฎบัตรตามรายละเอียดท่ีกล่าวในหัวข้อ 2) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

เพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ก่อนนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งต่อไป 

1)    กรรมการอิสระ
เนื่องจากกรรมการอิสระมีส่วนสำาคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและช่วยคานอำานาจผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้ง เพื่อมุ่ง

สู่การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้กำาหนดคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ซึ่งมีเกณฑ์เท่ากับ

ข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

ดังนี้

(ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

(ค)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส 

พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน

ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ

ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาต

ต่อสำานักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ

ให้กู้ยืม คำ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาต

หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่

ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า ทั้งนี้ การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของ
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รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏบิตักิาร

ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น

ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

(ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง

ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผูบ้รหิาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

(ช)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุ้นซึง่เป็นผูท่ี้เกีย่วข้อง

กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(ซ)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับ

เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

2)    กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตั้งแต่ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปของบริษัทต้องผ่าน

คณะกรรมการสรรหากำาหนดค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมของคุณวุฒิ ประสบการณ์ 

ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามที่กฏหมายกำาหนดไว้ ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องได้

รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการ

1)  ประธานกรรมการของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำาของคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะ

กรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น 

2)  ประธานกรรมการซึง่คณะกรรมการเป็นผูเ้ลอืก ทำาหน้าทีเ่ป็นประธานการประชุม และให้มีความมั่นใจว่า ประเด็นสำาคญัทัง้หลาย

ได้นำาเข้าสู่การพิจารณาและคณะกรรมการให้การเน้นหนักที่ถูกต้อง กับการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ต่างๆ ที่

ฝ่ายจัดการนำาเสนอ และดูว่าได้มีการนำากลยุทธ์ไป ปฏิบัติตาม

3)  กรรมการผูจ้ดัการซ่ึงคณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้ ทำาหน้าท่ีเป็นผูน้ำาของคณะจดัการของตนในการนำากลยทุธ์ท่ีได้รบัการเห็นชอบแล้ว

ไปปฏิบัติภายในกรอบที่คณะกรรมการได้กำาหนดไว้

4)  ประธานกรรมการจะสร้างภาพรวมของบริษัทว่าคณะกรรมการทำางานอย่างไร ประธานกรรมการจะให้ความมั่นใจว่าบริษัทมี

คณะกรรมการที่มีประสิทธิผลซึ่งทำางานอย่างได้ผลดีร่วมเป็นคณะเดียวกันกรรมการทุกคนไม่ว่าจะเป็นกรรมการ บริหารและ

ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทเต็มที่ และอย่างกระตือรือร้น ทั้งในเรื่องการจัดการธุรกิจและการกำากับดูแล



83

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

5)  กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารคนหนึ่งที่รอบรู้เรื่องของบริษัทดีที่สุด และผูกพันกับบริษัทมากที่สุดซึ่งแตกต่างจากผู้บริหาร

ระดับสูงอื่นๆ คือ กรรมการผู้จัดการมีภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นมองบริษัทในภาพรวม

6)  บริษัทมีการแยกบทบาทของกรรมการผู้จัดการกับประธานกรรมการอย่างชัดเจนและต้องประนีประนอมกัน บุคคลทั้งสองต้อง

มีความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเคารพต่อกันและกันอย่างสูง เพื่อทำางานสนับสนุนและเกื้อกูลความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

   4.  การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัท 

เพื่อใช้เป็นกรอบหรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้ ซึ่งความเห็นชอบ

ทัง้หมดของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวรวมถึงบริษัทย่อยและบรษัิทร่วมตามความเหมาะสมในการบรหิารจดัการ ซึง่มรีายละเอียด ดงันี้

1)   บริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทมีนโยบายกำากับดูแลการดำาเนินงานของ

บริษัทย่อยเช่นเดียวกับบริษัท โดยฝ่ายจัดการของบริษัทจะเป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม และเป็นผู้บริหารจัดการบริษัทย่อย เพือ่

ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณ

ของบรษิทั โดยจะจดัให้มกีารประชมุผูบ้รหิารของบริษัทย่อยอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อควบคุมและดูแลบรษิทัย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าดำาเนินการตรวจสอบระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทย่อยและสรุปรายงานผลการปฏิบัติ งานตรวจสอบกิจการของบริษัทย่อยทุกแห่งตามแผนงานที่วางไว้ 

และให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

2)   บริษัทร่วม บริษัทดำาเนินการส่งผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็น

ตวัแทนของบรษัิทและมส่ีวนร่วมในการกำาหนดนโยบายท่ีสำาคญัในการดำาเนนิธรุกจิ ท้ังนี ้ บรษัิทยงัมไิด้กำาหนดระเบยีบหรอืข้อกำาหนด

ของบรษิทัทีต้่องได้รับมตเิหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิทในการส่งตวัแทนดงักล่าวเข้าดำารงตำาแหน่งในบริษัทร่วม แต่จะได้

รบัการอนุมัติหรือเห็นชอบจากฝ่ายจัดการของบริษัทในการเข้าดำารงตำาแหน่งในบริษัทร่วม

  5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บรษิทัมนีโยบายกำาหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจนในการดแูลผูบ้รหิารในการนำาข้อมลูภายในของบรษิทัไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน 

โดยการห้ามมิให้ผู้บริหารนำาข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่

งบการเงินจะประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกเหนือจากข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทไม่มีนโยบายห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทของผู้บริหาร อย่างไรก็ตามกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำารายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ตามนัยมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำาการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และต้อง

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทไม่มีมาตรการลงโทษหากพบว่าผู้บริหาร

ฝ่าฝืนนโยบายบริษัท อย่างไรก็ตามกรณีที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวและเกิดผลเสียหายต่อบริษัทและบุคคล

ภายนอกบริษัทจะให้ ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่กำากับดูแลเพื่อดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป 



บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยตลอด 

ตามโอกาสที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำานึกพนักงานให้มี

ส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ดังนี้
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

-   บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กระทำาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

-   บริษัทจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำาธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคงของประเทศ

-   บริษัทปลูกฝังจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัท และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

-   บริษัทดำาเนินการหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

-   บริษัทมีการคัดเลือกผู้รับเหมาโดยคำานึงถึงความเท่าเทียมกัน และความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างทางกาย 

จติใจ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ อายุ การศกึษา หรอืเรือ่งอ่ืนใด ซึง่เปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรมโดยปราศจากอคติใดๆ

-   บริษัทให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่คู่ค้า เช่น บริษัทดำาเนินการปรับขึ้นราคารับเหมาก่อสร้างหรือให้เงินช่วยเหลือแก่

ผู้รับเหมาก่อสร้าง เมื่อต้นทุนค่าก่อสร้างมีการปรับราคาสูงขึ้นถึงแม้ว่าได้มีการกำาหนดราคาที่แน่นอนไว้ในสัญญาแล้วก็ตาม

-   บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมด้วยความซื่อสัตย์และชำาระคืนเงินกู้ยืมและ

ดอกเบี้ยจ่ายตรงตามกำาหนดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด กรณี

ที่มีเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท หรือบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

ระบใุนสญัญาเงินกู้ยืมได้ บริษทัจะจดัทำาหนังสอืช้ีแจงและส่งให้ธนาคาร สถาบนัการเงนิ ผูถ้อืหุ้นกูแ้ละเจ้าหนีเ้งนิกูย้มืเป็นการล่วงหน้า 

และหารือตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกครั้ง

-   บริษัทมีนโยบายกำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในการไม่สนับสนุนให้พนักงาน กระทำาการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต  เช่น การทำาซำ้า ดัดแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่สาธารณชน 

การนำาต้นฉบับหรือสำาเนางานดังกล่าวออกให้เช่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  และบริษัทไม่อนุญาตให้พนักงาน ใช้งาน 

ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
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 2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บรษิทัมนีโยบายต่อต้านการทจุริตและการคอร์รัปช่ัน โดยให้บคุลากรในองค์กรปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และจรรยาบรรณ

ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัท 

จะดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส รวมทั้งสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

นอกจากนี ้ตามทีส่มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย IOD (The Thai Institute of Directors Association) ได้รณรงค์ให้มกีารต่อต้าน

คอร์รัปชั่นโดยภาคเอกชน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัท แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้รับทราบการ

เข้าร่วมโครงการดังกล่าวของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557

บริษัท ได้กำาหนดแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ  5 เรื่องหลัก ดังนี้

1.  การช่วยเหลือทางการเมือง
1.1 บรษิทั มนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยจะไม่ให้การสนบัสนนุ หรอืกระทำาการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมอืงใดการเมอืงหนึง่

1.2 กรณีที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพื่อประชาธิปไตย การสนับสนุน ดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลัก

กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกระทำาไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนพิเศษ ทั้งนี้ในการสนับสนุนจะต้องปฏิบัติ

ตามขั้นตอนที่บริษัทกำาหนดโดยเคร่งครัด

1.3 พนกังานมสีทิธเิสรภีาพในการเข้าร่วมกจิกรรมทางการเมอืง ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็น

พนกังานหรือนำาทรัพย์สนิ อปุกรณ์ เคร่ืองมอืใดๆ ของบรษัิทไปใช้เพือ่ประโยชน์ในการดำาเนนิการใดๆ ทางการเมอืง หากเข้าร่วม

จะต้องพึงระมัดระวังการดำาเนินการใดๆ ที่อาจทำาให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใด

การเมืองหนึ่ง

2.  การบริจาคเพื่อการกุศล
2.1 บรษิทัมนีโยบายบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิหรอืในรปูแบบอืน่ๆ เช่น บรจิาคสิง่ของ 

หรือร่วมกิจกรรม เป็นต้น ทั้งนื้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม โดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ

2.2 พนกังานต้องมีความระมัดระวงัเพือ่ให้มัน่ใจว่าการบรจิาคเพื่อการกุศลนั้น จะไม่ถูกนำาไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สนิบน

ตลอดจนต้องดำาเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย

2.3 การใช้เงนิ หรือ ทรัพย์สนิของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำาในนามบรษัิทเท่านัน้ โดยการบรจิาคเพือ่การกศุล ต้องเป็น 

มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ 

สามารถตรวจสอบได้ และดำาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

3.  เงินสนับสนุน
3.1  การเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัท วิธีหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล 

3.2  พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล และการเป็นผู้ให้การสนับสนุนนั้น จะไม่ถูกนำาไปใช้เป็น

วิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำาเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย
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3.3   พนักงานต้องระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่า การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัท

เท่านั้นโดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท 

4.  ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4.1  พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท  

4.2  พนกังานอาจรับหรือให้ของขวญัได้ตามประเพณนียิม โดยการรบัของขวญันัน้จะต้องไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเชงิธรุกจิใดๆ ของผูร้บั

4.3  ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มูลค่าไม่มากนักและไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด

4.4  หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มูลค่าเกินปกติวิสัย จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท  ให้รายงาน

ผู้บังคับบบัญชาตามลำาดับชั้น

4.5  การให้หรือรับของขวัญอาจกระทำาได้หากทำาด้วยความโปร่งใส หรือทำาในที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้

5.  มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
บรษิทักำาหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดแูลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำาคัญที่จะดำาเนินการให้พนักงานภายใต้สายบงัคบับญัชา

ของตนทราบ เข้าใจ และปฎบัิตติามจรรยาบรรณธุรกจิ นโยบาย/ระเบียบปฎิบัติ/ข้อกำาหนดของบรษัิท หลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ี 

รวมทั้งกฎหมายต่างๆอย่างจริงจัง และได้กำาหนดแนวปฎิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ 

โปร่งใส และตรวจสอบได้

เพือ่ให้ผูร้้องทกุข์หรือผูร้้องเรียนไว้วางใจและเช่ือมัน่ในกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรม เพือ่ให้มกีารปฎิบตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายอย่าง

เท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่

แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

จากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฎิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำาผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฎิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำาที่ขาดความระมัดระวัง

และขาดความรอบครอบ โดยผูร้้องทกุข์หรือผูร้้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน พร้อมส่งรายละเอียดหลกัฐานต่างๆ ได้โดย

ส่ง e-mail ถึง กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้โดยตรง  โดยสามารถตรวจสอบ e-mail ดังกล่าวใน website ของบริษัท  

ผูแ้จ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรียนทัง้ทีเ่ป็นพนักงาน ลกูค้า บคุคลท่ีรบัจ้างทำางานให้แก่บรษัิท หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่อ่ืนท่ีเป็นผูแ้จ้งเบาะแส 

จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัท ได้กำาหนดไว้ 

  3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน

เนือ่งจากปัญหาสทิธมินุษยชนในปัจจบัุนมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อสงัคม รวมถงึกระทบกบัเสรภีาพในการประกอบอาชีพของบคุคล 

และในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายต่อต้านการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมซึ่งเป็น

สังคมระบบนิติรัฐ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพภายใต้ข้อกำาหนดของกฎหมาย ซึ่งมีแนวปฏิบัติ คือ

1.   บริษัทจะไม่กระทำาการใดอันเป็นการเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชนดังกล่าว รวมถึงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลและไม่

กระทำาการอันเป็นการกีดกัน หรือเลือกปฏิบัติกับบุคคลอันเนื่องมาจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ

หรอืสงัคม และจะนำาหลกัเกณฑ์ดงักล่าวมาใช้ในการจ้างงาน การมอบหมายงาน การเลือ่นตำาแหน่ง การให้ผลตอบแทนในการทำางาน 

รวมถึงเงื่อนไขการจ้างงาน 
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2.  ต่อต้านการกระทำาใดอันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุตำ่ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงาน

กำาหนด โดยจะไม่ทำาธุรกรรมใดๆ กับผู้ผลิตสินค้า หรือ บริการที่กระทำาการดังกล่าว 

3.  ดำาเนินการสนับสนุน เคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การดำาเนินการทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งกระทำากับ

บุคคลภายนอกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่กระทำาการอันเป็นการละเมิดสิทธิของพนักงานซึ่ง

ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

  4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามบรรทัดฐานที่เป็นสากล ดังนี้

-  ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน 

-  ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ   

-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำาหนดทิศทางการทำางาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท 

-  ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติ สุขภาพอนามัยร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน 

-  การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานต้องอยูบ่นพืน้ฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม และกระทำาด้วยความสุจริต 

-  ปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ เกีย่วกบักฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน 

-  บริหารพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ โดยไม่เป็นธรรม และไม่ถกูต้อง ซึง่มผีลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมัน่คงในอาชพี

การงานของพนักงาน 

-  ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

   5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

ธุรกิจโรงแรม 

-  มีการรณรงค์ ไม่ให้ร้านค้าในโรงแรมขายเคร่ืองดืม่แอลกอฮออล์ทุกชนิด ท้ังนี้ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

-  การใช้สเปรย์กำาจัดแมลงในโรงแรม เป็นสารสกัดจากสมุนไพร เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการและพนักงานท่ีกำาลงั

ปฏบิตัหิน้าที ่ และช่วยลดขัน้ตอนการย้ายลกูค้าหรอืพนกังานออกจากพื้นที่ เนื่องจากสเปรย์ที่เป็นสารสกัดจากสมุนไพรไม่มีผลกระทบ

กับลูกค้าและพนักงาน

-  มีสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับลูกค้าผู้พิการที่มาใช้บริการ เช่น ห้องพัก ที่จอดรถ ห้องนำ้า  ทางลาดสำาหรับรถเข็นของลูกค้า

-  จัดให้วิทยากรภายนอกเข้ามาฝึกอบรมขั้นตอนการดับเพลิง หนีไฟ วิธีปฐมพยาบาลขั้นต้น ให้พนักงาน และลูกค้า

-  จัดส่งพนกังานใหม่เข้าฝึกอบรมดับเพลิงช้ันสูงทุกปี และจัดทบทวนการดับเพลิงในอาคารทุกเดอืน เพือ่ให้ลกูค้าในอาคารมคีวามเชือ่มัน่

ในระบบการป้องกันอัคคีภัยของอาคาร

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

-   จัดให้ทีมงาน Maintenance Service เข้าพบลูกค้าและอธิบายวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้าน พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย

ของบ้านภายหลังลูกค้าเข้าอยู่ได้ประมาณ 1-3 เดือน

-   จัดงาน Thank you Party ให้กับลูกค้าโครงการบ้าน โดยการจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่มและแจกของที่ระลึก โดยให้ลูกบ้าน

สามารถชวนเพื่อนมาร่วมงานสังสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท

-   สำาหรับโครงการบ้านระดับราคาสูง จะออกแบบโครงการให้มีความเป็น Privacy สูงสุดแก่ลูกค้า เช่น ระบบ Double Security (มี

ป้อมรักษาความปลอดภัย 2 ชั้น) ที่สามารถป้องกันการการเข้า - ออกของบุคคลภายนอก ไม่ให้เข้าไปถึงโซนพักอาศัย หากไม่ได้

รับอนุญาต  
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-   การออกแบบบ้านโดยใช้งานระบบ Home Automation คือ ระบบสั่งการเปิด - ปิดไฟที่ติดตั้งภายในบ้านให้ทำางานอัตโนมัติ เพื่อง่าย

ต่อการใช้งาน มีความปลอดภัย รวมถึงการประหยัดพลังงาน และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถควบคุมการทำางานโดยสั่งงาน

ผ่านเครื่องควบคุมประเภทอื่นๆ ได้ 

-   ระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าโครงการมีการตรวจสอบคนเข้าออกที่เป็นบุคคลภายนอกอย่างเข้มงวด โดยผู้มาติดต่อจะ

ต้องแลกบัตรเข้า - ออกและต้องได้รับการประทับตราบัตรเข้า - ออกทุกครั้งก่อนออกจากโครงการ  เพื่อเพิ่มความมั่นใจในระบบ

รักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในโครงการบ้านของบริษัท

-   การจดัการประชมุรับฟังความคิดเห็นของลูกบ้านภายในโครงการ ข้อเสนอแนะ ปัญหา ในการจดัการความเรยีบร้อยในโครงการร่วมกนั 

รวมทั้งมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ และกล่องรับฟังความคิดเห็นให้ลูกบ้านรับรู้และนำาเสนอข้อคิดต่างๆ ผ่านมาทางโครงการ เพื่อให้เกิด

ความสงบเรียบร้อยภายในโครงการ และลดปัญหาข้อร้องเรียนภายในโครงการ

-   โครงการคอนโดมิเนียมได้มีการออกแบบอาคารต่างๆ ตามมาตรฐานและกฎหมายทางสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบและทำารายงานผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยื่นขอใบอนุญาต รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามที่กฎหมายหมายระบุ รวมทั้งปฏิบัติ

ตามข้อบังคับต่างๆ

-   จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย เพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ที่มีแก่ลูกค้า เพ่ือ

ปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าในทุกด้าน

-    ใช้อุปกรณ์อาคารที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สุขภัณฑ์ประหยัดนำ้า หลอดประหยัดไฟแทนหลอดไส้  เครื่อง

ปรับอากาศ ปั๊มนำ้าเบอร์ 5 แผง solar-cell ฯลฯ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน

-    จัดตั้ง Call Center 1388  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าจำาเบอร์โทรศัพท์ได้ง่าย และ Call Center สามารถตอบคำาถามเบื้องต้นให้

กับลูกค้าได้ เช่น ให้ข้อมูลโปรโมชั่น ทำาเล และรายละเอียดโครงการบ้าน คอนโด และทาวน์เฮ้าส์ เบื้องต้น ก่อนการตัดสินใจซื้อ  

รวมถึงลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้

  6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ตามโอกาสที่เหมาะสม นอกจากนี้ 

บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำานึกพนักงานให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 

-   โครงการอาคารสำานกังานให้เช่า โรงแรม และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดตั้งเครื่อง

ปรับอากาศใหม่เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศเก่าทุกคราวที่ตรวจพบว่ามีการใช้พลังงานมากกว่าค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน และมี

การตรวจสอบคุณภาพนำ้าใช้แล้วของอาคารก่อนปล่อยนำ้าทิ้งสู่ท่อสาธารณะ เป็นต้น

-   โครงการอาคารสำานักงานให้เช่า โรงแรม และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ มีระบบบำาบดันำา้เสยี โดยจะบำาบดันำา้เสีย ก่อนปล่อยนำ้าลงสู่ท่อ

สาธารณะ โดยบริษทัได้มกีารจดัส่งนำา้เสยีทีบ่ำาบัดแล้ว ไปตรวจคณุภาพของนำา้เสยี เพือ่วเิคราะห์นำา้เสยีว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้

-   สนับสนุนให้พนักงานแยกประเภทขยะออกเป็นหมวดหมู่ ก่อนนำาไปจัดทิ้งต่อไป

-   จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลห้องพักอาศัยในเรื่องการทำาความสะอาดห้องพักอาศัยในเรื่องต่างๆ เช่น 

คุณสมบัติของนำ้ายาขัดพื้น ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นผิว หรือ ชนิดของวัสดุ รวมทั้ง ให้มีการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณ

สารตกค้างของนำ้ายาให้น้อยลงและลดปริมาณนำ้าในการซักล้างอุปกรณ์ด้วย ส่งผลให้ปริมาณนำ้าเสียที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง

-   เลือกใช้วัสดุที่ผู้ผลิตมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม โดยตรวจสอบตรามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิต

-    โครงการพฤกษ์ภิรมย์ Regent ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ได้ติดตั้งระบบปรับสภาพนำ้าเสียของโครงการ จนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์

มาตรฐานแล้วกลบัมาใช้ประโยชน์ โดยนำาไปรดต้นไม้ในโครงการ  และติดตั้งตะแกรงดักขยะมิให้เศษมลูฝอยตกลงไปในคลองระบายนำา้ 

ซึ่งทำาให้เกิดการกีดขวางทางนำ้าไหลและนำ้าเน่าเสีย 

-   โครงการ คิวเฮ้าส์ ลุมพินี จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “Life Center Fun Trip 2014” เป็นกิจกรรมปลูกป่าชายเลน..คืนชีวิต

สู่ท้องทะเล มอบให้กับมูลนิธิร่วมใจอนุรักษ์อาสาพัฒนาสมุทรปราการ 
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  7.  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

-   ร่วมเป็นพันธมิตร กับ Kidzania ศูนย์การเรียนรู้และความบันเทิงอันดับหนึ่งของโลก ที่ให้เด็กๆอายุ 4-14 ปี ได้สัมผัสและเรียนรู้

ประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านการเล่นบทบาทสมมติในอาชีพต่างๆ โดย Q House ทำาห้องจำาลอง Studio design ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของ 

Kidzania สยามพารากอน ให้เด็กๆ ได้รับบทบาทกับอาชีพ Interior Design เรียนรู้การจัดตกแต่งห้องด้วยตัวเอง 

-   ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบรั้วโครงการ และสัญญาณจราจรบริเวณถนนทางแยกตัดกับถนนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า 

ผู้ใช้บริการ และคนในชุมชุนข้างเคียง

-   บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อนำาไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 

(พิมพ์อักษรเบล) สำาหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา

-   พนักงานควอลิตี้เฮ้าส์และในเครือ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 (3 พ.ย 57)

-   โครงการ "ทุน Q House เพื่อคุณภาพการศึกษาเยาวชนไทย" ประจำาปี 2557 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประพฤตดิ ีแต่

ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ศึกษาในระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

ณ โรงเรยีนวดัหนองออน อำาเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ จำานวน 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินจำานวน 50,000 บาท ในวันที่ 

19 กันยายน พ.ศ. 2557

   8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
        สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ธุรกิจโรงแรม 
-   เปลี่ยนสระนำ้าคลอรีน เป็นระบบเกลือ เพื่อลดการใช้สารเคมีและเป็นผลดีต่อสุขภาพของลูกค้า

-   เปลี่ยนหลอดไฟฮาโลเจนเป็นหลอด แอลอีดี เพื่อลดการใช้พลังงานในห้องพัก และบริเวณส่วนบริการลูกค้า

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

-   โครงการบ้าน Q.House Avenue พระราม  5  มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยการติดตั้งท่อระบายก๊าซชีวภาพที่ถังบำาบัดทุกใบของ

บ้านทุกหลังในโครงการ เพื่อลดปริมาณก๊าซมีเทนที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบดักละอองนำ้า (Aerosol) ที่

ระบบบำาบัดนำ้าเสียส่วนกลางเพื่อดักละอองนำ้าจากการฟุ้งกระจายในบ่อเติมอากาศ โดยการหมุนเวียนอากาศจากถังเติมอากาศ

เข้าสู่ถังดักละออง เพื่อลดการปนเปื้อนของสารที่ลอยปะปนในอากาศ

-   มีการใช้ระบบพรีคาสท์คอนกรีต เพื่อลดระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างที่เกิดกับชุมชนโดยรอบ ลดขยะ 

ฝุ่นละออง หรือของเสียที่เกิดจากการก่อสร้างลดลง

-   มีการใช้วัสดุทดแทนในการก่อสร้างบ้านแทนวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดเวลาในการติดตั้ง 

เช่น การใช้วัสดุไม้เทียม หรือการใช้กระเบื้องลายไม้ เลียนแบบพื้นไม้จริง การใช้บันไดสำาเร็จรูปแทนการใช้บันไดไม้จริง และการใช้

วัสดุประตูหน้าต่างไวนิล แทนวัสดุไม้จริง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติได้ 

-   สร้างบ่อบำาบัดนำ้าเสียรวมในโครงการที่เกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด โดยจัดให้มีถังบำาบัดนำ้าเสียย่อยในบ้านและอาคารทุกหลัง เพื่อ

บำาบัดนำ้าเสียหรือนำ้าใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะหรือคู คลอง

-   มีการออกแบบอาคารตามหลักสถาปัตยกรรมเขตร้อน มีชายคาบังแดดลดความร้อนเข้าสู่อาคาร กระจกตัดแสง ฉนวนกันความร้อน

ใต้หลังคา ขนาดช่องเปิดที่เหมาะสม ผนังอิฐมวลเบาช่วยป้องกันความร้อน ฯลฯ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการเปิด

ใช้แอร์และพัดลม

-   วางผงัโครงการตามหลกัสถาปัตยกรรมเขตร้อน คำานึงถงึทิศทางแดด ลม ฝน ดนิฟ้าอากาศตามฤดกูาล การวางบ้านในแนวทิศเหนอื-ใต้

ช่วยให้อาคารได้รับแสงตามธรรมชาติ ถ่ายเทอากาศได้ดีและใช้พลังงานกลน้อย ปลูกไม้ยืนต้นและภูมิทัศน์ในโครงการทำาให้สภาพ

โครงการร่มรื่นเย็นสบาย ช่วยกรองฝุ่นและเสียงรบกวน รวมทั้งบริษัทได้ออกแบบบ้านโดยประหยัดพลังงาน โดยคำานึงถึงทิศทาง

ของแสง และลม เพื่อให้ลูกค้าอยู่สบายพร้อมกับประหยัดพลังงานด้วย
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การควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2558  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 

3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการพิจารณาข้อมูลและสอบถามประเด็นต่างๆ จากฝ่ายบริหาร เพื่อ

ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 ด้าน คือ 

1.  ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment )  

2.  ด้านการประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment)

3.  ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

4.  ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  (Information & Communication)

5.  ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทประเมินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่าง

เพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงาน

ของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี

อำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำาหรับการควบคุมภายในใน

หัวข้ออื่นคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน 

ทั้งนี้กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

รายละเอียดการควบคุมภายใน 5 ด้าน มีดังต่อไปนี้

   1.  ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment )

ผู้บริหารและพนักงานมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารได้ให้ความสำาคัญกับการมีจริยธรรม และความซื่อสัตย์

สุจริตในการดำาเนินธุรกิจ โดยจะมีการพิจารณาดำาเนินการตามสมควรแก่กรณี ตามผลของการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ด้วย

ความเป็นธรรมและโปร่งใส ถ้าพบว่าพนักงานของบริษัทประพฤติหรือปฏิบัติหน้าที่อันอาจจะส่งผลกระทบต่อจริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริตในการประกอบธุรกิจ 
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โดยรวมด้านการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 

เช่น 

- คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลให้มีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน

- คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลให้บริษัทกำาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถ

ขอคำาแนะนำาจากผู้เช่ียวชาญในเร่ืองน้ันๆได้ อีกท้ังคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถ

น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง

- บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยสนันสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

- มีการกำาหนด มอบหมาย และจำากัดอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร

ระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน

- บริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน ว่าได้ถูกกำาหนดไว้อย่างรอบคอบ และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง 

การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ

- บริษัทได้จัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร สำาหรับผู้บริหารและพนักงาน ถือเป็นแนวปฏิบัติ 

อย่างเหมาะสม มีข้อกำาหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับกิจการ รวมถึงการห้ามทุจริต คอร์รัปชั่น  รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน และมีการติดตามผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณดังกล่าว

- บริษัทกำาหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมต่างๆท่ีมีความเสี่ยง เช่น ด้านการเงิน การจัดซ้ือ 

และการบริหาร ฯลฯ เพื่อป้องกันการทุจริต และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

- บริษัทมีระบบการควบคุมและติดตามการดำาเนินงานอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบน้ันๆ รวมท้ัง ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ซึ่งมีอิสระในการตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำาหน้าที่วางแผนตรวจสอบตามระดับความสำาคัญ

ของความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยจะครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่สำาคัญของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำาปี รับทราบผลการตรวจสอบ และ

ให้ความเห็นเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งแนะแนวทางการรายงาน

การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานตรวจสอบภายในดำาเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลในปี 2557 ไม่พบความ

บกพร่องเรื่องการควบคุมภายใน อย่างเป็นสาระสำาคัญ

  2.  ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”  มีการระบุประเภทความเสี่ยงให้

ครอบคลุมกับธุรกิจของบริษัท  มีการประเมินและการติดตามภาพรวม รายละเอียดและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ

ของบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ รวมทั้งวางระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  

ทัง้นี ้ ผูบ้รหิารของบริษทัได้มกีารประเมนิสถานการณ์ ความเสีย่ง และวเิคราะห์เหตกุารณ์ท่ีอาจจะส่งผลกระทบและก่อให้เกดิความเสยีหาย

ต่อบริษัท โดยจะกำาหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลด

ความเสี่ยงเหล่านั้น นอกจากนี้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร โดยรายละเอียดการพิจารณาความเสี่ยง

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามที่ได้นำาเสนอไว้ในส่วนของปัจจัยความเสี่ยง
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บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ โดยบริษัทกำาหนดสาระสำาคัญของรายการทางการเงิน 

โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำาคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำาเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง การแสดงรายการในรายงานทางการเงิน ครบถ้วน 

แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง

  3.  ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)  

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นส่วนที่มีความสำาคัญ และสร้างความมั่นใจให้บริษัทและผู้ถือหุ้นว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหาร

กำาหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามโดยพนักงานของบริษัททุกคน ได้แก่

 -  บริษัทมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และวงเงินอำานาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์

อักษร โดยกำาหนดเป็นระเบียบเรื่องอำานาจอนุมัติการจ่ายเงิน

 -  บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานออกเป็น 3 หน้าที่ ดังนี้

(1)   หน้าที่อนุมัติ 

(2)   หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ 

(3)   หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่และการตรวจสอบซึ่งกันและกัน  

-  มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม กำาหนดระดับผู้ใช้งาน (User) และการเข้าถึงข้อมูล

ตามขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะงานที่ตนดูแล และควบคุมกำาหนดสิทธิ์การใช้งานในโปรแกรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับหน้าที่

การปฏิบัติงานในแต่ละระดับชั้นพนักงาน

-  กรณีท่ีบริษัทมีการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำาธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอน

ตามท่ีทางการกำาหนด และคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำาคัญและพิจารณาเสมือนเป็นรายการท่ีกระทำากับบุคคลภายนอก 

(Arm’s Length Basis)

-  กรณีที่ได้มีการอนุมัติธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทในระยะยาว บริษัทได้มีการตรวจสอบและติดตาม

การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างสมำ่าเสมอ 

-  กรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยหรือ

บริษัทร่วมอย่างสมำ่าเสมอ 

-  บริษัทมมีาตรการควบคุมและดำาเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและ

รักษาชื่อเสียงของบริษัท 

  4.  ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)   

บรษิทัได้มกีารพฒันาและปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ง เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวและการดำาเนินงานของบริษัท  ทัง้นี้

เพื่อช่วยอำานวยความสะดวกให้พนักงานทำางานได้สะดวก รวดเร็ว ลดงาน manual เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน รวมทั้งปรับปรุงให้

เป็นไปตามกฏระเบียบของภาครัฐ  



93

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

ระบบ IT ของบริษัทรองรับการทำางานแบบหลายบริษัท (Multi Company) มีการควบคุมการจ่าย ด้วยระบบงบประมาณ และอำานาจ

อนุมัติ ของแต่ละตำาแหน่งงาน โดยทุกระบบทั้งด้านรับและด้านจ่ายจะเชื่อมโยงถึงกันจากระบบ Front Office ไปจนถึงระบบบัญชีการเงิน 

ทั้งนี้ เพื่อให้การทำางาน ถูกต้อง แม่นยำา รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำางาน โดย

การส่งรายงานอัตโนมัติต่างๆ ทาง Email ไปยังผู้บริหาร และร้านค้า รวมทั้งส่ง SMS ไปยังลูกค้า

ในส่วนการควบคุมความปลอดภัย ระบบต่างๆ จะเชื่อมต่อกับระบบ login กลาง โดยจะ disable account อัตโนมัติ เมื่อพนักงานลาออก 

กรณีพนักงานลืม password พนักงานสามารถ request password  ใหม่ได้เอง โดยระบบจะส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรที่แจ้งไว้กับฝ่ายการ

พนักงาน  

การ  backup ข้อมูล จะดำาเนินการ 3 ด้าน  1. Backup ข้อมูลประจำาวัน เก็บไว้อีกเคร่ืองหน่ึง  2.นำาข้อมูลท่ี Backup ข้ึน Tape เพ่ือนำาไปเก็บ

ภายนอกองค์กรทุกวัน 3.ส่งข้อมูลอัตโนมัติไปยังศูนย์สำารองข้อมูล ทุกๆ 30 นาที พร้อมทั้งมีการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ส่งไปยังศูนย์

สำารอง โดยการส่ง email อัตโนมัติ กลับมายังผู้รับผิดชอบวันละ 9 ครั้ง 

ในส่วน Application ต่างๆ เช่น EIS ,Extranet , Intranet รวมท้ัง Application หลักขององค์กร ได้มีการ Replicate ไปยังศูนย์สำารอง ทุกวัน  

นอกจากนี้จะมีการทดสอบ Disaster Recovery ที่ศูนย์สำารอง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งการทดสอบล่าสุดสามารถใช้งานที่ศูนย์สำารองได้

ภายใน 1 ชั่วโมง 33 นาที 

ระบบงานต่างๆ สามารถแยกตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้

1)   ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
ระบบสารสนเทศจะครอบคลุมตั้งแต่ มีระบบลงทะเบียนนายหน้าที่ดิน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อที่ดิน, ระบบจัดซื้อที่ดิน, 

ระบบควบคุมโฉนด ,มีระบบ request งานก่อสร้าง เพื่อใช้วางแผนงานก่อสร้าง เพื่อควบคุมปริมาณ Stock ให้สอดคล้องกับการขาย,

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งใช้ระบบsupply chain ,ระบบงานก่อสร้างรองรับ ทั้งงานก่อสร้างแบบ QCON และ Precast รวมทั้งมีระบบ

ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง, ระบบบริหารจัดการ LG สำาหรับงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ โดยมี alert ต่างๆ เมื่อ LG 

หมดอายุ หรือ ปิดโครงการ โดยด้านจ่ายจะถูกควบคุมการจ่ายด้วยระบบงบประมาณและอำานาจอนุมัติ

บริษัทได้นำา Microsoft Project เข้ามาช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง เพ่ือให้ดำาเนินการได้ตามแผนงานท่ีวางไว้ โดยให้ทุกหน่วยงาน 

Update ความคืบหน้าของตนเอง และให้หน่วยงานอื่นทราบความคืบหน้าของโครงการ 

ด้านการขาย มีระบบเก็บข้อมูลลูกค้าแวะ, ระบบขายและโอน โดยระบบขายสามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนเข้าระบบอัตโนมัติ,

ระบบการตลาดต่างๆ เช่น CRM, Friend Gets Friends, Electronic Direct Mail รวมทั้งส่ง SMS อัตโนมัติขอบคุณลูกค้า มีระบบ

สื่อโฆษณา เพื่อป้องกันความซำ้าซ้อน และวัดผลการใช้สื่อ, ระบบบริการหลังการขาย 

ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศต่างๆจะมีการเชื่อมต่อเข้าระบบบัญชีและการเงิน เพื่อความถูกต้อง และไม่ซำ้าซ้อน และระบบสามารถ

ทำางานอัตโนมัติ เช่น ส่งรายงานอัตโนมัติทาง email, ส่งรายการสั่งซื้อ และการจ่าย  อัตโนมัติให้ร้านค้า และ ส่ง email alert ให้

หน่วยงานต่างๆ 
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นอกจากนี้ได้พฒันาระบบข้อมลูโครงการ เพ่ือเกบ็เอกสารและข้อมลูสำาคญัต่างๆท่ีเกีย่วข้อง ตัง้แต่การจดัซือ้ท่ีดนิ และในแต่ละขัน้ตอน

การขออนุญาต การก่อสร้าง และ ขาย รวมทั้งข้อมูลสำาหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ (EIS- Executive Information System) 

โดยข้อมลูจากระบบ EIS น้ีจะถกูประมวลผลทกุวนั เพือ่ให้ผูบ้รหิารมข้ีอมลูพร้อมท่ีจะนำามาพจิารณาและใช้ในการตดัสนิใจทางธุรกิจ 

โดยระบบ EIS สามารถดูความคืบหน้างานก่อสร้างและงานขายในรูปแบบของผังโครงการได้ 

2)   ธุรกิจโรงแรม / เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์
ระบบสารสนเทศรองรับการบริหารงานโรงแรม และอาคารท่ีพกัอาศยัให้เช่า ระบบสามารถบรหิารการขายทุกๆ อาคาร ได้จากจดุเดยีว 

โดยระบบสามารถทำางานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่อง scan passport ในการอ่านข้อมูลชื่อที่อยู่ลูกค้าเข้าระบบให้โดยอัตโนมัติ  

นอกจากนี้ ระบบยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Smart Device ต่างๆ เช่น การออกบัตรเปิดเข้าห้องพัก, การอ่านบัตรเพื่อใช้บริการ

อาหารเช้า และการนำาบัตรไปใช้เพื่อควบคุมลิฟต์ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพัก นอกจากนี้ระบบจะเชื่อมต่อกับระบบ PABX 

เพื่อดึงข้อมูลการใช้โทรศัพท์เข้าระบบอัตโนมัติ  รวมทั้งมีระบบจดมิเตอร์นำ้าไฟ บน mobile และ interface เข้าระบบ  นอกจาก

นี้ระบบสามารถดึงข้อมูลจากบัตรเครดิตเข้าระบบรับชำาระอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ นอกจากนี้ระบบสามารถ

ส่งข้อมูลเชื่อมต่อกับระบบราชการการต่างๆ เช่น กรมการปกครอง และสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 

ในด้าน CRM มีระบบ Online Questionnaires ที่จะส่งให้กับลูกค้าอัตโนมัติเมื่อ check out เพื่อนำาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ และ

พัฒนางานด้านบริการของโรงแรมให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงระบบ Electronic Direct Mail ที่จะช่วยแจ้งข่าวสาร หรือโปรโมชั่นต่างๆ ให้

กับลูกค้า หรือสมาชิก ในกลุ่มต่างๆ ได้

ข้อมูลการทำาธุรกรรมต่างๆ จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบบัญชีและการเงิน และจะถูกนำาไปประมวลผลเข้ากับ ระบบเพื่อการตัดสินใจ

สำาหรับผู้บริหาร หรือ EIS (Executive Information System) ทุกวัน และจัดส่งรายงานจากระบบให้กับผู้บริหารทุกเช้าโดยอัตโนมัติ  

และเนื่องจากธุรกิจโรงแรม ต้องพร้อมตลอด 24 ชม. ระบบจึงมีการจัดส่งรายงานที่สำาคัญต่างๆ ให้กับผู้บริหารของโรงแรมแต่ละ

สาขาให้อัตโนมัติ เพื่อรองรับแผน BCP วันละ 3 ครั้ง 

3)   ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า
ระบบสารสนเทศจะรองรับการบริหารจัดการด้านอาคารสำานักงาน  ตั้งแต่การทำาสัญญา การรับเงินตามสัญญา และรับอื่นๆ  

การติดตามหนี้  และระบบจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบบัญชีและการเงิน  มีการใช้ระบบ Preventive Maintenance ในการแจ้งซ่อม 

และวางแผนบำารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ 

4)   ด้านการปฏิบัติการสนับสนุน (Back Office)
ระบบสารสนเทศจะรองรับการทำางานของทุกหน่วยงานในองค์กร ตั้งแต่ระบบงบประมาณ, ระบบจัดซื้อ, ระบบทรัพย์สินถาวร ซึ่ง

สามารถตรวจนับทรัพย์สินได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้การ scan QR Code, ระบบควบคุมการเบิกและจ่ายครุภัณฑ์, การควบคุมการ

เบิกและจ่ายเงินสดย่อย, ระบบรับ-จ่าย โดยจะมีการควบคุมงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง

การตรวจสอบอำานาจการอนุมัติตามระดับช้ัน ตามท่ีถูกกำาหนดไว้ในระเบียบของบริษัท เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ามีระบบการควบคุม การตรวจสอบ 

และการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได้ รวมท้ังมีระบบเงินกู้ โดยข้อมูลจะเช่ือมเข้าสู่ระบบบริหารการเงิน ระบบบัญชี อัตโนมัติ โดย

ร้านค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายค่าสินค้าและบริการต่างๆ ได้จากระบบ supply chain ลดการรับสายโทรศัพท์สอบถาม

จากร้านค้า และ มีระบบทะเบียนโทรศัพท์ ขององค์กร เพื่อควบคุมการใช้งาน และการจ่าย
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ในส่วนระบบบัญชีและการเงิน ระบบสามารถดึงข้อมูล Bank Statement เข้าระบบเพื่อทำา reconcile ได้ โดยระบบบัญชี สามารถ

ออกรายงานย้อนหลังได้ โดยข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงได้, ระบบมีการควบคุมทั้งเงินเบิกล่วงหน้าของผู้รับเหมา และเงินรอหักต่างๆ 

โดยระบบต้นทุนสามารถเก็บรายละเอียดได้ถึงรายแปลง และมีการควบคุมการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ด้วย barcode

สำาหรับด้านการบริหารบุคลากร  บริษัทได้ พัฒนาระบบการพนักงาน ให้สามารถ self serviced เช่น เบิกค่ารักษาพยาบาล, 

ตรวจสอบเวลาเข้างาน , บันทึกวันลา และ พิมพ์ ใบแจ้งเงินเดือน โดยควบคุมความปลอดภัยด้วยการใช้ระบบ one time password 

ซึ่งจะส่ง sms ไปยังเบอร์โทรที่แจ้งไว้กับการพนักงาน

  5.  ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำาหนดวิธีปฏิบัติงานและการติดตามผล

ของการปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเน่ือง ซึง่รวมเป็นส่วนหนึง่ของการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบรหิาร ผูค้วบคมุงาน 

และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน จากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ และรายงานผล

การตรวจสอบโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจ

กระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ ฝ่ายบริหารจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที พร้อมแนวทาง

การแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี พ.ศ. 2557 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามฐานะการเงินและ

ผลการดำาเนนิงานอย่างสมำ่าเสมอ และให้ข้อเสนอแนะสำาคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้บริหารเป็นระยะๆ มกีารตดิตามการปฏบิตังิาน

ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ การสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงทีและสอดคล้อง

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทสำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด โดย นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ

งบการเงินประจำาปี  2557  ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีว่าบริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
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รายการระหว่างกัน

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

  (1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ - II (“LHPF II”)

1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้

-  บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  (“LH”)

และบริษัทย่อยของ LH ถือ

หน่วยลงทุน LHPF II รวมกนั

ในสัดส่วนร้อยละ 50 และ LH

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้น 

QH ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 

-  กลุ่ม Reco มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100

เป็น Government of Singapore 

Investment Corporation 

Pte Ltd. (GIC) กลุ่ม RECO 

ได้ถือหน่วยลงทุนLHPF II ใน

สัดส่วนร้อยละ 50 และ GIC 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้น 

QH ในสัดส่วนร้อยละ 10.77      

นอกจากนี้ GIC เป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ที่ถือหุ้น LH 

ในสัดส่วนร้อยละ 18.26 

2. มีกรรมการร่วมกัน คือ 

นายอนันต์ อัศวโภคิน 

บจ.คิว. เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล (“QHI”) (QH ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 100) ได้ทำาสัญญาเช่าทรัพย์สิน รับจ้าง

บริหารอาคาร และให้บริการอื่นๆ ตามรายละเอียด 

ดังนี้

1. เช่าอาคารโรงแรมหรืออาคารเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ 

รวมท้ังส่วนควบเฟอร์นิเจอร์ งานระบบ และอุปกรณ์

ต่างๆ ได้แก่ 

โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต (เดิมชื่อ 

“เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ วิทยุ”)

อายุสัญญาเช่า 4 เดือน (1 ม.ค. 57 - 30 เม.ย. 57)

- ค่าเช่าทรัพย์สิน

- รายได้ค่าบริหารอาคาร

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

- ลูกหนี้อื่น

สรุปรายละเอียดสัญญาเช่าทรัพย์สิน มีดังนี้

บริษัทย่อยจะจ่ายค่าตอบแทนการเช่าทรัพย์สินให้แก่

กองทุนทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ป ี2556 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.) อัตราร้อยละ 96

ของรายได้สุทธิในแต่ละเดือนหรือไม่ตำ่ากว่า 4.41 

ล้านบาทต่อเดอืน หกัด้วยต้นทนุทีบ่วกกลบัแต่ละเดอืน

ต้นทุนที่บวกกลับ ได้แก่ ภาษีโรงเรือน ภาษป้ีาย 

ค่าเส่ือมราคา ค่าเบีย้ประกนัอาคาร และค่าใช้จ่ายอืน่ใน

อัตราร้อยละ 2 ของรายได้

17.02

1.75

-

3.69

75.30

7.33

1.89

-

พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำา

รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผล เป็นราคาที ่

ยุติธรรม และเป็นการดำาเนินธุรกิจ

ปกติ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะ

ได ้รับผลประโยชน ์จากรายได้

ค ่าเช ่าหรือค่าบริการโรงแรมท่ี

ได้รับจากลูกค้าของการประกอบ

ธุรกิจให ้ เช ่ าทรัพย ์สินและค ่า

บริการจากธุรกิจโรงแรม รวมทั้ง

ส่งผลให้ลกูค้ากลุ่มเป้าหมายรู้จัก

ตราสินค้าในชื่อ “โรงแรมเซนเตอร์ 

พอยต์ เพลินจิต” และ “เซนเตอร์ 

พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ”

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

มี เหตุผลอันสมควรในการทำา

รายการ โดยเป็นการทำารายการ

ท่ีทำ า ใ ห้ บ ริ ษั ท ได้ รั บอั ต ร าผล

ตอบแทนที่เหมาะสม

   1.  รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปีท่ีผ่านมา (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ิมเติม) 

บริษัทและบริษัทย่อยสามารถสรุปรายการระหว่างกันได้ ดังนี้
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ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า(ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

- เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2557 ได ้มีการทำาหนงัสอื

ขอยกเลกิสญัญาให้บรกิารโครงการเซนเตอร์ พอยต์ 

เพลินจิต เนื่องจากโครงการปิดปรับปรุงและมี

การเปลี่ยนผู้บริหารโครงการ โดย สัญญายกเลิกมี

ผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

2.  รับจ้างบริหารอาคารและให้บริการอื่นๆ LHPF II 

ได้ยกเลิกสัญญาให้บริการตัง้แต่วันที่ 22 มี.ค. 55 

เนื่องจาก LHPF II ได้ขายโครงการดังกล่าว

ให้แก่ LHPF รายละเอียดการให้บริการ ได้แก่

อาคารเซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ 

(อาคารอะพาร์ตเมนต์ให้เช่า) อายุสัญญา 2 ปี 

(1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 55) 

- ลูกหนี้อื่น

- เจ้าหนี้อื่น

0.30

-

 

0.30

    0.29

  (2)  บจ.เอ็ม แอนด์ เอ การ์ด เซอร์วิส

-  นายกนิษฐ์ สารสิน และภรรยา 

นายกลินทร์ สารสิน และ

พลตำารวจตรีชินภัทร สารสิน ได้

ถือหุ้นบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ 

การ์ด เซอร์วิส จำากัดในสัดส่วน

ร้อยละ40.0 ร้อยละ 0.0025 และ

ร้อยละ15.0 ตามลำาดับ (ณ วันที่  

30 เม.ย. 55) ซ่ึงบุคคลท้ังสามท่าน

เป็นบุตรชายของพลตำารวจเอก

เภา สารสิน ประธานกรรมการ 

QH (พ้นสภาพจากการเป็นประธาน

กรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 7 มี.ค. 56 

เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม) 

-  นางอมรา สารสิน เป็นภรรยา

นายกนิษฐ์ สารสินและเป็นกรรมการ

ในบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ การ์ด 

เซอร์วิส จำากัด

บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำานักงาน

อายุสัญญาจ้างและอัตราค่าบริการ

สัญญาจ้างที่ 1 : 

1 ปี (1 ม.ค. 54 - 31 มี.ค. 55) อัตราค่าบริการ 410 

บาท/คน/วัน คูณด้วยจำานวนพนักงานรักษา

ความปลอดภัย

สัญญาจ้างที่ 2 : 

1 ปี (1 เม.ย. 55 - 31 มี.ค. 56) อัตราค่าบริการ 600 

บาท/คน/วัน คูณด้วยจำานวนพนักงานรักษา

ความปลอดภัย

สัญญาจ้างที่ 3 : 

1 ปี (1 เม.ย. 56 - 31 มี.ค. 57) อัตราค่าบริการ 620 

บาท/คน/วัน คูณด้วยจำานวนพนักงานรักษา

ความปลอดภัย

สัญญาจ้างที่ 4 : 

1 ปี (1 เม.ย. 57 - 31 มี.ค. 58) อัตราค่าบริการ 635 

บาท/คน/วัน คูณด้วยจำานวนพนักงานรักษา

ความปลอดภัย

- ค่าบริการจ่าย

- เจ้าหนี้/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

3.43

0.62

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

มี เหตุผลอันสมควรในการทำา

รายการ โดยเป็นราคาตลาดยตุธิรรม

ที่สามารถเปรียบเทียบกับผู ้ ให ้

บริการรายอื่นๆในตลาดหรือรายที่

บรษิทัว่าจ้าง ได้แก่ บรษิทั แรงเจอร์ 

อินเวสติเกชั่น จำากัด
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ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

  (3)  บจ.เอ็ม แอนด์ เอ บิสซิเนส เซ็นเตอร์

-  พลตำารวจเอกเภา สารสิน 
ประธานกรรมการ QH พ้นสภาพ
จากการเป็นประธานกรรมการ
บริษัทเมื ่อว ันที ่ 7 มี.ค. 56 
เนื ่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดย
บุตรชายและภรรยาบุตรชายถือหุ้น
ในบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ บิสซิเนส 
เซ็นเตอร์ จำากัด รวมทั้งหมดใน
สัดส่วนร้อยละ 45.49 (ณ วันที่ 
15 มี.ค. 55)

 - นางอมรา สารสิน (ภรรยาของ
นายกนิษฐ์ สารสิน บุตรชายของ
พลตำารวจเอกเภา สารสิน) เป็น 
กรรมการบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ 
บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำากัด

เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ เพื่อเป็นท่ีตั้ง
สำานักงาน

สรุปรายละเอียดสัญญาเช่า/บริการ 
สัญญาเช่าที่ 1 : 
3 ปี (16 ส.ค. 53 - 15 ส.ค. 56) จำานวนพื้นที่รวม 917 
ตารางเมตร ที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการ  450 บาท/
ตร.ม./เดือน

สัญญาเช่าที่ 2 : 
3 ปี (16 ส.ค. 56 - 15 ส.ค. 59) จำานวนพื้นที่รวม 917 
ตารางเมตร ที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการ  500 บาท/
ตร.ม./เดือน

- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
- เงินประกันการเช่าและบริการ

-
-

5.83
0.46

มี คว า ม เ ห็ นว่ า อั ต ร า ค่ า เ ช่ า
และค่าบริการของพื้นท่ีอาคาร
สำานักงานท่ีปล่อยเช่า เป็นรายการ
ท่ีมีเหตุผลอันสมควรในการเข้า
ทำารายการ โดยเป็นราคาตลาด
ท่ีส ามารถ เปรี ยบ เที ยบกั บ ผู้
เช่าพ้ืนท่ีรายอ่ืนที่มีขนาดพื้นที่
ใกล้เคียงกัน และเป็นราคาตลาด
ยุติธรรม

  (4)  บจ.เอ็ม แอนด์ เอ แอดไวส์เซอรี่

-  พลตำารวจเอกเภา สารสิน 
ประธานกรรมการ QH พ้นสภาพ
จากการเป็นประธานกรรมการ
บริษัทเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 56 
เนือ่งจากถึงแก่อนิจกรรม โดย
บุตรชายและภรรยาบุตรชาย ได้
ถอืหุน้บรษิทั เอม็ แอนด์ เอ แอด
ไวส์เซอรี่ จำากัด รวมทั้งหมดใน
สัดส่วนร้อยละ 45.29 (ณ วันที่ 
15 มี.ค. 55)
 

-  นายกนิษฐ์ สารสิน และภรรยา
(นางอมรา สารสิน)เป็นกรรมการ
ในบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ แอด
ไวส์เซอรี่ จำากัด

เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ เพื่อเป็นที่ตั้ง
สำานักงาน

สรุปรายละเอียดสัญญาเช่า/บริการ 
สัญญาเช่าที่ 1 : 
3 ปี (1 ก.ค. 52 - 30 มิ.ย. 55) จำานวนพื้นที่ 322 
ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 420 บาท/ตร.ม./เดือน

สัญญาเช่าที่ 2 : 

3 ปี (1 ก.ค. 55 - 30 มิ.ย. 58) จำานวนพื้นที่ 322 

ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 470 บาท/ตร.ม./เดือน

- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

- เงินประกันการเช่าและบริการ

-
-

2.08
0.15

มีค วาม เห็ นว ่ า อั ต ร าค ่ า เ ช ่ า
และค่าบริการของพื้นที่อาคาร
สำานักงานทีป่ล่อยเช่า เป็นรายการ
ที่มีเหตุผลอันสมควรในการเข้า
ทำารายการ โดยเป็นราคาตลาด
ที่สามารถเปรียบเทียบกับผู ้เช่า
พื้นที่รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ ใกล ้
เคียงกัน และเป ็นราคาตลาด
ยุติธรรม

   (5)  บจ.เอ็ม แอนด์ เอ การบัญชีและภาษีอากร

-  พลตำารวจเอกเภา  สารสิน 
ประธานกรรมการบริษัท พ้นสภาพ
จากการเป็นประธานกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 56 เนื่องจาก
ถึงแก่อนิจกรรม โดยบุตรชาย
ได้ถือหุ้นบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ 
การบัญชีและภาษีอากร จำากัด 
รวมท้ังหมดในสัดส่วนร้อยละ 
29.33 (ณ วันที่ 18 มิ.ย. 55)
 

เช่าพ้ืนท่ีในอาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ เพ่ือเป็นที่ตั้ง
สำานักงาน

สัญญาเช่าที่ 1  : 
3 ปี (1 เม.ย. 54 - 31 มี.ค. 57) จำานวนพื้นที่ 474 
ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 470 บาท/ตร.ม./เดือน

มี ค ว าม เ ห็ นว่ า อั ต ร า ค่ า เ ช่ า
และค่าบริการของพื้นที่อาคาร
สำานักงานท่ีปล่อยเช่า เป็นรายการ
ท่ีมีเหตุผลอันสมควรในการเข้า
ทำารายการ โดยเป็นราคาตลาด
ที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เช่า
พื้นที่ รายอื่นที่มีขนาดพ้ืนท่ีใกล้
เคียงกัน และเป ็นราคาตลาด
ยุติธรรม
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

-  นางอมรา สารสิน (ภรรยาของ
นายกนิษฐ์ สารสิน บุตรชายของ 
พลตำารวจเอกเภา สารสิน) เป็น
กรรมการในบริษัทดังกล่าว 

สัญญาเช่าที่ 2 : 
3 ปี ( 1 เม.ย. 57- 31 มี.ค. 60) จำานวนพื้นที่ 474 
ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 510 บาท/ตร.ม./
เดือน

-  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
-  ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ
-  เงินประกันการเช่าและบริการ

-
-
-

3.10
0.04
0.67

   (6)  บจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

-  QH และ LH เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
จำากัด (มหาชน)(“LHFG”) ใน
สดัส่วนร้อยละ 34.12 และร้อยละ 
21.43 ตามลำาดับ (ณ วันที่ 29 
เม.ย. 57) ขณะที่ LHFG เป็น
ผูถ้อืหุน้ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จำากัด (มหาชน)(“LHBANK”)ใน
สดัส่วนร้อยละ 100 และ LHBANK 
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100

-  มีกรรมการร่วมกัน คือ 
นายรัตน์ พานิชพันธ์ และ
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล 

เช่าพื้นที่ ในอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร เพื่อเป็นท่ีตั้ง
สำานักงาน 

สรุปรายละเอียดสัญญาเช่า/บริการ 
สัญญาที่ 1 : 
4 ปี 10 เดือน 4 วัน (28 ต.ค. 53 - 31 ส.ค. 58) 
จำานวนพื้นที่ 240 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 
475 บาท/ตร.ม./เดือน

สัญญาที่ 2 : 
3 ปี (1 ก.ย. 55 - 31 ส.ค. 58) จำานวนพื้นที่ 219 
ตร.ม.อตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร 450 บาท/ตร.ม./เดอืน

-  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
-  ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ
-  เงินประกันการเช่าและบริการ

3.43
-

0.64

3.40
0.05
0.64

มี ค ว าม เ ห็ นว่ า อั ต ร า ค่ า เ ช่ า
และค่าบริการของพื้นท่ีอาคาร
สำานักงานท่ีปล่อยเช่า เป็นรายการ
ท่ีมีเหตุผลอันสมควรในการเข้า
ทำารายการ โดยเป็นราคาตลาด
ที่สามารถ เปรียบเทียบกับผู้เช่า
พื้นท่ีรายอื่นท่ีมีขนาดพื้นที่ ใกล้
เคียงก ัน และเป ็นราคาตลาด
ยุติธรรม

   (7)  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

-  QH และ LH เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
จำากัด (มหาชน)( “LHFG”)ใน
สัดส่วนร้อยละ 34.12 และร้อยละ 
21.43 ตามลำาดับ (ณ วันที่ 29 
เม.ย. 57) ขณะที ่ LHFG เป็น
ผู้ถือหุ้นใน LHBANK ในสัดส่วน
ร้อยละ 100

-  มีกรรมการร่วมกัน คือ 
นายอนันต์ อัศวโภคิน 
นายรัตน์ พานิชพันธ์ 
นางสุวรรณา พุทธประสาท และ
นายอดุลย์ วินัยแพทย์ 

-  มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย

ของ QH คือ นายรัตน์ พานิชพันธ์  

และหรือนางสุวรรณา พุทธประสาท

(ก)  ธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร
-  บัญชีเงินฝากธนาคาร
-  ดอกเบี้ยรับ
-  ค่าธรรมเนียมธนาคาร
-  รายได้จากการขายรถยนต์

(ข )  เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ อโศก
สัญญาที่ 1 :  
3 ปี (1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 55) จำานวนพ้ืนท่ี 71 ตร.ม. 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 500 บาท/ตร.ม./เดือน 

สัญญาที่ 2 :  
3 ปี (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 58) จำานวนพื้นที่ 71 
ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน

- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
- เงินประกันการเช่าและบริการ

905.98
17.27
1.71
2.71

0.65
0.12

1,071.92
12.31
1.24

-

0.62
0.12

ธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร
มีความเห็นว่าการเปิดบัญชีเงิน
ฝากแต่ละประเภท อัตราดอกเบ้ียรับ 
และค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ 
ซึ่งเป็นไปตามปกติเช่นเดียวกับ
บุคคลหรือบริษัทอื่นๆ ที่ได้มี
การประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ค่าเช่าพื้นที่ในอาคารสำานักงาน

มี ค ว าม เ ห็ นว่ า อั ต ร า ค่ า เ ช่ า

และค่าบริการของพื้นที่อาคาร

สำานักงานท่ีปล่อยเช่า เป็นรายการ

ท่ีมีเหตุผลอันสมควรในการเข้า

ทำารายการ โดยเป็นราคาตลาด

ที่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เช่า

พื้นที่รายอื่นท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีใกล้เคียง

กัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม



100

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

หมายเหตุ : บริษัทย่อยที่ถือทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม ได้แก่ บริษัท คิว.
เอช.แมเนจเม้นท์ จำากัด บริษัท คิว.
เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด บริษัท 
เดอะ คอนฟิเด้นช์ จำากัด บริษัท คา
ซ่า วิลล์ จำากัด บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ 
จำากัด บริษัท คาซ่าวิลล์ (เพชรบุรี 
2553) จำากัด บริษัท คาซ่า วิลล์ 
(ระยอง 2553) จำากัด บริษัท คาซ่า 
วลิล์ (ชลบุรี 2554) จำากัด บริษัท คาซ่า
วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำากัด 
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จำากัด และ
บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ 
เรซิเดนซ์ จำากัด

(ค)  เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร

สัญญา :  

3 ปี (1 เม.ย. 57 - 31 มี.ค. 60) จำานวนพื้นที่ 2,665 

ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./

เดือน 

-  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

-  ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ

-  เงินประกันการเช่าและบริการ

(ง)  ค่าบริการดูแลและจัดสวน

บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วน 

ร้อยละ 100 ให้บริการดูแลและจัดสวนแก่ LHBANK

สัญญาที่ 1 

ชั้น 1 อายุสัญญา 1 ปี (ม.ค. 57 - ธ.ค. 57) อัตราค่า

บริการ 15,000 บาท/เดือน

สัญญาที่ 2 

ชั้น 5 และ ชั้น 24 อายุสัญญา 1 ปี (ม.ค.57 - ธ.ค.57) 

อัตราค่าบริการ 1,000 บาท/เดือน  

-  รายได้ค่าบริการ

-  ลูกหนี้การค้า

(จ)  ค่าส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าที่ซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ QH และบริษัทย่อย

-  ค่าส่งเสริมการขาย

   (เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย)

16.67

0.09

4.47

0.19

0.02

3.90

-

-

-

0.19

0.02

18.80

ค่าบริการดูแลและจัดสวน

มีความเห็นว่าอัตราค่าบริการตาม

สัญญาการให้บริการแล้ว ซึ่งเป็น

ไปตามปกติทางการค้าและเป็น

ราคาตลาดยุติธรรม ท่ีสมเหตุสมผล

และสามารถเปรียบเทียบกับธุรกิจ

ประเภทเดียวกันได้ 

ค่าส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าที่

ซื้ออสังหาริมทรัพย์

มีความเห็นว่าค่าส่งเสริมการขายที่

ให้แก่ลูกค้าท่ีซ้ืออสังหาริมทรัพย์ 

สำาหรับเงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย

ผ่อนชำาระแล้ว ซึ่งเป็นไปตามปกติ

ของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

และเป็นรายการปกติทางการค้า

ท่ัวไป ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบมูลค่า

การส่งเสริมการขายประเภทอื่นที่

ให้แก่ลูกค้าท่ีซ้ืออสังหาริมทรัพย์

รายอื่นๆด้วยกันแล้ว มีมูลค่าใกล้

เคียงกัน ดังนั้น รายการดังกล่าว

จึ ง มี เหตุผลอันสมควรในการ

ดำาเนินธุรกรรมทางการค้าดังกล่าว

   (8)  บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ (“HMPRO”)

-  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 

LH ถือหุ้น QH และ HMPRO 

ในสัดส่วนร้อยละ 24.98

ซื้อสินค้าและรับบริการ

-  มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ

-  เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ

48.43

5.11

29.39

6.78

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี

เหตุผลอันสมควรและเป็นไปตาม

ราคาตลาดยุติธรรม ซึ่ง QH และ
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

(ณ วันท่ี 4 ก.ย.57) และร้อยละ 

30.23 (ณ วันที่ 27 ต.ค. 57) 

ตามลำาดับ

-  QH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

HMPRO ในสัดส่วนร้อยละ 19.77 

(ณ วันที่ 27 ต.ค. 57)

-  มีกรรมการร่วมกัน คือ 

นายอนันต์ อัศวโภคิน 

นายรัตน์  พานิชพันธ์ และ

นางสุวรรณา พุทธประสาท 

บริษัทย่อยสามารถเลือกซื้อสินค้า 

และวัสดุก่อสร้างอื่นๆทดแทนจาก

บริษัทอื่นๆได้ ถ้าสินค้าดังกล่าวมี

ราคาที่ถูกกว่า HMPRO

    (9)   บมจ.ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ (“Q-CON”)

มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื LH ถอืหุน้ 

QH และ Q-CON ในสัดส่วน

ร้อยละ 24.98 (ณ วนัที ่4 ก.ย. 57) 

และร้อยละ 21.16 (ณ วันที่ 2 เม.ย.

57) ตามลำาดับ

ซื้อสินค้า

-  มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ

-  เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ

-  ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ

   (เงินจ่ายล่วงหน้า)

หมายเหตุ : QH และบริษัทย่อย คือ บริษัท ควิ เอช 
อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากัด ถือหุ้นใน Q-CON ในสัดส่วน
ร้อยละ 25.78 และร้อยละ 1.45 ตามลำาดบั (ณ วนัที ่31 ธ.ค.
52) เมือ่วนัที ่23 ก.พ. 53 QH และบริษัทย่อยได้ลงนาม
ในสัญญาซื้อขายหุ้น Q-CON ท้ังหมดกบับริษัท เอสซจีี
ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง จำากัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด(มหาชน) โดยมีการชำาระเงินและ
โอนหุน้ทัง้หมดในวนัที ่24 ก.พ. 53 นอกจากนี ้ เมื่อวันท่ี 2 
มี.ค.53 QH ได้มีการลงนามในสัญญาซือ้ขายผลติภณัฑ์กบั 
Q-CON โดยสญัญาดงักล่าวมีอายุ 3 ปี QH ตกลงจะซื้ออิฐ
มวลเบาชนิดก้อนในปริมาณซื้อขั้นตำ่าและราคาที่กำาหนดไว้
ในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไข
ในสัญญาซื้อขายหุ้น Q-CON

72.23

13.62

0.27

62.33

13.77

0.27

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

มี เหตุผลอันสมควรในการทำา

รายการ เนือ่งจากเป็นไปตามเงือ่นไข

ที่ตกลงกันตามสัญญาซื้อขาย

หุ้น Q-CON ซึ่งมีความเป็นอิสระ

ทั้งสองฝ่าย โดย QH และบริษัท

ย ่อยได ้รับประโยชน ์จากกำาไร

จากการขายหุ้น Q-CON ขณะ

ที่ QH และบริษัทย่อยยังมีการใช้ 

ผลิต ภัณฑ ์อิ ฐมวล เบา ในการ

ก่อสร้างบ้านซึ่งมีปริมาณมากกว่า

ปริมาณขั้นตำ่าท่ีถูกกำาหนดไว้ใน

สญัญาซือ้ขายผลติภณัฑ์ ส่วนราคา

ซื้อผลิตภัณฑ ์อิฐมวลเบาเป ็น

ราคาท่ีไม่แตกต่างจากราคาตลาด

ยุติธรรม ณ ขณะนั้นแต่อย่างไร

ก็ตาม เมื่อครบกำาหนดระยะเวลา

ตามเงื่อนไขหรือ QH และบริษัท

ย่อยปฏิบัติไม่ขัดต่อสัญญาซื้อขาย

ผลิตภัณฑ์ QH และบริษัทย่อย

สามารถซื้อสินค้าชนิดเดียวกัน

หรือหาสินค้าทดแทนจากบริษัท

อื่นๆมาทดแทนได้ ถ้าพบว่าราคา

ถูกกว่าราคาที่ซื้อจาก Q-CON

   (10)   บจ.แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ (“LHP”)

1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้

-  LH ถือหุ้น LHP และ QH ใน

สัดส่วนร้อยละ 60 และ 24.98 

(ณ วันที่ 4 ก.ย. 57) ตามลำาดับ

(ก) โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์  เทอร์มินัล 21

1. สัญญารับจ้างบริหารโรงแรม

ค่าบริหารจัดการโครงการคำานวณจากอัตราร้อยละ 

2 ของรายรับทั้งหมดบวกอัตราร้อยละ 4 ของราย

ได้สุทธิ (พ.ย. 54 - ธ.ค. 57)

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี

เหตผุลอนัสมควรในการทำารายการ

และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอาคาร

ที่พักอาศัยให้เช่า/โรงแรมของ QH 

ซึ่งเป็นการดำาเนินธุรกิจปกติของ
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

-  Reco Resort Pte Ltd. ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ GIC ได้ถือหุ้น 
LHP ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 
GIC ผู้ถือหุ้น QH ในสัดส่วนร้อยละ 
10.77 (ณ วันที่ 4 ก.ย. 57) 

2. มีกรรมการร่วมกัน คือ 
นายอนันต์ อัศวโภคิน และ
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล 

- รายได้ค่ารับจ้าง

- เงินสำารองจ่าย

- ลูกหนี้ค่าบริการ

เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2557 บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์

จำากัด (มหาชน) ได้ทำาหนังสือขอยกเลิกสัญญาบริหาร

โครงการตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 และให้เปลี่ยนคู่สัญญา

การบริหารโครงการเป็น บริษัท.คิว. เอช. อินเตอร์

เนชั่นแนล จำากัด (“QHI”) แทน (QH ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 100) โดย QHI ได้เข้าทำาสัญญาบริหารโครงการ

ใหม่อายุสัญญา 1 ปี (1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57)

- รายได้ค่ารับจ้าง

- ลูกหนี้ค่าบริการ

- เจ้าหนี้อื่น

2. ค่านายหน้า
-  รายได้ค่านายหน้า
-  ลูกหนี้ค่านายหน้า 

เนือ่งจากบริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้โอนย้าย
พนักงานในส่วนการตลาดไปสังกัด บริษัท.คิว. เอช. 
อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (“QHI”) ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 
และให้บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(“QHI”) เป็นผู้เรียกเก็บค่านายหน้าแทน
        -  รายได้ค่านายหน้า

(ข) โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำาริ
1. สัญญารับจ้างบริหารโรงแรม

ค่าบริหารจัดการโครงการคำานวณจากอัตราร้อยละ 2 
ของรายรับท้ังหมดบวกอัตราร้อยละ 4 ของรายได้สุทธิ
-  รายได้ค่ารับจ้าง
-  ลูกหนี้ค่าบริการ

เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2557 บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จำากัด 
(มหาชน) ได้ทำาหนังสือขอเปลี่ยนคู่สัญญาการบริหาร
โครงการเป็นบริษัท.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำากัด (“QHI”) แทน (QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
100) โดย QHI ได้เข้าทำาสัญญาบริหารโครงการใหม่อายุ
สัญญา 1 ปี (1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57) 

-  รายได้ค่ารับจ้าง
-  ลูกหนี้ค่าบริการ
-  เจ้าหนี้อื่น

-

-

-

23.25

4.71

-

-
-

0.13

-
-

18.18
8.38

-

24.38

0.36

6.29

-

-

0.53

0.48
0.51

-

20.80
8.73

-
-

0.67

QH โดย QH จะได้รบัผลประโยชน์

จากค่าตอบแทนในการให้บริการ

และการรับจ้างบริหารโครงการ 

รวมทัง้ส่งผลให้ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย

รู ้ จักตราสินค ้า ในชื่ อ “แกรนด ์ 

เซนเตอร์ พอยต์” มากขึ้น 

นอกจากนี้ ค่าบริการที่บริษัท

เรียกเก็บเป็นราคาตามราคาตลาด

ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันโดยอิสระ

 2. ค่านายหน้า
-  รายได้ค่านายหน้า
-  ลูกหนี้ค่านายหน้า 

-
-

4.43
4.74
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

เนือ่งจากบริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้โอนย้าย
พนักงานในส่วนการตลาดไปสังกัด บริษัท.คิว. เอช. 
อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (“QHI”) ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 
และให้บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
(“QHI”) เป็นผู้เรียกเก็บค่านายหน้าแทน

-  รายได้ค่านายหน้า

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-  ลูกหนี้สำารองจ่าย

0.35

-

-

0.25

   (11)  บจ.แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ (“LHM”)

1. มีผู้ถอืหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LH และ
GIC ถอืหุ ้นบริษัท เอเชยี แอส
เซท แอดไวเซอรี ่ จำากดั (“AAA”)
ในสัดส่วนร้อยละ 40 เท่ากัน 
และ AAA ถือหุ้นใน LHM ใน
สัดส่วนร้อยละ 100

2. นางสาวกนกวลี  วิริยประไพกิจ

ถือหุ้น AAA ในสัดส่วนร้อยละ 20

และ AAA ถือหุ้นใน LHM ใน

สัดส่วนร้อยละ 100

3. นางสาวกนกวลี  วิริยประไพกิจ 

เป็นกรรมการร่วมใน QH และ 

AAA

(ก)  ค่าบริการจัดหาบุคลากร
QHI ได้ว่าจ้าง LHM ในการจัดหาบุคลากรและ
ดำาเนินการในส่วนกลาง 2 ปี 
(1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 57)
-  ค่าบริหารบุคลากร
-  เจ้าหนี้อื่น

(ข)  ค่าให้บริการสถานที่

     สรุปรายละเอียดสัญญาให้บริการ ระยะเวลาตาม

สัญญา 2 ปี (1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 57) คำานวณ

จากจำานวนพนักงานท่ีมาใช้บริการพื้นท่ีในอัตรา

คนละ 5,500 บาท ต่อคนต่อเดือน (ไม่รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม)

-  รายได้ค่าบริการ

-  ลูกหนี้อื่น

2.02
-

0.19

0.02

    

1.97
0.27

0.19

-

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี

เหตุผลอันสมควรในการทำารายการ 

โดยเป็นราคาตลาดยุติธรรม

  (12)  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้เฮ้าส์ (“QHPF”)

QH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ QHPF 

ในสัดส่วนร้อยละ 25.66 (ณ วันที่ 

12 พ.ย. 57)  

(ก)  สิทธิการเช่าระยะยาว

QH ให้สิทธิการเช่าอาคารและท่ีดิน และอุปกรณ์ 

ที่ เกี่ยวข ้องของโครงการคิวเฮ ้าส ์ เพลินจิต

ระยะเวลา 30 ป ี (8 ธ.ค.49 - 7 ธ.ค.79)

โดย QH ได้รับชำาระเงินจำานวน 819 ล้านบาท 

(รับชำาระแล้วทั้งจำานวน)

-  สิทธิการเช่ารับล่วงหน้า

-  รายได้ค่าเช่า

(ข)  QH และ QHI (QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

ได้รับจ้างบริหารอาคารสำานักงานให้เช่าจำานวน 3 

อาคาร ได้แก่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี อาคาร

คิวเฮ้าส์ เพลินจิต และอาคารเวฟเพลส

-  รายได้ค่ารับจ้างบริหาร

-  รายได้ค่าบริการอื่น

-  ลูกหนี้อื่น

595.91

27.17

27.66

0.05

2.48

623.08

27.17

25.94

-

2.29

มคีวามเห็นว่าการจำาหน่าย และ/หรือ

ให้สิทธิการเช่าอาคารและท่ีดิน และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 2 โครงการ คือ 

โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต และ

โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้แก่ 

QHPF เป็นไปตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 10/2549 

ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2549 

ซ่ึงเป็นราคายุติธรรม เน่ืองจาก QH 

ได้เปรียบเทียบราคากับผู้เสนอซื้อ

แต่ละรายและคัดเลือกผู้เสนอซื้อที่

ให้ข้อเสนอและเงื่อนไขต่างๆ รวม

ทั้งผลตอบแทนรวมสูงสุดต่อ QH 

ประกอบกับได้พิจารณารายงาน

ของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย 

ณ เวลานั้น
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ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

(ค)  QH ได้เช่าพื้นที่โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

สำาหรับตั้งสถานประกอบการ

-  ค่าเช่าพื้นที่

-  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-  เงินมัดจำาค่าเช่าและค่าบริการ

หมายเหต ุ : ราคาประเมินอาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต (“PJ”)  

และ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี (“LU”) จากผู้ประเมินอิสระ2 

ราย  ณ เวลานั้น มีมูลค่าดังนี้

                              หน่วย : ล้านบาท

                PJ         LU       รวม

CBRE        838       5,566     6,404

BKKAP       800       5,240     6,040

บจ.ซีบี ริชาร์ด เอลลิส(ประเทศไทย)(“CBRE”)

บจ.กรุงเทพประเมินราคา (“BKKAP”)

30.28

0.29

6.61

  

32.74

0.22

6.01

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี

ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผล และเป็นราคา

ที่ยุติธรรม รวมทั้ง อัตราค่าเช่า

และค่าบริการที่QHPFเรียกเก็บ

จาก QH เป็นราคาตลาดยุติธรรม

 (13)  นางสาวณภธรา   พานิชพันธ์

บุตรสาวของนายรัตน์ พานิชพันธ์ 

ตำาแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ 

ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริหารและ

กรรมการผู้จัดการ(พ้นสภาพจาก

การเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการบริษัทเม่ือวันท่ี 

31 ธ.ค. 57)

ซื้อและโอนหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิว

หลังสวน

- 18.5 มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 

มีเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป และเป็น

ราคาตลาดยุติธรรม

 (14)  นางดุษฎีพร   พานิชพันธ์

ภรรยาของนายรัตน์ พานิชพันธ์
ตำาแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ 
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการ(พ้นสภาพจาก
การเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการบริษัทเม่ือวันท่ี 
31 ธ.ค. 57)

จองซ้ือหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด 
อโศกจำานวน 3 ห้อง เป็นจำานวนเงิน 23.7 ล้านบาท
-  เงินจองและเงินดาวน์ 2.81 1.10

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มีเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป และเป็น

ราคาตลาดยุติธรรม

 (15)  นางสาวณภธรา   พานิชพันธ์ และคู่สมรส

บุตรสาวของนายรัตน์ พานิชพันธ์ 
ตำาแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ 
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการ(พ้นสภาพจาก
การเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการบริษัทเม่ือวันท่ี 
31 ธ.ค. 57)

จองซ้ือหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด 
อโศกจำานวน 2 ห้อง เป็นจำานวนเงิน 17.4 ล้านบาท
-  เงินจองและเงินดาวน์ 2.05 1.43

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มเีง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป และเป็น
ราคาตลาดยุติธรรม
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  (16)   นางสาวณฐินี   พานิชพันธ์

บุตรสาวของนายรัตน์ พานิชพันธ์ 
ตำาแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ 
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริหารและ
กรรมการผู้จัดการ(พ้นสภาพจาก
การเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการบริษัทเม่ือวันท่ี 
31 ธ.ค. 57)

จองซ้ือหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด 
อโศกจำานวน 1 ห้อง เป็นจำานวนเงิน 10.1 ล้านบาท
-  เงินจองและเงินดาวน์ - 0.82

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มเีง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป และเป็น
ราคาตลาดยุติธรรม

   (17)  นางสุวิมล   โชติวัฒนาพันธุ์

ภรรยาของนายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธ์ุ

ตำาแหน่งกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการอาวุโส

จองซ้ือหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด 

อโศกจำานวน 1 ห้อง เป็นจำานวนเงิน 9.6 ล้านบาท

-  เงินจองและเงินดาวน์ 1.12 0.77

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 

และไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 

โดยการใช้ส่วนลดพนักงานตาม

ระเบียบการสวัสดิการพนักงาน

  (18)  นายไพโรจน์   วัฒนวโรดม และนางปานภัค   หวังกาญจนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการบริษัท
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และ
ภรรยา

ซื้อและโอน บ้านจัดสรร โครงการลัดดารมย์ Elegance 
วงแหวน-สาทร

15.39 - มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มีเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป และเป็น
ราคาตลาดยุติธรรม

  (19)  นางสาวอธิกยา   วัฒนโรดม

น้องสาวของนายไพโรจน์ วัฒนวโรดม 
ตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ซื้อและโอนอาคารชุด โครงการเดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ 
รัชดา-พระราม3

1.60 - มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มีเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป และเป็น
ราคาตลาดยุติธรรม

  (20)  นายศุภสัณห์   วัฒนโรดม

น้องชายของนายไพโรจน์ 
วัฒนวโรดม ตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

ซื้อและโอนอาคารชุด โครงการเดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ 
รัชดา-พระราม3

1.60 - มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มีเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป และเป็น
ราคาตลาดยุติธรรม

  (21)  นายวศิน  พิพัฒน์ทั้งสกุล

บุตรชายของนายพรเทพ 
พิพัฒน์ทั้งสกุล ตำาแหน่งกรรมการ 
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

จองซ้ือหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด 
อโศกจำานวน 1 ห้อง เป็นจำานวนเงิน 9.3 ล้านบาท
- เงินจองและเงินดาวน์ 0.76 -

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มเีง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป และเป็น
ราคาตลาดยุติธรรม

  (22)  นางสาวไอริณ   วินัยแพทย์

บุตรสาวของนายอดุลย์ วินัยแพทย์ 
ตำาแหน่งกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด 
อโศกจำานวน 1 ห้อง เป็นจำานวนเงิน 6.6 ล้านบาท 
- เงินจองและเงินดาวน์ 0.74 -

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มเีง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป และเป็น
ราคาตลาดยุติธรรม
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  (23)  นายสมศักดิ์   จิรรุ่งเรืองวงศ์

ตำาแหน่ง ผู ้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายบรหิารการเงินและโอนบริษัท
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการเดอะ
ทรัสต์ คอนโด งามวงศ์วานจำานวน 1 ห้อง และ 1 
ร้านค้า เป็นจำานวนเงิน 5.5 ล้านบาท
- เงินจองและเงินดาวน์ 0.01 -

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มเีง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป และเป็น
ราคาตลาดยุติธรรม

  (24)  นายปกรณ์   จิรรุ่งเรืองวงศ์

บุตรชายของนายสมศักดิ์ 
จิรรุ่งเรืองวงศ์ ตำาแหน่งผู้อำานวยการ
อาวุโสฝ่ายบริหารการเงินและโอน

ซื้อและโอนอาคารชุด โครงการคาซ่าคอนโด รัชดา-
ราชพฤกษ์

1.85 - มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มเีง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป และเป็น
ราคาตลาดยุติธรรม

  (25)  บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  (“LH”)

- LH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ QH ใน
สัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 4 
ก.ย. 57)

- มีกรรมการร่วมกัน คือ 
นายอนันต์ อัศวโภคิน และ
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

ค่าเช่าและค่าบริการ 
-  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
-  รายได้อื่น
-  ลูกหนี้การค้า

-
-
-

1.52
0.16
0.05

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผลในการทำา
รายการ เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไข
การค้าโดยท่ัวไป และเป็นราคาตลาด
ยุติธรรม

  (26)  บจ. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์(“LHH”)

- มีผูถื้อหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LH และ

GIC ซ่ึงถือหุ้น QH ในสัดส่วนร้อยละ

24.98 และ 10.77 ตามลำาดับ (ณ วันท่ี 

4 ก.ย. 57) โดย LH และ Government 

of Singapore Investment 

Corporation (Realty)Pte Ltd.

(“GICR”) (GICR และ GIC มี

ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน)ได้ถือ

หุ้นทางอ้อมผ่าน LHP ในสัดส่วน

ร้อยละ 59.98 และ 39.998 ตาม

ลำาดับ และ LHP ได้ถือหุ้น LHH 

ในสัดส่วนร้อยละ 99.97

-  มีกรรมการร่วมกัน คือ 

นางสุวรรณา พุทธประสาท และ

นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ

(ก)  สัญญาว่าจ้างค่าบริหารบุคลากร

บจ.คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (“QH ถือหุ้นสัดส่วน

ร้อยละ 100”) ได้ว่าจ้าง LHH จัดหาบุคลากรให้แก่

โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต (1 ม.ค. 57 - 31 

ธ.ค. 57)

-  ค่าบริหารบุคลากร

-  เจ้าหนี้อื่น

-  ลูกหนี้อื่น

(ข)  ค่าใช้บริการสถานที่และจัดเก็บเอกสาร 

คำานวณจากจำานวนพนักงานท่ีมาใช้บริการพื้นท่ี

ในอัตราคนละ 5,500 บาท ต่อคนต่อเดือน และ

ค่าพื้นที่เก็บเอกสารในอัตรา 5,400 บาท ต่อ

เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (1 ม.ค. 56 - 31 

ธ.ค. 57)

-  รายได้ค่าบริการ

8.82

0.06

0.14

0.63

22.32

1.99

-

0.52

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

มีความสมเหตุสมผลในการทำา

รายการและเป็นธุรกิจปกติ  โดยเป็น

ราคาตลาดยุติธรรม



107

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

(27) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ ("QHHR")

-  QH ได้จำาหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ใน

การประกอบกจิการโรงแรมเซนเตอร์ 

พอยต์ ประตนูำา้ สุขมุวทิ 10 และ

ชิดลม(“ทรัพย์สิน”) และดำาเนิน

การเพื่อให้ QHHR ได้เข้าทำา

สัญญาเช่าอสังหารมิทรพัย์สำาหรบั

โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม 

โดย QH ได้รับค่าตอบแทน

รวม 3,342 ล้านบาท นอกจากนี้

บริษัทได้ลงทุนใน QHHR ใน

สดัส่วนร้อยละ 31.33 เมือ่วนัที ่18 

ก.ค. 55  จำานวน 105.28 ล้านหน่วย

มูลค่าหน่วยละ 10 บาท เป็น

จำานวนเงิน 1,053 ล้านบาทและ

ณ วันที่ 11 ก.ย. 56 QH ยังคง

ลงทุนใน QHHR สัดส่วนร้อยละ 

31.33

(ก) การเช่าโรงแรม

CPH ได้เช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบ

กจิการโรงแรมจาก QHHR ได้แก่ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ 

ประตูนำ้า สุขุมวิท 10  และชิดลม

-  ค่าเช่า

-  ค่าเช่าค้างจ่าย

(ข)  QH เข้ารับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตำ่า 

ให้แก่ QHHR จากการท่ี QH จำาหน่ายทรัพย์สนิให้ 

QHHR และ CPH ได้เข้าทำาสัญญาเช่าทรัพย์สิน

ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันท่ี QHHR 

เข้าลงทุนในทรัพย์สินเป็นจำานวนไม่เกิน 837 ล้านบาท

-  เงินประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตำ่าที่จ่าย

-  เงินประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตำ่าค้างจ่าย

197.94

63.37

83.46

34.08

210.32

53.72

88.66

117.54

มี ค ว าม เห็ นว่ า ก า ร จำ า หน่ า ย

อสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบ

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ 

ให้สิทธิการเช่า และ/หรือโอนสิทธิ 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์แก่ QHHR 

น้ัน ได้ดำาเนินการตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบร ิษ ัท คร ั ้ งท ี ่

4/2555 ซึ ่งประชุมเมื ่อว ันท่ี 19 

ม ิ .ย. 55 โดยม ีมต ิอน ุมัติให้

บริษัทและบริษัทย่อยจำาหน่าย

อสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบ

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ

ให้สิทธิการเช่า และ/หรือ โอน

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3 

โครงการ คือ โรงแรมเซนเตอร์ 

พอยต์ ประตูน้ำา โรงแรมเซนเตอร์ 

พอยต์ สุขุมวิท 10 และโรงแรม

เซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม เป็นราคา

ที่ยุติธรรม

เน่ืองจาก QH ได้เปรียบเทียบ

ราคากับผู้เสนอซ้ือแต่ละรายและ

คัดเลือกผู ้เสนอซ้ือท่ีให้ข้อเสนอ

และเงื่อนไขต่างๆ รวมท้ังผล 

ตอบแทนรวมสงูสดุแก่ QH ประกอบ

กับได ้พิจารณารายงานของผู ้

ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ณ 

เวลาน้ัน คณะกรรมการตรวจ

สอบมีความเห็นว่าในขณะที่ทำา

รายการนั้น รายการดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผลและเป็นราคา

ที่ยุติธรรม

-  บจ.เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิต้ี 

(“CPH”)  (QH ถือหุ้นในอัตรา 

ร้อยละ 99.99) เช่าทรัพย์สินจาก 

QHHR เพื่อมาประกอบธุรกิจ

โรงแรม

หมายเหตุ : ราคาประเมินโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ 

ประตูนำ้า (“CP1”)  โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สขุมุวทิ 10 (“CP2”) 

และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม(“CP3”) จากผู้ประเมิน

อิสระ 2 ราย ณ เวลานั้น มีมูลค่าดังนี้

                                หน่วย : ล้านบาท

             CP1        CP2    CP3     รวม

GAA       1,144      1,549    725    3,418

TAP        1,204      1,700    724    3,628

บจ. แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่(“GAA”)

บจ. ทีเอพี แวลูเอชั่น(“TAP”)

  (28)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (“LHPF”)

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ LH และ 
GIC ถือหุ้น QH ในสัดส่วนร้อยละ 
24.98 และ 10.77 ตามลำาดับ 
(ณ วันท่ี 4 ก.ย. 57) และได้เข้า
ลงทุนในหน่วยลงทุนของ LHPF ใน
สัดส่วนร้อยละ 15.0 เท่ากัน (ณ 
วันที่ 14 ส.ค. 57)

บจ.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (“QHI”) (QH ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ทำาสัญญารับจ้างบริหาร
อาคาร และให้บริการอื่นๆ ตามรายละเอียด ดังนี้

(ก) โครงการเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ 
สุขุมวิท-ทองหล่อ

1.  สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
อัตราค่าบริการร้อยละ 2 ของรายได้จากการ
ดำาเนินงานรวมรายเดือนบวกร้อยละ 5.5 ของกำาไร
จากการดำาเนินงานของโครงการ

มีความเห็นว่าการเข้าทำารายการที่
เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีความสม
เหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจอาคารท่ีพักอาศัยให้เช่าของ 
QH หรือบริษัทย่อย ซ่ึงเป็นการ
ดำาเนินธุรกิจปกติของ QH หรือ
บริษัทย่อย โดย QH และบริษัทย่อย
จะได้รับผลประโยชน์จากค่าตอบแทน
การรับจ้างบริหารโครงการและ
ค่านายหน้าจากโครงการทั้งหมด
ดังกล่าว
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ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

-  รายได้ค่าบริหารอาคาร
-  ลูกหนี้ค่าบริการ
-  ลูกหนี้อื่น

2.  ค่าบุคลากร
-  รายได้ค่าบริการ 

3.  สัญญาบริหารและจัดการโครงการ
-  รายได้ค่าบริการ 
-  ลูกหนี้การค้า
-  เงินสำารองจ่าย

(ข) โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ 
เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์
QH และบริษัทย่อยรับจ้างบริหารอาคาร จัดทำา
บัญชี และเป็นนายหน้าจัดหาลูกค้าเข้าพักอาศัย 
รวมทั้งให้ LHPF ใช้เครื่องหมายการค้า “Centre 
Point Resident”

7.81
1.24
0.24

1.52

2.80
0.16
0.24

7.90
1.25
0.02

1.44

4.20
0.59
0.16

-  รายได้ค่าบริหารอาคาร
-  รายได้ค่าบริการบุคลากร
-  รายได้ค่าบริการอื่น (ค่านายหน้า)
-  ลูกหนี้ค่าบริการ
-  ลูกหนี้อื่น - ค่านายหน้า

(ค) โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช
วิลล่า สาทร
QH และบริษัทย่อยรับจ้างบริหารอาคาร จัดทำา
บัญชี และเป็นนายหน้าจัดหาลูกค้าเข้าพักอาศัย 
รวมทั้งให้ LHPF ใช้เครื่องหมายการค้า “Centre 
Point Resident”
-  รายได้ค่าบริหารอาคาร 
-  รายได้ค่าบริการบุคลากร
-  รายได้ค่าบริการอื่น (ค่านายหน้า)
-  ลูกหนี้ค่าบริการ
-  ลูกหนี้อื่น - ค่านายหน้า

2.05
0.94

-
1.50
1.62

1.87
0.39

-
0.90
2.95

2.05
0.94
0.97
1.24
1.62

1.87
0.39
2.31
0.69
2.95

  (29)  Harbour View Joint Stock Company (“HVC”)

-  บจ.คิว. เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล 
(“QHI”) (QH ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 100) ได้ถือหุ้นบจ. คิว.
เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) 
(“QHI(BVI)”) ในสัดส่วนร้อยละ 99 
โดย QHI(BVI)ถือหุ้นใน HVC ใน
สัดส่วนร้อยละ 14.15

(ก)  การให้เงินกู้ยืม
-  เงินให้กู้ยืม
-  ดอกเบี้ยรับ
-  ดอกเบี้ยค้างรับ

33.97
1.85
3.98

33.84
0.91
2.09

มีความเห็นว่าการให้กู้ยืมและการ
คำ้าประกันเงินกู้ยืมแก่ HVC นั้น มี
เหตผุลอนัสมควร เนือ่งจากเป็นการ
ให้กู ้ยืม และการคำ้าประกันตาม
สัดส่วนการถือหุ้น
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ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

-  นางสุวรรณา พุทธประสาทเป็น
กรรมการร่วมของQH QHI และ 
HVC

(ข)  การคำ้าประกันเงินกู้ยืม
QH เป็นผูค้ำา้ประกนัเงนิกูย้มืของ HVC ตามสดัส่วนการ
ถือหุ้นของ QHI(BVI) (ร้อยละ 21) เป็นจำานวน 1.3 
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2540 - ปัจจุบัน แต่
เนื่องจาก HVC ได้มีการเพิม่ทนุให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ 
QHI(BVI) ไม่ได้ทำาการจองซือ้หุน้เพิม่ทนุดงักล่าว ทำาให้
สดัส่วนการถอืหุน้ในปัจจุบันได้ลดลงเหลือร้อยละ 14.15 
แต่ภาระคำา้ประกนัยงัคงเกดิจากจำานวนเงนิกูย้มืดังกล่าว 
ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดจำานวนลงตามความสามารถ
ของ HVC ในการจ่ายชำาระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียท่ี
เกิดขึ้น (รายละเอียดตามปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3.1 
ความเสี่ยงด้านการเงนิ เรือ่งความเสีย่งจากการลงทนุ การ
ให้กู้ยืมเงิน และการคำ้าประกันบริษัทท่ีเกี่ยวข้องราย 
HVC)

   (30)  บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำากัด (มหาชน)

-  นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทแมน

ดารินโฮเต็ล จำากัด (มหาชน) ใน

สัดส่วนร้อยละ 34.53 (ณ วันที่ 

19 มี.ค. 57) และมีตำาแหน่งเป็น

ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการ

บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ของบริษัท

-  นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์

เป็นมารดานายอนันต์ อัศวโภคิน

ซึ่งเป็นกรรมการใน QH

บจ.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล(“QHI”) (QH ถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ทำาสัญญา รับจ้างบริหาร

อาคาร

พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำา

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผล เป็นราคาที่

ยุติธรรม และเป็นการดำาเนินธุรกิจ

ปกติ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะ

ได้รับผลประโยชน์จากรายได้ค่า

บริการโรงแรมท่ีได้รับจากลูกค้า

ของการประกอบธุรกิจโรงแรม  

รวมทั้ งส ่ งผลให้ลูกค้ากลุ ่มเป้า

หมายรู้จักตราสนิค้าในชือ่ “โรงแรม

แมนดารนิ” มากขึ้น

ระยะเวลาตามสัญญา 2 ปี (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 58) 

โดยคิดค่าตอบแทนร้อยละ 2 ของรายรับทั้งหมด และ

ร้อยละ 4 ของกำาไรขั้นต้นจากการดำาเนินการ

-  รายได้ค่าบริหารโครงการ

-  ลูกหนี้อื่น

7.26

3.60

0.55

0.59

   (31)  บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์แอนด์ เฮ้าส์

-  QH และ LH เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 

จำากัด(มหาชน)( “LHFG”)ใน

สัดส่วนร้อยละ 34.12 และร้อยละ 

21.43 ตามลำาดับ (ณ วันที่ 29 

เม.ย. 57) ขณะที่ LHFG เป็น

ผู ้ถือหุ ้นใน บมจ. หลักทรัพย์ 

แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ในสัดส่วน

ร้อยละ 99.79 (ณ วนัที ่30 ธ.ค. 57)

บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เช่าพื้นที่ใน

อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร

สัญญา :  

3 ปี (1 เม.ย. 57  - 31 มี.ค. 60) จำานวนพื้นที่ 577 

ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน 

-  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

-  ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ

-  เงินประกันการเช่าและบริการ

4.18

0.15

0.97

-

-

-

มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการของพื้นท่ีอาคารสำานัก

งานที่ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มี

เหตุผลอันสมควรในการเข้าทำา

รายการ โดยเป็นราคาตลาดที่สา

มารถเปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่

รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน

และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

กรรมการตรวจสอบเห็นว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มิได้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ (conflict of interest) ระหว่างบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งมิได้มีโครงสร้างการถือหุ้นหรือ

การบริหารบริษัทในกลุ่มในลักษณะอำาพราง (nominee) แต่อย่างใด

 

กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบแล้วว่ารายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน ระหว่างบริษัทและบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งตาม

ความหมายของประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำาหนดบทนิยามในประกาศ

เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เป็นการรับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม (Fair 

Market Value) นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็น

ไปในราคาตลาดยุติธรรม พร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแย้ง

ภายใต้ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

   2.   มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

ก่อนการเข้าทำารายการระหว่างกันบริษัทจะมีขั้นตอนการอนุมัติรายการ โดยเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและ

อนุมัติการเข้าทำารายการระหว่างกันว่ามีความเหมาะสมและได้ปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นต่อ

รายการที่เกี่ยวโยงกันเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน

อีกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าทำารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิในการ

ออกเสียงลงมติในการทำารายการระหว่างกันนั้นๆ

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

   (32)  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จำากัด

-  QH และ LH เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 

แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 

จำากัด(มหาชน)(“LHFG”)ใน

สัดส ่วนร ้อยละ 34.12 และ

ร ้อยละ 21.43 ตามลำาดับ 

(ณ วันที่ 29 เม.ย. 57) ขณะที่ 

LHFG เป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท

หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

จำากัด (มหาชน) ในสัดส่วน

ร ้อยละ 99.79 และบริษัท

หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใน

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอด

ไวเซอรี่ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 

99.99

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จำากัดเช่า

พื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร

สัญญา :  

3 ปี (1 เม.ย.57 - 31 มี.ค. 60) จำานวนพ้ืนท่ี 30 

ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./

เดือน 

-  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

-  เงินประกันการเช่าและบริการ

0.15

0.05

-

-

มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่า

บริการพื้นที่อาคารสำานักงานท่ี

ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผล

อันสมควรในการเข้าทำารายการ 

โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถ

เปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่

นท่ีมีขนาดพื้นท่ีใกล้เคียงกันและ

เป็นราคาตลาดยุติธรรม
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  3.  นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทและบริษัทย่อยยังคงนโยบายการทำารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต ตามความเหมาะสมและความจำาเป็นทาง

ธุรกิจ โดยจะมีการกำาหนดเง่ือนไขต่างๆตามลักษณะการดำาเนินการค้าปกติท่ัวไปซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาตลาดหรือกรณีท่ีไม่สามารถ

หาราคาเปรียบเทียบได้ บริษัทและบริษัทย่อยก็จะใช้ราคาต้นทุนบวกด้วยกำาไรข้ันต้น โดยรายการดังกล่าวจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำารายการทุกครั้ง รวมทั้ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ 

คำาสั่ง ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน

การปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทหรือ

บริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทและบริษัทย่อยจะนำาเสนอรายการดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้

ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว และนำาข้อมูลที่ได้ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและนำาเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจตามสมควรแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อย

จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำาปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

และบริษัทย่อย

   4.  เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 
        และบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อาจทำาธุรกิจแข่งขันกับบริษัท

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้ง บริษัทจะไม่จัดให้มีโครงสร้างการถือหุ้น

หรือการบริหารงานในกลุ่มบริษัทในลักษณะอำาพราง (nominee) อย่างไรก็ตาม บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ บริษัท 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 4 กันยายน 2557) เนื่องจาก

-  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่าซึ่งเป็นธุรกิจประเภท

เดียวกันกับบริษัท

-  นายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 23.76 (ณ วันที่ 

17 มีนาคม 2557) และดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รวมทั้งนายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ด้วย โดย

สองท่านนี้เป็นกรรมการในบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจากจำานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 12 ท่าน
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-  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้ถือหุ้นในบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด(มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 30.23

(ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 และบริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 19.77 (ณ วันที่ 27 

ตุลาคม 2557) โดยมีเหตุผลในการถือหุ้นดังกล่าว เพื่อเป็นการลงทุนร่วมกัน ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทร่วมดังกล่าวในปี 2538 ซึ่งใน

ช่วงแรกถือหุ้นโดยบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ต่อมาใน

ปี 2544 บริษัทได้ซื้อหุ้นบริษัทร่วมดังกล่าวทั้งหมดจากบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัดที่ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 27  

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน รวมทั้งเป็นการลงทุน

ระยะยาว

เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น

ผู้ถือหุ้นใหญ่และมีกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) เป็นกรรมการในบริษัท บริษัทได้วาง

แนวทางขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ ดังนี้

1.  โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทมีกลุ่มผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันหรือกองทุนถือหุ้นรวมกันเกินกว่าที่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด

(มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ดังนั้น กรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลให้บริษัทเสียผลประโยชน์ 

กลุ่มผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันหรือกองทุนสามารถออกเสียงลงมติคัดค้านรายการนั้นๆในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.  คณะผู้บริหารของบริษัทมีความเป็นอิสระในการบริหารงานและตัดสินใจในทุกๆด้าน รวมทั้งไม่มีกรรมการ กรรมการบริหาร 

ผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากดั (มหาชน) อยู่ในคณะผูบ้รหิารดงักล่าวแต่อย่างใด ดงันัน้ การดำาเนนิ

ธุรกิจจึงแยกจากกันโดยอิสระ

3.  รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียหรือ

อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะนำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระพิจารณากล่ันกรอง 

และแสดงความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ ทุกรายการ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันหรือความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ

หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่รายการที่เกิดขึ้นมีสาระสำาคัญหรือมีผลกระทบต่อบริษัทก็จะนำาเสนอคณะกรรมการ

พิจารณาและตัดสินใจด้วย
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คำาอธิบาย และการวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน

  การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

(ก)   ภาพรวมของการดำาเนินงานที่ผ่านมา     

ในปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีข้อจำากัดด้านการเติบโต ซึ่งได้รับผลกระทบ

จากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ขยายตัวจากสถานการณ์

ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานบางส่วนของภาครัฐและการขาดความเชื่อมั่นของภาค

ธุรกิจ ภาคครัวเรือน และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ประกอบกับหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงทำาให้ผู้บริโภคต้องระมัดระวังใน

การใช้จ่ายและสถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้ การส่งออกสินค้ายังฟื้นตัวช้าตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ขยาย

ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งไทยยังมีข้อจำากัดด้านการผลิตสินค้าที่ ใช้เทคโนโลยีสูง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวธุรกิจจึงชะลอ

การผลิตและการลงทุนใหม่ออกไป

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัวเป็นลำาดับจากการใช้จ่ายในประเทศและการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นภายหลัง

สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศได้คลี่คลายลง และภาครัฐกลับมาดำาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามปกติ ประกอบ

กับมีการขยายการลงทุนของธุรกิจโทรคมนาคมและการค้าปลีกเพื่อรองรับการเติบโตของอุปสงค์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างช้าๆ เพราะการส่งออกสินค้ายังอ่อนแอตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น และกลุ่ม

ประเทศยุโรป นอกจากนี้ การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนยังถูกกระทบด้วยรายได้เกษตรกรที่ตกตำ่าและภาระหนี้ที่สูง รวมทั้งความเชื่อมั่น

ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศยังกลับมาไม่หมดเพราะหลายประเทศยังประกาศเตือนการเดินทางมายังประเทศไทย ตลอดจนธุรกิจ

ส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุนเพราะรอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและรอภาครัฐลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจหลักรวม 21,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำานวน 1,521 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 8 ขณะที่มีต้นทุนขายรวม 14,313 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำานวน 1,001 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และมีกำาไรสุทธิ

ในปี 2557 และปี 2556 จำานวน 3,329 ล้านบาท และ 3,307 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยมีอัตรากำาไรขั้นต้นในปี 2557 และ ปี 2556 เท่ากับ

ร้อยละ 33 และ 32 ตามลำาดับ
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(ข)  ผลการดำาเนินงานตามกลุ่มธุรกิจที่ผ่านมา

ผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยสามารถพิจารณาตามประเภทของธุรกิจได้ดังนี้

(1)  รายได้จากการขายและการบริการ
-  ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นรายได้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เม่ืองานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อหลังจากได้รับชำาระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว (Completion method)

ปี 2557 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จำานวน 20,153 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จำานวน 1,676 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556  ประกอบด้วยรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินเพิ่มขึ้นจำานวน 2,799 

ล้านบาท หรือเพิม่ข้ึนร้อยละ 23 เมือ่เปรยีบเทียบกบัปี 2556 เนือ่งจากบรษัิทมกีารเปิดขายโครงการบ้านใหม่เพิม่มากขึน้ 

ขณะที่ รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยลดลง 1,123 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 

2556 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้ปิดโครงการคอนโดมิเนียมที่ขายและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพักอาศัย

ให้แก่ลกูค้าหมดแล้วจำานวน 5 โครงการ คอื ควิเฮ้าส์  คอนโด สขุมุวิท 79 คาซ่า คอนโด รัชดา-ราชพฤกษ์ คาซ่า คอนโด อโศก-

ดินแดง เดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ ปิ่นเกล้า และเดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ พระราม 3 ขณะที่ การรับรู้รายได้ของโครงการ

คอนโดมิเนียมใหม่ที่โอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้จำานวน 3 โครงการมียอดรับรู้รายได้ตำ่ากว่าโครงการที่ปิดแล้วตามที่กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น

ในปี 2557 บริษัทฯได้เปิดขายโครงการบ้านใหม่จำานวน 22 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 15,534 ล้านบาท โครงการ

คอนโดมิเนียม 7 โครงการ มูลค่า 8,871 ล้านบาท และปิดโครงการบ้านและโครงการคอนโดมิเนียมที่ขายหมดแล้ว

จำานวน 9 โครงการ และ 5 โครงการตามลำาดับ

-   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการรวม 1,067 ล้านบาท ลดลงจำานวน  155 ล้านบาท คิดเป็น

ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 เนื่องจาก  

ก.  ธุรกิจโรงแรม 

ในปี 2557 รายได้จากธุรกิจโรงแรมลดลงจำานวน 162 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 19 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2556 

เน่ืองจากการลดลงของลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้าพักอาศัยซึ่งได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

ทางการเมือง การที่รัฐบาลประกาศใช้พ.ร.ก.ในสถานการณ์ฉุกเฉิน การบังคับใช้กฎหมายการท่องเที่ยวฉบับใหม่

ของจีนท่ีเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพแพ็คเกจทัวร์ของจีนท่ีมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2556 ส่งผลทำาให้นักท่องเท่ียว

จากประเทศจีนลดลงและการปิดเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมใหญ่อาคารโรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ตั้งแต่ต้น

เดอืนพฤษภาคม 2557 และบริษัทได้ยกเลิกสัญญาเช่าโรงแรมดังกล่าวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง 

แลนด์แอนด์เฮ้าส์- II ตั้งแต่เดือนสิ้นเดือนสิงหาคม 2557

ข. ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า

ปี 2557 ตลาดอาคารสำานักงานให้เช่าในกรุงเทพมหานครมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่

มาจากบริษัทต่างชาติที่ขยายพื้นที่ในอาคารเดิมท่ีเช่าอยู่หรือย้ายพื้นท่ีไปยังอาคารสำานักงานอ่ืนท่ีตั้งอยู่ตามแนว

รถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินในย่านเขตศูนย์กลางธุรกิจ (“CBD”) 
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(5)  ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตำ่าของโครงการ
ก.  ต้นทุนขาย 

ปี 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำานวนเงิน 13,606 ล้านบาท และ 12,489 

ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ต่อต้นทุนขายรวมร้อยละ 95 และ 94 ตามลำาดับ ส่วนที่เหลือ

เป็นต้นทุนขายจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า รวมเป็นจำานวนเงิน 707 ล้านบาท และ 823 ล้านบาท หรือคิดเป็น

สัดส่วนต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าต่อต้นทุนขายรวมร้อยละ 5 และ 6 ตามลำาดับ

ข.  ค่าใช้จ่ายในการขาย    

ในปี 2557 เพิ่มขึ้นจำานวน 239 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 เนื่องจากภาษีธุรกิจเฉพาะ

และค่าธรรมเนียมโอนอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมขึน้ผนัแปรตามยอดโอนอสงัหารมิทรพัย์ท่ีขายจำานวน 60 ล้านบาท และค่าส่งเสรมิ

ในการขายเพิ่มขึ้นจำานวน 158 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นจากการเร่ง

ปี 2557 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่าจำานวน 366 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจำานวน 7 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 2 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2556 เน่ืองจากราคาค่าเช่าพ้ืนท่ีและอัตราการเช่าพ้ืนท่ีโดยรวมทุกโครงการปรับตัวดีข้ึน

(2)  กำาไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคาร
ในปี 2557 ลดลงจำานวน 140 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 เนื่องจากบริษัทไม่มีการจำาหน่าย

ทรัพย์สินโครงการที่ใช้ในการประกอบกิจการ ขณะที่ ในปี 2556 บริษัทได้จำาหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ

โครงการเซนเตอร์ พอยต์ ศาลาแดง ซึ่งประกอบด้วยที่ดินพร้อมอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค ทรัพย์สินติดตรึงตรา 

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์อำานวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3)  รายได้อื่น 
ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อ่ืนจำานวน 157 ล้านบาท ลดลงจำานวน 3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 เม่ือเปรียบเทียบกับ

ปี 2556 เนื่องจากบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับจ้างบริหารอาคารที่พักอาศัยและโรงแรมลดลงเพราะรายได้จากการรับจ้าง

ดังกล่าวผันแปรตามยอดรายได้และผลประกอบการของโครงการหรือโรงแรมที่ลดลง ขณะที่ บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยรับเพิ่ม

ขึ้นจำานวน 4 ล้านบาท

 

(4)  ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
บริษัทมีรายได้จากส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้นจำานวน 117 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท/กองทุน ปี 2556 ปี 2557 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 606 648 42

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้เฮ้าส์ 122 129 7

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 183 254 71

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิต้ีเฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 32 29 (3)

รวม 943 1,060 117

(หน่วย : ล้านบาท)
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ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 

ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำาไรขั้นต้นจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32.5 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปี 2556 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 32.4 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการกำาหนดและปรับราคาขายโครงการบ้านและหน่วยใน

อาคารชุดพักอาศัย เพื่อให้เป็นไปตามราคาตลาด 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า  

ปี 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมอีตัรากำาไรข้ันต้นจากธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ให้เช่าเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 33.7 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปี 2556 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 32.7 เนื่องจากการปรับราคาห้องพักของธุรกิจโรงแรมเพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 

จากสถานการณ์ไม่สงบทางการเมืองได้ยุติลง

โอนกรรมสทิธิบ้์านและคอนโดมเินยีมและผนัแปรตามยอดโอนอสงัหาริมทรัพย์ท่ีขาย ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์

เพิ่มขึ้นจำานวน 23 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเปิดโครงการบ้านและโครงการคอนโดมิเนียมใหม่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่าย

ในการขายอื่นๆลดลงจำานวน 2 ล้านบาท

ค.  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2557 เพิ่มขึ้นจำานวน 248 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

พนักงานและสวัสดิการพนักงานเพิ่มขึ้นจำานวน 147 ล้านบาท ค่าบริการหลังการขายเกี่ยวกับค่าดูแลบำารุงรักษาสภาพ

โครงการ ค่ารกัษาความปลอดภยัโครงการ และค่าสาธารณูปโภคไฟฟ้าและประปาเพ่ิมขึน้จากการเปิดโครงการใหม่เพ่ิมข้ึนเป็น

จำานวนเงินรวมเป็นจำานวนเงิน 81 ล้านบาท ค่าซ่อมแซมบ้านลูกค้าเพิ่มข้ึนจำานวน 65 ล้านบาท เนื่องจากปี 2557 บริษัท

และบริษัทย่อยได้มีการตั้งสำารองเผื่อค่าซ่อมแซมบ้านและคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น ขณะที่ ค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค

ส่วนกลางโครงการลดลงจำานวน 30 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายการดำาเนินงานอื่นลดลงจำานวน 15 ล้านบาท 

ง.  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตำ่าของโครงการ 

ในปี 2557 ลดลงจำานวน 34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 52 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 เนื่องจากบริษัทได้ทบทวนการตั้ง

สำารองค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตำ่าเป็นระยะเวลา 3 ปี (20 ก.ค. 2555 - 19 ก.ค. 2558) 

จากการขายอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์และโอนสิทธิการเช่าโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ทั้งสามโครงการให้แก่ QHHR 

ซึ่งบริษทัประมาณการว่าสำารองค่าใช้จ่ายดงักล่าวไม่เพยีงพอและต้องมกีารบนัทกึสำารองค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นสำาหรับระยะ

เวลาการประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตำ่าที่เหลืออยู่เป็นจำานวนเงิน 45 ล้านบาท และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จจำานวน 31 ล้านบาท สุทธิจากส่วนที่บริษัทลงทุนใน QHHR ในสัดส่วนร้อยละ 31.33 ขณะที่ปี 2556 บริษัทได้

ตั้งสำารองค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นจำานวนเงิน 95 ล้านบาท และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจำานวน 65 

ล้านบาท สุทธิจากส่วนที่บริษัทลงทุนใน QHHR ในสัดส่วนร้อยละ 31.33

(6)  อัตรากำาไรขั้นต้น 
  อัตรากำาไรขั้นต้นจากการดำาเนินธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำาไรขั้นต้น ปี 2556 ปี 2557

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 32.4 32.5

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 32.7 33.7

(หน่วย : ร้อยละ)
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(7)  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำาหรับปี 2557 ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งในปี 2557 

เพิ่มขึ้นจำานวน  27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจากการขยายการลงทุน

ในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต และมีโครงการ

คอนโดมิเนียมที่สร้างแล้วเสร็จในระหว่างปีนี้ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่สามารถบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเข้าเป็นต้นทุนโครงการได้ 

จากเหตุผลดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น จึงส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มสูงขึ้น

(8)  ผลการดำาเนินงาน 

ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดรายได้จากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์จำานวน 21,220 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 1,521 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ซึ่งส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิสำาหรับปี 2557 

จำานวน 3,329 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 สรุปปัจจัยหลัก 

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรขั้นต้นจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจำานวน 559 ล้านบาท กำาไรขั้นต้นจาก

ธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่าลดลงจำานวน 39 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำาไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมเพิม่ขึน้จำานวน 117 ล้านบาท  

และค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจำานวน  27 ล้านบาท รายได้อื่นลดลงจำานวน 2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้

ค่าเช่าขั้นตำ่าของโครงการลดลงจำานวน 34 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจำานวน 7 ล้านบาท ขณะที่บริษัทมีกำาไร

จากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคารลดลงจำานวน 140 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเป็น

จำานวน 487 ล้านบาท

 

(9)  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบริษทั คร้ังที ่1/2557 เมือ่วนัท่ี 11 เมษายน 2557 มมีติให้จ่ายเงนิปันผลสำาหรบัผลการดำาเนนิงานใน

ปี 2556 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.09 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 826 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 16 กันยายน 

2557 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำานวน 643 ล้านบาท สำาหรับผลการดำาเนินงานงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน 2557 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557  

   ฐานะทางการเงิน

(1)  สินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 เท่ากับ 41,652 ล้านบาท และ 48,634 ล้านบาท 

ตามลำาดับ โดย ณ สิ้นปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจำานวน 6,982 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 โดยรายละเอียดสินทรัพย์ที่สำาคัญ ประกอบด้วย

-  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายในการถอืเงนิสดเท่าที่จำาเป็น โดยมีเงินสด ณ สิ้นปี 2556 และ 2557 จำานวน 2,458 ล้านบาท 

และ 1,630 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยมีเงินสด ณ สิ้นปี 2557 ลดลงจำานวน 172 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปีสูง เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการเร่งโอน

กรรมสิทธิ์บ้านและคอนโดมิเนียมที่ขายในช่วงสิ้นปี
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-  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ สิน้ปี 2556 และ 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมลีกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นจำานวน 91 ล้านบาท และจำานวน 74 ล้านบาท 

ตามลำาดับ ลดลงจำานวน 17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19 เนื่องจากบริษัทได้รับชำาระหนี้จากลูกหนี้การค้า(กิจการที่ไม่

เกี่ยวข้องกัน)เร็วขึ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายให้ลูกค้ามีระยะเวลาในการชำาระหนี้ภายใน 30 วัน และบริษัทและบริษัทย่อยมีหน่วยงาน

ทำาหน้าที่เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำาระ เพื่อไม่ให้ลูกค้าค้างชำาระค่าเช่าและบริการเกินกว่า 1 เดือน ซึ่งลูกหนี้ส่วนใหญ่ค้างชำาระ

ไม่เกินระยะเวลา 3 เดือน

-  ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ

ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ ณ สิ้นปี 2556 และ 2557 มีจำานวน 29,138 และ 

34,444 ล้านบาท ตามลำาดบั โดยทีด่นิและงานระหว่างก่อสร้าง/ท่ีดนิและต้นทุนในการพฒันาโครงการ ณ สิน้ปี 2557 เพิม่ขึน้

จำานวน  5,306 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 สาเหตุหลักมาจากบริษัทและบริษัทย่อยมี

การซื้อที่ดินและการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตตามแผนงานที่กำาหนดไว้ 

อนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ที่ดินและต้นทุน

ในการพัฒนาโครงการ จะเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 71 ตามลำาดับ

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2556 และ  2557 บริษัทและบริษัทย่อยมี “ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง” ซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำานวน 

22,558 ล้านบาท และ 24,949 ล้านบาทตามลำาดับ โดยที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทและ

บริษัทย่อยภายในระยะเวลาประมาณ 1- 3 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของโครงการ และเมื่อเปรียบเทียบกับ

สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 91 และร้อยละ 90 ตามลำาดับ สำาหรับ “ที่ดินและ

ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ” ซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2556 และ 2557 มีจำานวน  6,581 ล้านบาท และ 

9,495 ล้านบาท ตามลำาดับ ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการพัฒนาเพื่อขาย และเป็นที่ดินเปล่ารอการ

พัฒนาบางส่วน ดังนั้น จึงเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ในขณะที่แสดงอยู่ภายใต้ชื่อนี้ โดยสินทรัพย์ดังกล่าวอาจ

ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการก่อนที่จะสร้างรายได้ประมาณ 1-2 ปี ทั้งนี้จะขึ้นอยู ่กับระยะเวลาในการได้รับ

ใบอนุญาตต่างๆในการจัดสรรที่ดินและการก่อสร้าง รวมทั้งขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทโครงการนั้นๆ

-  เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน ณ สิ้นปี 2556 และณ สิ้นปี 2557 มีจำานวน 6,480 ล้านบาท และ 6,680 ล้านบาท 

ตามลำาดับ และตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจำานวน 7,638 ล้านบาท และ 8,534 ล้านบาท ตามลำาดับ บริษัทมีรายละเอียด

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ดังนี้

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

วิธีราคาทุน วธิสีว่นไดเ้สยี วิธีราคาทุน วธิสีว่นไดเ้สยี วิธีราคาทุน วธิสีว่นไดเ้สยี

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้เฮ้าส์ 2,017 1,301 2,017 1,280 - (21)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิตี้เฮ้าส์ 

โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

1,053 479 1,053 444 - (35)

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 651 2,638 760 3,335 109 697

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 2,759 3,220 2,850 3,475 91 255

    รวม 6,480 7,638 6,680 8,534 200 896

(หน่วย : ล้านบาท)
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-  เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสำาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทตามวิธีราคาทุน ณ สิ้นปี 2556 และ ณ สิ้นปี 2557 

ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีจำานวนเท่ากับ 3,393 ล้านบาท 

-  เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงทุนใน Harbour View 

Joint Stock Company ในสัดส่วนร้อยละ 14.15 (รายละเอียดตามหัวข้อ ปัจจัยความเส่ียง ข้อ 1 ความเส่ียงด้านการเงิน เร่ือง

ความเส่ียงจากการลงทุน การให้กู้ยืมเงิน และการค้ำาประกันบริษัทท่ีเก่ียวข้องรายHarbour View Joint Stock Company)

-  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า โดย ณ สิ้นปี 

2556 และปี 2557 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าจำานวน 514 ล้านบาท และ 500 ล้านบาท ตามลำาดับ โดย

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ สิ้นปี 2557 ลดลงจำานวน 14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 เกิดจากการตัดค่าเสื่อม

ราคาระหว่างปี/งวด

ณ ส้ินปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเป็นอาคารสำานักงานให้เช่า 1 อาคาร คือ โครงการคิวเฮ้าส์ 

เพลินจิตซึ่งกรรมสิทธิ์เป็นของบริษัท ในปี 2549 บริษัทได้ให้สิทธิการเช่าโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิตแก่กองทุนรวมสิทธิ

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้เฮ้าส์เป็นระยะเวลา 30 ปี และสามารถต่อได้อีก 30 ปี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2579 

-  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์/สิทธิการเช่า

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สิทธิการเช่า ณ สิ้นปี 2556 และปี 2557 มีมูลค่าจำานวน 1,188 ล้านบาท และ 1,344 ล้านบาท 

ตามลำาดับ โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สิทธิการเช่า ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นจำานวน 156 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

13 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้มีการลงทุนสร้างโรงงาน โดยการซื้อที่ดินและ

ก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปเป็นจำานวนเงิน 255 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทและบริษัทย่อยมีการตัดค่าเสื่อม

ราคา/สิทธิการเช่าระหว่างปี ส่งผลทำาให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

มูลค่ารวมท้ังหมดของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ท่ีดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ/อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน/

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์/สิทธิการเช่า ณ ส้ินปี 2556 และ 2557 มีจำานวนรวม 30,841 ล้านบาท และ 36,288 ล้านบาท 

ตามลำาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74 และ 75 ตามลำาดับ ซึ่ง

เป็นสินทรัพย์ท่ีใช้ในการสร้างรายได้ระยะส้ันและระยาวของบริษัทและบริษัทย่อย โดยแสดงตามราคาทุนสุทธิหลังหักสำารอง

เผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการซึ่งมีจำานวน  306 ล้านบาท

การตั้งสำารองค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้ราคาตามบัญชีเปรียบเทียบกับ

ราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ ซึ่งในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าประเมิน ส่วนแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีที่

สูงกว่ามูลค่าประเมินจะถูกบันทึกเป็นสำารองค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ภายใต้บัญชี “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร”



ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงานเท่ากับ 3,481 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทและ

บริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในการซื้อที่ดิน การลงทุนในการพัฒนาโครงการบ้านและคอนโดมิเนียม เพื่อเร่งเปิดขายโครงการใหม่

รองรบัการเตบิโตของยอดขายในอนาคต ขณะที่ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกิจกรรมดำาเนินงาน 3,284 ล้านบาท 

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมียอดรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจำานวน 6,493 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 54 โดย

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้และโอนกรรมสิทธิ์หน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการใหม่ในปี 2556 จำานวน 3 โครงการ คือ โครงการ

เดอะทรสัต์ เรสซเิด้นซ์ รัชดา-พระราม 3 โครงการคาซ่าคอนโด อโศก-ดนิแดง และโครงการคาซ่าคอนโด ช้างเผอืก ส่งผลให้กระแสเงนิสด

จากการดำาเนนิงานสทุธิจากการลงทนุในทีด่นิและต้นทนุในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์และค่าใช้จ่ายในการดำาเนนิงานอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น

เป็นบวก

ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 109 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ลงทุน

ก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปสำาหรับบ้าน โดยการซื้อที่ดิน ค่าก่อสร้างโรงงาน และอุปกรณ์ รวมทั้ง บริษัทและบริษัทย่อย

มีการซื้ออุปกรณ์การดำาเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนเงินรวม 294 ล้านบาท มีการลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 

จำากัด (มหาชน) จำานวน 109 ล้านบาท และ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) จำานวน 91 ล้านบาท มีการลงทุน

สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้นจำานวน 17 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทได้รับเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมจำานวน 379 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจำานวน  

21 ล้านบาท ขณะที่ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมลงทุนจำานวน 501 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับ

เงนิปันผลจากบรษิทัร่วมจำานวน 367 ล้านบาท เงนิสดรับจากการขายทรพัย์สนิโครงการเซนเตอร์ พอยต์ ศาลาแดงจำานวน 327 ล้านบาท 

ขณะทีบ่รษิทัและบรษัิทย่อยลงทนุในทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ และสทิธกิารเช่ารวมเพิม่ขึน้จำานวน 94 ล้านบาท เงนิสดจ่ายซือ้หุ้นเพิม่ทนุ

ในบมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)จำานวน 88 ล้านบาท และลงทุนอื่นๆอีกจำานวน 11 ล้านบาท

ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากในกิจกรรมจัดหาเงิน 3,418 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทกู้ยืมระยะสั้นสุทธิรวม 1,675 

ล้านบาท กู้ยืมระยะยาวสุทธิจำานวน 697 ล้านบาท และรับเงินจากการออกหุ้นกู้สุทธิจำานวน 2,515 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทได้จ่าย

เงินปันผลรวมจำานวน 1,469 ล้านบาท ขณะที่ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 3,805 

ล้านบาท บริษัทชำาระเงินกู้ยืมระยะสั้นรวม 4,965 ล้านบาท ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจำานวน 80 ล้านบาท และในเดือนพฤษภาคม 

2556 บริษัทจ่ายเงินปันผลจำานวน 1,745 ล้านบาท ขณะที่รับเงินจากการออกหุ้นกู้สุทธิจำานวน 2,985 ล้านบาท
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(2)  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทย่อยให้เงินกู้ยืมแก่ Harbour View Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ สิ้นปี 2556 และปี 2557  

จำานวน 36 ล้านบาท และ 38 ล้านบาท ตามลำาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมียอดเงิน

กู้ยืมคงค้างกับธนาคารแห่งหนึ่งตามงบการเงินซึ่งจัดทำาโดยฝ่ายบริหารและยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเป็นจำานวน 

3 ล้านเหรยีญสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทได้บันทึกตั้งสำารองหนี้สินจากการคำ้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว ณ สิ้นปี 2552 เต็มจำานวน

แล้วเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้  61 ล้านบาท (รายละเอียดตาม หัวข้อปัจจยัความเสีย่ง  ข้อ 1 ความเสีย่งด้านการเงนิ เรือ่งความเสีย่ง

จากการลงทุน การให้กู้ยืมเงิน และการคำ้าประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องราย Harbour View Joint Stock Company)

(3)  สภาพคล่อง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาเป็นดังนี้

กระแสเงินสด      ปี 2556 ปี 2557

เงินสดสุทธิที่ได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน 3,284 (3,481)

เงินสดสุทธิที่ได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 501 (109)

เงินสดสุทธิที่ได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (3,805) 3,418 

(หน่วย : ล้านบาท)
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(4)  แหล่งที่มาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ด้วยบรษัิทและบริษทัย่อยดำาเนินธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ขายและให้เช่า ดังนั้น ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุนจงึต้อง

คำานึงถึงแหล่งที่มาของเงินทุนและสัดส่วนของเงินทุนที่มาจากเงินกู้ยืมและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบกับการบริหารจัดการ

ระดับของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกัน 

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่ก่อให้เกิดรายได้ในระยะสั้นและระยะปานกลางประมาณ 1-3 ปี ดังนั้น บริษัท

และบริษัทย่อยจึงบริหารและจัดการกระแสเงินสดของกิจการ โดยเงินลงทุนระยะยาวจะใช้แหล่งเงินกู้ยืมระยะยาว การลงทุน

ระยะสั้นจะใช้แหล่งเงินกู้ยืมระยะสั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนของบริษัท 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายใช้แหล่งเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นกู้อายุ 3-5 ปี จำาหน่ายให้แก่

สถาบันการเงินและบุคคลทั่วไป ณ สิ้นปี 2556 และ 2557 สัดส่วนของหุ้นกู้ต่อเงินกู้ยืมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 89 และ 98 

ตามลำาดับ และอีกส่วนหนึ่งมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร สถาบันการเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นที่มีอัตรา

ดอกเบี้ยตำ่า เพื่อใช้ในการบริหารต้นทุนดอกเบี้ยให้อยู่ในอัตราถัวเฉลี่ยที่ตำ่า ณ สิ้นปี 2556 และ 2557 สัดส่วนของเงินกู้ยืมใน

ส่วนนี้ต่อเงินกู้ยืมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 11 และ 2 ตามลำาดับ โดยรายละเอียดเงินกู้ยืมได้แสดงไว้ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้

ในหัวข้อ (5) หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2556 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนร้อยละของเงินกู้ยืมระยะสั้น และระยะยาว และหนี้สินระยะสั้นและ

ระยะยาว ดังต่อไปนี้

สัดส่วนเงินกู้ยืม 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557

เงินกู้ยืมระยะสั้น 21 26

เงินกู้ยืมระยะยาว 79 74

รวม 100 100

สัดส่วนหนี้สิน 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557

หนี้สินระยะสั้น 30 34

หนี้สินระยะยาว 70 66

รวม 100 100

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำาเนินการเพิ่มอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อ

หนี้สินรวมให้มากกว่าอัตราส่วนหนี้สินระยะสั้นต่อหนี ้สินรวม โดย ณ สิ ้นปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้เตรียมจัดหา

แหล่งเงินทุนจากหุ้นกู้ระยะยาว เพื่อชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันที่ถึงกำาหนด

ชำาระภายในหนึ่งปี และกู้ยืมระยะสั้นรวมจำานวน 6,592 ล้านบาท 

(หน่วย : ร้อยละ)

(หน่วย : ร้อยละ)
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นอกจากน้ี ณ สิน้ปี 2556 และ 2557 บริษทัและบรษัิทย่อยมอัีตราส่วนหนีส้นิรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.41 เท่า และ  

1.54 เท่า ตามลำาดบั ซ่ึงเป็นอตัราส่วนทีป่รับขึน้เลก็น้อย เนือ่งจากช่วงดงักล่าวบรษัิทและบรษัิทย่อยมกีารกูย้มืเงนิเพิม่ขึน้เพือ่

ลงทนุในการซ้ือทีด่นิ การลงทนุในการพฒันาโครงการบ้านและคอนโดมเินยีม เพือ่เร่งเปิดขายโครงการใหม่รองรบัการเตบิโตของ

ยอดขายในอนาคต

ตามข้อกำาหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ได้กำาหนดให้บริษัทจะต้องดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตาม

งบการเงนิรวมของบรษิทัไม่เกนิกว่า 2 ต่อ 1 ณ วันสิน้งวดบัญชขีองแต่ละไตรมาส โดยส่วนของหน้ีสินจะไม่รวม เงินรับล่วงหน้า 

ค่าเช่ารบัล่วงหน้า เงินมัดจำาจากลูกค้า และภาระคำ้าประกันที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่ต่อบุคคลภายนอกและบริษัทย่อยซึ่งหนี้ของ

บริษัทย่อยดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินแล้ว ดังนั้น ณ สิ้นปี 2556 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยจะมีอัตราหนี้สินรวม

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำาหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ เท่ากับ 1.23 เท่า และ 1.39 เท่า ตามลำาดับ ซึ่งเป็นไป

ตามข้อกำาหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

(5)  หนี้สิน
ณ สิ้นปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/ธนาคาร และหุ้นกู้ 

จำานวนรวม 25,192  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85 ของหนี้สินรวม รายละเอียดดังนี้

เงินกู้ยืม 31 ธ.ค. 2555 กู้เพิ่ม ชำาระคืน 31 ธ.ค. 2556 กู้เพิ่ม ชำาระคืน 31 ธ.ค. 2557

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน/เงินกู้ยืมระยะส้ัน 5,272 12,175 17,124 323 13,840 12,171 1,992

เงินกู้ยืมระยะยาว 80 - 80 - 1,691  994 697

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน 17,012 5,000 2,015 19,997 6,491  3,985  22,503

รวม 22,364 17,175 19,219 20,320 22,022 17,150 25,192

บริษัทและบริษัทย่อยได้นำาที่ดิน อาคาร สิทธิการเช่าพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินและสิทธิการเช่าบางส่วนไปจดจำานอง

เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืม 

ณ สิ้นปี 2556 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 24,375  ล้านบาท 29,485  ล้านบาทตามลำาดับ โดย ณ สิ้นปี 

2557 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 10,124 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาว 19,361 ล้านบาท 

(6)  ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2556 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 

จำานวน 1,872 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เนื่องจาก

-  บริษัทและบริษัทย่อยมียอดกำาไรสำาหรับปีจำานวน 3,329 ล้านบาท  

-  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายใน

บริษัทร่วมลดลงจำานวน 1 ล้านบาท

-  บริษัทและบริษัทยอ่ยรับรู้ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิจากภาษีเงินได้ เรื่อง ผลประโยชน์

พนักงาน เป็นจำานวนเงิน 11 ล้านบาท

-  ในเดือนพฤษภาคม 2557 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจำานวน 828 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 

เมื่อวันที่  11 เมษายน 2557 และเดือนกันยายน 2557 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำานวน 641 ล้านบาท สำาหรับ

ผลการดำาเนินงานงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2557 

(หน่วย : ล้านบาท)
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(7)  ภาระผูกพัน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน คงเหลืออยู่

ดังต่อไปนี้

-  บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการต่างๆ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายสำาหรับค่าเช่าคงที่ตาม

สัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้

รายการ 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557

สัญญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 5,320 6,553

สัญญาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต   726 2,518

-  บริษทัและบริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเช่าท่ีดินและอาคารซ่ึงมีอายุสัญญาโดยประมาณ 30 ปี 

และการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ซึ่งมีอายุสัญญาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 4 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นต่ำาต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น

ภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานดังกล่าว ดังนี้ 

จ่ายชำาระ 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557

ภายใน 1 ปี 23 26

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 61 65

มากกว่า 5 ปี 51 39

จ่ายชำาระ 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557

ภายใน 1 ปี 168 92

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 92 -

จ่ายชำาระ 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557

ภายใน 1 ปี 53 -

-  บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญาเช่าอาคารและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง

แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) สัญญาเช่ามีกำาหนดระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัทย่อยสามารถต่ออายุสัญญาได้

อีก 1 ปี  โดยการแจ้งให้กองทุนฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันครบระยะเวลา

การเช่า ต่อมา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 บริษัทย่อยตกลงยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวกับทางกองทุนฯโดยมีผลสิ้นสุดใน

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)
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-  บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการต่างๆ ณ สิ้นปี 2556 และณ สิ้นปี 2557 เป็นจำานวนเงิน 13 

ล้านบาท และ 17 ล้านบาท ตามลำาดับ

-  บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งยังไม่ได้กำาหนดเรียกชำาระ ณ สิ้นปี 2556 และ

ณ สิ้นปี 2557 เป็นจำานวนเงิน 19 ล้านบาทเท่ากัน 

-  บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ำาประกันเงินกู้ยืมของ Harbour View Joint Stock Company เป็นจำานวนเท่ากับ

ร้อยละ 50 ของภาระหน้ีท่ีบริษัทดังกล่าวมีอยู่กับธนาคารแห่งหน่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทดังกล่าวมียอดเงินต้นและ

ดอกเบี้ยค้างชำาระกับธนาคารแห่งนั้นตามงบการเงินซึ่งจัดทำาโดยฝ่ายบริหารซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจำานวน 

2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลำาดับ (2556: 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 2 

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลำาดับ) อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้บันทึกสำารองเผื่อหนี้สินดัง

กล่าวไว้เป็นจำานวน 61 ล้านบาทเท่ากับ ณ สิ้นปี 2556 

-  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดินในโครงการที่ติดภาระจำายอมรวม

จำานวนประมาณ 34 ไร่ และ 35 ไร่ ตามลำาดับ ซึ่งมูลค่าของที่ดินที่ติดภาระจำายอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุนโครงการแล้ว

  ปัจจัยและเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำาเนินงานในอนาคต
 

      ไม่มี



บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

งบการเงิน

•  รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต........................126

•  งบการเงิน.................................................127
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อ

ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง

การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ ทางบัญชีท่ีจัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร 

รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม  

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

พิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2558
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6, 7 1,458,191,027       1,630,327,013     589,660,150       478,376,890       

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 6, 8 73,975,676          91,177,925        20,695,634        51,176,671        

ที่ดินและงานระหวางกอสราง 9 24,949,320,686      22,557,805,114    7,088,474,334     9,222,109,469     

เงินจายลวงหนาคากอสราง 1,102,099,072       520,885,342       146,204,500       168,581,009       

สํารองจายคาวัสดุกอสราง 9,133,369            65,115,481        4,823,283          50,106,861        

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 115,794,906         36,180,538        17,765,456        18,304,064        

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 27,708,514,736      24,901,491,413    7,867,623,357     9,988,654,964     

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 10 27,573,190          30,695,883        22,920,376        26,710,407        

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 -                     -                   3,393,027,020     3,393,027,000     

เงินลงทุนในบริษัทรวม 12 8,534,266,194       7,638,221,250     6,680,253,816     6,480,264,230     

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 13 1,998                1,998              1,998              1,998              

เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 37,950,958          35,930,676        19,686,510,678    14,040,195,357    

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 14 499,509,422         514,436,919       499,509,422       514,436,919       

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 6, 15 574,934,380         339,123,312       236,615,753       250,023,733       

สิทธิการเชา 16 768,729,671         848,411,187       768,729,671       848,411,187       

ที่ดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการ 17 9,495,041,733       6,580,693,616     3,072,759,545     935,341,495       

เงินมัดจําการเชาที่ดินและอาคาร 76,711,652          85,471,019        76,711,652        85,471,019        

เงินมัดจําการซื้อที่ดิน 560,712,429         317,259,000       -                   -                   

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 25 302,128,888         321,245,335       148,814,851       191,139,487       

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 6 47,659,180          38,795,134        23,031,006        20,117,713        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 20,925,219,695      16,750,285,329    34,608,885,788    26,785,140,545    

รวมสินทรัพย 48,633,734,431      41,651,776,742    42,476,509,145    36,773,795,509    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

2557 25572556 2556หมายเหตุ
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18 1,000,000,000       -                   1,000,000,000     -                   

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 6, 19 1,049,825,934       882,391,863       437,737,969       360,259,199       

หุนกูชนิดไมมีหลักประกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 21 4,600,000,000       3,985,000,000     4,600,000,000     3,985,000,000     

เงินกูยืมระยะสั้น 18 991,858,779         323,358,012       991,858,779       323,358,012       

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 -                     -                   72,007,317        156,350,701       

ภาษีเงินไดคางจาย 192,137,547         303,182,697       51,061,267        28,737,971        

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 6, 23 394,144,607         232,170,577       193,570,433       105,135,806       

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 6 649,840,400         677,820,518       459,410,368       559,384,859       

เงินมัดจําคาเชาและคาบริการ 6 104,305,811         101,713,100       82,567,387        75,867,569        

เงินประกันงานกอสราง 544,376,411         450,432,537       210,806,067       172,578,400       

คาเชารับลวงหนาสวนที่รอรับรูเปนรายไดภายในหนึ่งป 6 27,224,000          27,224,000        27,224,000        27,224,000        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6 570,157,997         497,566,644       192,563,458       202,476,252       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 10,123,871,486      7,480,859,948     8,318,807,045     5,996,372,769     

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 20 697,000,000         -                   697,000,000       -                   

หุนกูชนิดไมมีหลักประกัน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งป 21 17,903,165,961      16,012,000,000    17,903,165,961    16,012,000,000    

เงินกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 -                     -                   301,884,729       272,814,985       

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 22 103,109,920         110,830,925       69,194,232        81,227,362        

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 6, 23 88,708,929          174,569,709       88,708,929        174,569,709       

คาเชารับลวงหนา - สุทธิจากสวนที่รอรับรูเปนรายได

   ภายในหนึ่งป 6 568,689,979         595,856,645       568,689,979       595,856,645       

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 25 499,775              363,282            -                   -                   

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 19,361,174,564      16,893,620,561    19,628,643,830    17,136,468,701    

รวมหนี้สิน 29,485,046,050      24,374,480,509    27,947,450,875    23,132,841,470    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

2557 25572556 2556หมายเหตุ

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 9,183,784,692 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 9,183,784,692       9,183,784,692     9,183,784,692     9,183,784,692     

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

      หุนสามัญ 9,183,767,553 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 9,183,767,553       9,183,767,553     9,183,767,553     9,183,767,553     

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 379,246,114         379,246,114       379,246,114       379,246,114       

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 24 729,292,114         611,866,251       729,292,114       611,866,251       

   ยังไมไดจัดสรร 8,869,884,821       7,117,006,693     4,236,751,195     3,466,072,827     

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (13,502,221)          (14,590,378)       1,294              1,294              

รวมสวนของผูถือหุน 19,148,688,381      17,277,296,233    14,529,058,270    13,640,954,039    

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 48,633,734,431      41,651,776,742    42,476,509,145    36,773,795,509    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

2557 25572556 2556หมายเหตุ

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กําไรขาดทุน

รายได

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 6 20,152,615,212   18,477,407,811   7,912,602,643     5,274,431,732     

รายไดจากคาเชาและคาบริการ 6 1,066,933,000     1,221,514,731     518,765,128       522,237,940       

รายไดอื่น

   เงินปนผลรับ 6, 11, 12 -                   -                   1,492,607,868     1,266,610,427     

   ดอกเบี้ยรับ 6 20,833,222        16,359,086        704,455,315       578,680,843       

   รายไดจากการริบเงินจองและเงินคางวด 8,722,651         11,444,809        960,825           194,773           

   กําไรจากการขายทรัพยสินโครงการพักอาศัย 15 -                   139,879,477       -                   139,879,477       

   อื่น ๆ 6 128,040,375       132,017,116       21,529,106        88,288,895        

รวมรายได 21,377,144,460   19,998,623,030   10,650,920,885   7,870,324,087     

คาใชจาย

ตนทุนการขายอสังหาริมทรัพย 6 13,605,511,676   12,488,845,404   5,422,430,539     3,594,002,144     

ตนทุนคาเชาและบริการ 6 707,146,399       822,839,170       299,433,708       301,115,923       

คาใชจายในการขาย 1,999,040,443     1,759,685,961     672,721,256       560,757,880       

คาใชจายในการบริหาร 6 1,882,092,914     1,634,136,867     857,891,603       814,176,692       

คาใชจายในการรับประกันรายไดคาเชาขั้นต่ําของโครงการ 6, 23 30,900,000        65,033,513        45,000,000        94,709,000        

รวมคาใชจาย 18,224,691,432   16,770,540,915   7,297,477,106     5,364,761,639     

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

   คาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 3,152,453,028     3,228,082,115     3,353,443,779     2,505,562,448     

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 12 1,059,885,137     943,151,875       -                   -                   

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 4,212,338,165     4,171,233,990     3,353,443,779     2,505,562,448     

คาใชจายทางการเงิน 6 (254,772,025)      (228,061,815)      (766,258,122)      (663,215,214)      

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 3,957,566,140     3,943,172,175     2,587,185,657     1,842,347,234     

คาใชจายภาษีเงินได 25 (628,367,156)      (635,843,001)      (238,668,395)      (140,613,825)      

กําไรสําหรับป 3,329,198,984     3,307,329,174     2,348,517,262     1,701,733,409     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

    - สุทธิจากภาษีเงินได 22, 25 10,239,033        -                   8,720,995         -                   

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม - สุทธิจากภาษีเงินได 12, 25 1,088,157         (80,315,723)       -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป 11,327,190        (80,315,723)       8,720,995         -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 3,340,526,174     3,227,013,451     2,357,238,257     1,701,733,409     

กําไรตอหุน 27

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.36 0.36 0.26 0.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

2557 25572556 2556หมายเหตุ

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กำาไรขาดทุน

รายได้

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

รวมค่าใช้จ่าย

กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำาไรสำาหรับปี

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

กำาไรต่อหุ้น
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งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี 3,957,566,140    3,943,172,175    2,587,185,657    1,842,347,234    

รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ที่ดินและงานระหวางกอสรางลดลงจากการโอนเปนตนทุนขาย 13,605,511,676  12,488,845,404  5,422,430,539    3,594,002,144    

   คาเสื่อมราคา 72,913,891       76,258,872       44,379,707       51,835,012       

   คาตัดจําหนายสิทธิการเชา 97,069,078       94,590,985       97,069,078       94,590,985       

   คาตัดจําหนายอื่น ๆ 8,759,367        4,959,367        8,759,367        4,959,367        

   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (773,889)         (1,864,925)       (162,720)         (267,157)         

   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (1,059,885,137)   (943,151,875)     -                  -                  

   รายไดจากการริบเงินจองและเงินคางวด (8,722,651)       (11,444,809)      (960,825)         (194,773)         

   ดอกเบี้ยรับ (20,833,222)      (16,359,086)      (704,455,315)     (578,680,843)     

   เงินปนผลรับ -                  -                  (1,492,607,868)   (1,266,610,427)   

   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (388,472)         (2,012,435)       (193,165)         (2,047,602)       

   กําไรจากการขายทรัพยสินโครงการพักอาศัย -                  (139,879,477)     -                  (139,879,477)     

   คาเผื่อผลเสียหายจากคดีฟองรอง 2,230,000        -                  2,230,000        -                  

   สํารองคาเผื่อคาใชจายในประกันรายไดคาเชาขั้นต่ําของโครงการ 30,900,000       65,033,513       45,000,000       94,709,000       

   สํารองคาเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการ 124,600          -                  -                  -                  

   โอนกลับสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการ (43,479,753)      (39,983,296)      (43,479,753)      (39,983,296)      

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 17,080,719       15,542,678       10,843,314       10,031,915       

   คาใชจายดอกเบี้ย 227,838,483      186,337,933      749,700,233      633,252,580      

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 16,885,910,830  15,720,045,024  6,725,738,249    4,298,064,662    

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 17,202,249       (3,403,115)       30,481,037       17,129,033       

   ที่ดินและงานระหวางกอสราง (8,574,884,104)   (7,652,711,742)   (2,441,805,793)   (2,398,792,603)   

   เงินจายลวงหนาคากอสราง (581,213,730)     288,769,994      22,376,509       (15,692,265)      

   สํารองจายคาวัสดุกอสราง 55,982,112       (7,759,488)       45,283,578       (36,417,665)      

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (10,060,278)      160,175,902      538,588          109,049,559      

   ที่ดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการ (9,191,217,764)   (3,644,385,700)   (2,669,478,406)   (209,587,836)     

   เงินมัดจําการซื้อที่ดิน (560,712,429)     (317,259,000)     -                  -                  

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (8,864,045)       (3,522,679)       (2,913,293)       244,175          

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 115,111,947      104,871,961      25,156,645       (55,015,984)      

   เงินรับลวงหนาจากลูกคา (46,424,134)      169,009,602      (126,180,332)     332,377,107      

   เงินมัดจําคาเชาและคาบริการ 2,592,710        923,809          6,699,818        2,199,316        

   เงินประกันงานกอสราง 93,943,873       97,574,585       38,227,667       43,650,968       

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 181,835,267      202,393,965      25,791,716       69,231,209       

   ชําระคาใชจายในการค้ําประกันรายไดคาเชาขั้นต่ําของโครงการ (83,459,823)      (88,663,699)      (83,459,823)      (88,663,699)      

   ชําระคาเสียหายคดีฟองรอง -                  (10,500,000)      -                  (10,500,000)      

   จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (12,002,933)      (13,188,500)      (11,975,200)      (13,188,500)      

เงินสดจาก (ใชไปใน ) กิจกรรมดําเนินงาน (1,716,260,252)   5,002,370,919    1,584,480,960    2,044,087,477    

   จายดอกเบี้ย (972,409,813)     (831,992,819)     (982,197,803)     (850,617,635)     

   จายภาษีเงินได (792,273,214)     (886,369,631)     (176,200,713)     (538,223,633)     

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน ) กิจกรรมดําเนินงาน (3,480,943,279)   3,284,008,469    426,082,444      655,246,209      

 

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 3,122,693        (388,918)         3,790,031        (284,159)         

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                  -                  1,113,589,932    900,000,000      

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 379,017,936 366,610,427      379,017,936 366,610,427      

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม (199,989,586)     (87,918,480)      (199,989,586)     (87,918,480)      

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง (เพิ่มขึ้น) (1,246,393)       (25,484,722)      (5,648,938,787)   707,554,254      

ดอกเบี้ยรับ 20,833,222       16,359,086       707,241,501      578,682,111      

เงินสดรับจากการขายทรัพยสินโครงการพักอาศัย -                  326,595,977      -                  326,595,977      

สิทธิการเชาเพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย) (17,387,562)      (14,901,293)      (17,387,562)      (14,901,293)      

ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย) (293,408,991)     (79,479,966)      (15,851,064)      (30,849,477)      

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน ) กิจกรรมลงทุน (109,058,681)     501,392,111      (3,678,527,599)   2,745,489,360    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,000,000,000    (700,000,000)     1,000,000,000    (700,000,000)     

เงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 675,000,000      (4,265,000,000)   675,000,000      (4,265,000,000)   

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) -                  -                  (84,137,559)      19,128,703       

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 2,100,724,800    -                  1,691,000,000    -                  

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (1,403,724,800)   (80,001,000)      (994,000,000)     -                  

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น -                  -                  30,000,000       20,270,772       

เงินสดรับจากการออกหุนกู 6,500,000,000    5,000,000,000    6,500,000,000    5,000,000,000    

เงินสดจายเพื่อไถถอนหุนกู (3,985,000,000)   (2,015,000,000)   (3,985,000,000)   (2,015,000,000)   

เงินปนผลจาย (1,469,134,026)   (1,744,882,747)   (1,469,134,026)   (1,744,882,747)   

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน ) กิจกรรมจัดหาเงิน 3,417,865,974    (3,804,883,747)   3,363,728,415    (3,685,483,272)   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (172,135,986)     (19,483,167)      111,283,260      (284,747,703)     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 1,630,327,013    1,649,810,180    478,376,890      763,124,593      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 1,458,191,027    1,630,327,013    589,660,150      478,376,890      

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใชเงินสด

   โอนที่ดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการเปนที่ดินและงานระหวางกอสราง 6,703,992,170 5,029,476,365 584,940,659 1,358,593,501

   โอนเงินมัดจําการซื้อที่ดินเปนที่ดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการ 317,259,000 9,922,500 -                  -                  

      ดอกเบี้ยจายสวนที่บันทึกเปนตนทุนโครงการ 784,659,343 667,724,214      271,449,502      237,745,237      

   โอนประมาณการหนี้สินระยะสั้นเปนเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 26,354,362 29,453,522       26,354,362       29,453,522       

   รายการกําไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได 10,239,033       -                  8,720,995        -                  

   การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม 

      - สุทธิจากภาษีเงินได 1,088,157        (80,315,723)      -                  -                  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 3,122,693        (388,918)         3,790,031        (284,159)         

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                  -                  1,113,589,932    900,000,000      

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 379,017,936 366,610,427      379,017,936 366,610,427      

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม (199,989,586)     (87,918,480)      (199,989,586)     (87,918,480)      

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง (เพิ่มขึ้น) (1,246,393)       (25,484,722)      (5,648,938,787)   707,554,254      

ดอกเบี้ยรับ 20,833,222       16,359,086       707,241,501      578,682,111      

เงินสดรับจากการขายทรัพยสินโครงการพักอาศัย -                  326,595,977      -                  326,595,977      

สิทธิการเชาเพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย) (17,387,562)      (14,901,293)      (17,387,562)      (14,901,293)      

ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย) (293,408,991)     (79,479,966)      (15,851,064)      (30,849,477)      

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน ) กิจกรรมลงทุน (109,058,681)     501,392,111      (3,678,527,599)   2,745,489,360    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,000,000,000    (700,000,000)     1,000,000,000    (700,000,000)     

เงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 675,000,000      (4,265,000,000)   675,000,000      (4,265,000,000)   

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) -                  -                  (84,137,559)      19,128,703       

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 2,100,724,800    -                  1,691,000,000    -                  

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (1,403,724,800)   (80,001,000)      (994,000,000)     -                  

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น -                  -                  30,000,000       20,270,772       

เงินสดรับจากการออกหุนกู 6,500,000,000    5,000,000,000    6,500,000,000    5,000,000,000    

เงินสดจายเพื่อไถถอนหุนกู (3,985,000,000)   (2,015,000,000)   (3,985,000,000)   (2,015,000,000)   

เงินปนผลจาย (1,469,134,026)   (1,744,882,747)   (1,469,134,026)   (1,744,882,747)   

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน ) กิจกรรมจัดหาเงิน 3,417,865,974    (3,804,883,747)   3,363,728,415    (3,685,483,272)   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (172,135,986)     (19,483,167)      111,283,260      (284,747,703)     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 1,630,327,013    1,649,810,180    478,376,890      763,124,593      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 1,458,191,027    1,630,327,013    589,660,150      478,376,890      

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใชเงินสด

   โอนที่ดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการเปนที่ดินและงานระหวางกอสราง 6,703,992,170 5,029,476,365 584,940,659 1,358,593,501

   โอนเงินมัดจําการซื้อที่ดินเปนที่ดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการ 317,259,000 9,922,500 -                  -                  

      ดอกเบี้ยจายสวนที่บันทึกเปนตนทุนโครงการ 784,659,343 667,724,214      271,449,502      237,745,237      

   โอนประมาณการหนี้สินระยะสั้นเปนเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 26,354,362 29,453,522       26,354,362       29,453,522       

   รายการกําไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได 10,239,033       -                  8,720,995        -                  

   การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม 

      - สุทธิจากภาษีเงินได 1,088,157        (80,315,723)      -                  -                  

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

2557 25572556 2556

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ี่ 31 ธันวาคม 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

 

 

 

 

 

1. ขอมูลทั่วไป 

 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจ

หลักของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยูท่ีเลขท่ี 1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี 

ชั้น 7 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 

 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย

แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล

จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี ้

 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา 

“บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้ 

 

  จัดตั้งขึ้น อัตรารอยละ 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน 

   2557 2556 

   รอยละ รอยละ 

บริษัท คาซา วิลล จํากัด   พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย 100 100 

บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ใหเชาอาคารท่ีพักอาศัยและรับจาง ไทย 100 100 

    บริหารอะพารตเมนต    

บริษัท พร็อพเพอรตี้ โฮสท จํากัด ใหเชาท่ีดิน ไทย 100 100 

บริษัท เซนเตอร พอยต ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด ใหเชาอาคารท่ีพักอาศัย ไทย 100 100 

บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย - - 

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ี่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

1.     ข้อมูลทั่วไป

2.     เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
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  จัดตั้งขึ้น อัตรารอยละ 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน 

   2557 2556 

   รอยละ รอยละ 

บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด รับจางบริหารงานสาธารณูปโภค ไทย 81 81 

   (ถือหุนผานบริษัท เดอะ คอนฟเดนซ    สวนกลางในธุรกิจอสังหาริมทรัพย    

   จํากัด อีกในอัตรารอยละ 19)    และเจาของท่ีดิน    

บริษัท ควิ.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล (บีวีไอ) 

 

ลงทุนในบริษัทตางๆ เกาะบริติช - - 

   จํากัด**  เวอรจิน   

บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย - - 

บริษัท คาซา วิลล (เพชรบุรี 2553) จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย - - 

บริษัท คิว.เฮาส พรีคาสท จํากัด* ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ ไทย - - 

   (เดิมชื่อ "บริษัท ไอเดีย ฟตติ้ง จํากัด")    ประเภทระบบชิ้นสวนคอนกรีต    

    สําเร็จรูป    

บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย - - 

บริษัท คาซา วิลล (ชลบุรี 2554) จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย - - 

บริษัท คาซา วิลล (ประจวบคีรีขันธ 2554) 

 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย - - 

 

* ถือหุนผานบริษัท คาซา วิลล จํากัด ในอัตรารอยละ 100 

** ถือหุนผานบริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในอัตรารอยละ 100 

 

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันท่ีบริษัทฯมีอํานาจในการควบคุม

บริษัทยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

 

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

 

ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้

แลว  

 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตาม

วิธีราคาทุน 
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  จัดตั้งขึ้น อัตรารอยละ 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน 

   2557 2556 

   รอยละ รอยละ 

บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด รับจางบริหารงานสาธารณูปโภค ไทย 81 81 

   (ถือหุนผานบริษัท เดอะ คอนฟเดนซ    สวนกลางในธุรกิจอสังหาริมทรัพย    

   จํากัด อีกในอัตรารอยละ 19)    และเจาของท่ีดิน    

บริษัท ควิ.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล (บีวีไอ) 

 

ลงทุนในบริษัทตางๆ เกาะบริติช - - 

   จํากัด**  เวอรจิน   

บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย - - 

บริษัท คาซา วิลล (เพชรบุรี 2553) จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย - - 

บริษัท คิว.เฮาส พรีคาสท จํากัด* ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ ไทย - - 

   (เดิมชื่อ "บริษัท ไอเดีย ฟตติ้ง จํากัด")    ประเภทระบบชิ้นสวนคอนกรีต    

    สําเร็จรูป    

บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย - - 

บริษัท คาซา วิลล (ชลบุรี 2554) จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย - - 

บริษัท คาซา วิลล (ประจวบคีรีขันธ 2554) 

 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย - - 

 

* ถือหุนผานบริษัท คาซา วิลล จํากัด ในอัตรารอยละ 100 

** ถือหุนผานบริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในอัตรารอยละ 100 

 

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันท่ีบริษัทฯมีอํานาจในการควบคุม

บริษัทยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

 

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

 

ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้

แลว  

 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตาม

วิธีราคาทุน 

 

 

 

 

 

 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

มาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 

ก. มาตรฐานรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน 

 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบัญช ี

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 

ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 

ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 

ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 

ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 

ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 

ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 

ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญช ี  

ฉบับท่ี 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

ฉบับท่ี 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบับท่ี 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบับท่ี 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ และหนี้สิน

ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

ฉบับท่ี 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอม 

ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

3.     มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก.  มาตรฐานรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
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ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

ฉบับท่ี 17 การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีหุนปนผล 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท้ังหมดตามท่ีกลาวขางตนไดรับการปรับปรุงและจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทา

เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ซึ่งโดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท 

การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ 

 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมเปนจํานวนมาก ซึ่งมีผล

บังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง

ประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังนี้สวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและ

คําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวาจะไมมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ในปท่ีนํามาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินตามท่ีกลาวขางตนบางฉบับเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

หลักการสําคัญ ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้ 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน  

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กําหนดใหกิจการตองรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะท่ีมาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตใหกิจการเลือกรับรูรายการ

ดังกลาวทันทีในกําไรขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรูในกําไรขาดทุนก็ได  

 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายการกําไร

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยูแตเดิมแลว 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใชแทน

เนื้อหาเก่ียวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกําหนดอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เร่ือง งบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเก่ียวกับการพิจารณาวาผูลงทุนมีอํานาจ

การควบคุมหรือไม กลาวคือ ภายใตมาตรฐานฉบับนี้ผูลงทุนจะถือวาตนควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนได หากตนมี

สิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และตนสามารถใชอํานาจในการสั่งการ

กิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได ถึงแมวาตนจะมีสัดสวนการถือหุนหรือสิทธิในการออก

เสียงโดยรวมนอยกวาก่ึงหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญนี้สงผลใหฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางมากใน

ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
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ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

ฉบับท่ี 17 การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีหุนปนผล 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท้ังหมดตามท่ีกลาวขางตนไดรับการปรับปรุงและจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทา

เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ซึ่งโดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท 

การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ 

 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมเปนจํานวนมาก ซึ่งมีผล

บังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง

ประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังนี้สวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและ

คําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวาจะไมมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ในปท่ีนํามาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินตามท่ีกลาวขางตนบางฉบับเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

หลักการสําคัญ ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้ 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน  

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กําหนดใหกิจการตองรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะท่ีมาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตใหกิจการเลือกรับรูรายการ

ดังกลาวทันทีในกําไรขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรูในกําไรขาดทุนก็ได  

 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายการกําไร

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยูแตเดิมแลว 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใชแทน

เนื้อหาเก่ียวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกําหนดอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เร่ือง งบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเก่ียวกับการพิจารณาวาผูลงทุนมีอํานาจ

การควบคุมหรือไม กลาวคือ ภายใตมาตรฐานฉบับนี้ผูลงทุนจะถือวาตนควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนได หากตนมี

สิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และตนสามารถใชอํานาจในการสั่งการ

กิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได ถึงแมวาตนจะมีสัดสวนการถือหุนหรือสิทธิในการออก

เสียงโดยรวมนอยกวาก่ึงหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญนี้สงผลใหฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางมากใน

การทบทวนวาบริษัทฯและบริษัทยอยมีอํานาจควบคุมในกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือไมและจะตองนําบริษัทใดในกลุม

กิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบาง 

 

ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ

การเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น  

มาตรฐานฉบับนี้กําหนดเร่ืองการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับสวนไดเสียของกิจการในบริษัทยอย การรวมการงาน 

บริษัทรวม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสรางเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไมมีผลกระทบทางการเงินตองบการเงินของ

บริษัทฯและบริษัทยอย 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม 

มาตรฐานฉบับนี้กําหนดแนวทางเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวกับการวัดมูลคา

ยุติธรรม  กลาวคือ หากกิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินใดตามขอกําหนดของมาตรฐานท่ี

เก่ียวของอื่น กิจการจะตองวัดมูลคายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตน

ไปในการรับรูผลกระทบจากการเร่ิมใชมาตรฐานนี้ 

 

จากการประเมินเบื้องตน ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 

 

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

4.1 การรับรูรายได 

ก) รายไดจากการขายบานพรอมท่ีดินและรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัย 

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายไดจากการขายบานพรอมท่ีดินและรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัย

เมื่อกิจการไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีสําคัญใหแกผูซื้อแลว โดยรับรูรายไดเมื่องานกอสรางเสร็จตาม

สัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ใหผูซื้อหลังจากไดรับชําระจากผูซื้อครบถวนแลว 

   

ข) รายไดจากคาเชาและคาบริการ 

รายไดจากคาเชาพื้นท่ีในอาคารสํานักงานและอาคารพักอาศัยและคาบริการท่ีเก่ียวของจะรับรูเปนรายไดตาม

เกณฑคงคางตลอดอายุสัญญาเชา 

 

ค) ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

 

ง) เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

4.1    การรับรู้รายได้

4.     นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
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4.2 ตนทุนการขายบานพรอมที่ดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย 

ในการคํานวณหาตนทุนขายบานพรอมท่ีดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําการแบงสรร

ตนทุนการพัฒนาท้ังหมดท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (โดยคํานึงถึงตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริงดวย) ใหกับบานพรอมท่ีดินท่ีขายไดตาม

เกณฑพื้นท่ีท่ีขาย สวนหนวยในอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑพื้นท่ีท่ีขายถวงน้ําหนักดวยราคาท่ีขายในแตละหนวย 

แลวจึงรับรูเปนตนทุนขายในกําไรหรือขาดทุนตามรายไดจากการขายท่ีไดบันทึกไว 

 

ตนทุนการพัฒนาแสดงตามราคาทุนซึ่งประกอบดวยตนทุนท่ีดิน คาออกแบบ คาสาธารณูปโภค คากอสรางและ

ดอกเบี้ยท่ีเก่ียวของ 

 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง ซึ่ง

ถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

 

4.4 ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน

และการวิเคราะหอายุหนี้  

 

4.5 ที่ดินและงานระหวางกอสราง 

ท่ีดินและงานระหวางกอสรางแสดงตามราคาทุนสุทธิจากสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการ โดยมี

รายละเอียดการคํานวณราคาทุนดังนี้ 

 

ท่ีดิน   - ราคาทุนของท่ีดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักโดยแยกท่ีดินตามแตละโครงการ 

งานระหวางกอสราง  - ตนทุนงานระหวางกอสรางประกอบดวยตนทุนงานกอสราง งานสาธารณูปโภคสวน 

กลางและดอกเบี้ยจายท่ีถือเปนตนทุนของโครงการ โดยตนทุนงานกอสรางและงาน

สาธารณูปโภคจะบันทึกตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

 

4.6 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย

ดังกลาวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้น

ออกไป  

 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนท่ัวไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคา

เผื่อการดอยคา (ถามี)   

 

ค) เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 

 

4.2    ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

4.3    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4.4    ลูกหนี้การค้า

4.5    ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

4.6    เงินลงทุน
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4.2 ตนทุนการขายบานพรอมที่ดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย 

ในการคํานวณหาตนทุนขายบานพรอมท่ีดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําการแบงสรร

ตนทุนการพัฒนาท้ังหมดท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (โดยคํานึงถึงตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริงดวย) ใหกับบานพรอมท่ีดินท่ีขายไดตาม

เกณฑพื้นท่ีท่ีขาย สวนหนวยในอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑพื้นท่ีท่ีขายถวงน้ําหนักดวยราคาท่ีขายในแตละหนวย 

แลวจึงรับรูเปนตนทุนขายในกําไรหรือขาดทุนตามรายไดจากการขายท่ีไดบันทึกไว 

 

ตนทุนการพัฒนาแสดงตามราคาทุนซึ่งประกอบดวยตนทุนท่ีดิน คาออกแบบ คาสาธารณูปโภค คากอสรางและ

ดอกเบี้ยท่ีเก่ียวของ 

 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง ซึ่ง

ถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

 

4.4 ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน

และการวิเคราะหอายุหนี้  

 

4.5 ที่ดินและงานระหวางกอสราง 

ท่ีดินและงานระหวางกอสรางแสดงตามราคาทุนสุทธิจากสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการ โดยมี

รายละเอียดการคํานวณราคาทุนดังนี้ 

 

ท่ีดิน   - ราคาทุนของท่ีดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักโดยแยกท่ีดินตามแตละโครงการ 

งานระหวางกอสราง  - ตนทุนงานระหวางกอสรางประกอบดวยตนทุนงานกอสราง งานสาธารณูปโภคสวน 

กลางและดอกเบี้ยจายท่ีถือเปนตนทุนของโครงการ โดยตนทุนงานกอสรางและงาน

สาธารณูปโภคจะบันทึกตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

 

4.6 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย

ดังกลาวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้น

ออกไป  

 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนท่ัวไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคา

เผื่อการดอยคา (ถามี)   

 

ค) เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 

 

ง) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคา

เผื่อการดอยคา (ถามี) 

 

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของ

ป มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน 

 

บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน  

 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกใน

สวนของกําไรหรือขาดทุน 

 

4.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

บริษัทฯบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทํารายการ หลังจากนั้น 

บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

 

คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน

โดยประมาณ 15 - 60 ป คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 

บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในสวนของกําไร

หรือขาดทุนในงวดท่ีตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี 

 

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอย

คาของสินทรัพย (ถามี)  

 

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน

โดยประมาณเปนดังนี้ 

 

สวนปรับปรุงท่ีดิน - 10 ป 

สิ่งปรับปรุงสินทรัพยเชา - 5 - 20 ป 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร - 5 - 60 ป 

อุปกรณและอุปกรณดําเนินงาน - 1 - 5 ป 

ยานพาหนะ - 5 ป 

 

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง 

4.7     อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

4.8    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
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บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย

สินทรัพย (ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น) จะ

รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 

 

4.9 สิทธิการเชาและคาตัดจําหนาย 

สิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม บริษัทฯตัดจําหนายสิทธิการเชาตามวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 

  

คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 

4.10 ตนทุนการกูยืม 

ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพ

ใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ี

มุงประสงค สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและ

ตนทุนอื่นท่ีเกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น  

 

อัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพยคํานวณจากอัตราถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของดอกเบี้ยจายท่ีเกิดขึ้นในระหวางป

ของเงินกูยืมเพื่อใชในการพัฒนาโครงการ 

 

4.11 คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจาย 

คาใชจายทางการเงินท่ีเก่ียวของกับการกูยืมเงินซึ่งเกิดขึ้นกอนหรือ ณ วันทําสัญญาวงเงินสินเชื่อและกอนการเบิกถอน

เงินกูยืมจะถูกบันทึกเปนคาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจาย คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจายจะตัดจายตามสัดสวน

ของเงินกูยืมท่ีไดเบิกถอนแลวจะแสดงหักจากเงินกูยืมท่ีเก่ียวของและถูกตัดจําหนายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงตาม

อายุของเงินกู 

 

คาตัดจําหนายคาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจายรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

 

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ 

ควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ

ทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมี

อํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

4.13 สัญญาเชาระยะยาว 

สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา

ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือ

มูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหัก

4.9    สิทธิการเช่าและค่าตัดจำาหน่าย

4.10   ต้นทุนการกู้ยืม

4.11   ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย

4.12   รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4.13   สัญญาเช่าระยะยาว
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คาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุ

ของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชาหรือ

อายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา 

 

สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผู

เชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือ

ขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 

 

4.14 เงินตราตางประเทศ 

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของ

บริษัทฯ รายการตางๆของแตละกิจการท่ีรวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของแตละ

กิจการนั้น 

 

รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและ

หนี้สินท่ีเปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

 

กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 

4.15 การดอยคาของสินทรัพย 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและท่ีดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการหรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีขอ

บงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ

คืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรม

หักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการ

ใชสินทรัพย บริษัทฯและบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและ

คํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบัน

ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคา

ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทยอยใชแบบจําลองการประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย 

ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการ

จําหนายนั้น ผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน

ลักษณะของผูท่ีไมมีความเก่ียวของกัน 

 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

 

หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ท่ีแสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสนิทรัพยท่ีรับรูใน

งวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผล

ขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

ภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาคร้ังลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพิ่มขึ้นจากการกลับ

รายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการ

4.14   เงินตราต่างประเทศ

4.15   การด้อยค่าของสินทรัพย์
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ดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยัง

สวนของกําไรหรือขาดทุนทันที 

 

4.16 ผลประโยชนพนักงาน 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสม

และเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจาก

สินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินท่ีบริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิด

รายการ  

 

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่ง

บริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

 

บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละ

หนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาว

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจาก

งานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

 

หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประกอบดวย มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตาม

โครงการผลประโยชน หักดวยตนทุนบริการในอดีตท่ียังไมไดรับรู และผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยท่ียังไมไดรับรู 

 

4.17 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได

เกิดขึ้นแลวและมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด

เปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

 

4.18 ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย

คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 

4.16   ผลประโยชน์พนักงาน

4.17   ประมาณการหนี้สิน

4.18   ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
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ดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยัง

สวนของกําไรหรือขาดทุนทันที 

 

4.16 ผลประโยชนพนักงาน 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสม

และเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจาก

สินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินท่ีบริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิด

รายการ  

 

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่ง

บริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

 

บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละ

หนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาว

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจาก

งานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

 

หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประกอบดวย มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตาม

โครงการผลประโยชน หักดวยตนทุนบริการในอดีตท่ียังไมไดรับรู และผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยท่ียังไมไดรับรู 

 

4.17 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได

เกิดขึ้นแลวและมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด

เปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

 

4.18 ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย

คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเก่ียวของนั้น โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผล

บังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

 

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรู

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชใน

จํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชน

จากผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น 

 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

และจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมมีกําไร

ทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวของกับ

รายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  

 

 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ

ในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงใน

งบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณ

การไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 

การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน  

ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาวาบริษัทฯ

ไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวแลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐาน

ของขอมูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรูไดในสภาวะปจจุบัน 

 

สัญญาเชา  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลย

พินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯไดโอนหรือรับความเสี่ยงและ

ผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 

 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ี

คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ท่ีคงคางและ

สภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น เปนตน  

 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

สัญญาเช่า

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

5.     การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
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มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซื้อ

ขายคลอง ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว โดยใชหลัก 

เกณฑและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรท่ีใชในการคํานวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยูในตลาด

โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

 

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนท่ัวไปเมื่อมูลคา

ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การ

ท่ีจะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของ

ฝายบริหาร 

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและ

มูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมี

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 

นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุน

จากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหาร

จําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเก่ียวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเก่ียวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทยอย จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุน

ทางภาษีท่ีไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจาก

ผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯควรรับรูจํานวนสินทรัพย

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละ

ชวงเวลา 

 

การประมาณตนทุนทั้งหมดที่จะใชในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 

ในการคํานวณตนทุนขายบานพรอมท่ีดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯและบริษัทยอยตองประมาณตนทุน

ท้ังหมดท่ีจะใชในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ซึ่งตนทุนดังกลาวประกอบดวย ตนทุนท่ีดินและการปรับปรุงท่ีดิน 

ตนทุนคาออกแบบและกอสราง ตนทุนงานสาธารณูปโภค ตนทุนการกูยืมเพื่อใชในการกอสรางโครงการ และคาใชจาย

อื่นท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ฝายบริหารไดประมาณการตนทุนดังกลาวขึ้นจากประสบการณในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการ

ทบทวนการประมาณการดังกลาวเปนระยะ ๆ หรือเมื่อตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกตางจากประมาณการตนทุนอยางมี

สาระสําคัญ 

 

 

 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การประมาณต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
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มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซื้อ

ขายคลอง ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว โดยใชหลัก 

เกณฑและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรท่ีใชในการคํานวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยูในตลาด

โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

 

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนท่ัวไปเมื่อมูลคา

ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การ

ท่ีจะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของ

ฝายบริหาร 

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและ

มูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมี

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 

นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุน

จากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหาร

จําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเก่ียวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเก่ียวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทยอย จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุน

ทางภาษีท่ีไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจาก

ผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯควรรับรูจํานวนสินทรัพย

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละ

ชวงเวลา 

 

การประมาณตนทุนทั้งหมดที่จะใชในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 

ในการคํานวณตนทุนขายบานพรอมท่ีดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯและบริษัทยอยตองประมาณตนทุน

ท้ังหมดท่ีจะใชในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ซึ่งตนทุนดังกลาวประกอบดวย ตนทุนท่ีดินและการปรับปรุงท่ีดิน 

ตนทุนคาออกแบบและกอสราง ตนทุนงานสาธารณูปโภค ตนทุนการกูยืมเพื่อใชในการกอสรางโครงการ และคาใชจาย

อื่นท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ฝายบริหารไดประมาณการตนทุนดังกลาวขึ้นจากประสบการณในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการ

ทบทวนการประมาณการดังกลาวเปนระยะ ๆ หรือเมื่อตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกตางจากประมาณการตนทุนอยางมี

สาระสําคัญ 

 

 

 

คาเผื่อผลเสียหายจากการค้ําประกันเงินกูยืม 

ในการบันทึกคาเผื่อผลเสียหายจากการค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัทท่ีเก่ียวของกัน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ

ประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทดังกลาวท่ีมีตอผูใหกู และบันทึกประมาณการหนี้สินตามสัดสวนการค้ํา

ประกันของบริษัทฯ 

 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน  

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตอง

อาศัยขอสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

 

ประมาณการสํารองเผื่อคาซอมแซมสาธารณูปโภค/คาซอมแซมบาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีการประมาณการสํารองเผื่อคาซอมแซมสาธารณูปโภค/คาซอมแซมบานโดยฝายบริหาร

พิจารณาจากประสบการณในอดีตและ/หรือขอมูลท่ีมีอยูในปจจุบันเก่ียวกับคาใชจายสําหรับงานซอมแซมประเภทตางๆ 

 

ประมาณการสํารองการรับประกันรายไดคาเชาขั้นต่ําของโครงการ 

ในการบันทึกสํารองการรับประกันรายไดคาเชาขั้นต่ําของโครงการ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณผล

ประกอบการของโครงการ โดยพิจารณาจากขอมูลรายไดคาเชาและคาใชจายท่ีเก่ียวของกับโครงการในอดีตประกอบกับ

ขอมูลท่ีมีอยูในปจจุบัน และบันทึกประมาณการหนี้สินตามจํานวนเงินท่ีคาดวาจะจายใหแกกองทุน 

 

เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมูบาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมูบานโดยใชอัตราตามท่ีกฎหมายกําหนดและใชมูลคา

ประมาณการของงานสาธารณูปโภคเปนฐานในการคํานวณ 

 

คดีฟองรอง 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟองรองแลวเพื่อบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อยางไรก็

ตามผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากท่ีไดมีการประมาณการไว 

 

 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

6.1 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว

เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันเหลานั้น 

ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

ค่าเผื่อผลเสียหายจากการคำ้าประกันเงินกู้ยืม

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

ประมาณการสำารองเผื่อค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค/ค่าซ่อมแซมบ้าน

ประมาณการสำารองการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตำ่าของโครงการ

เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน

คดีฟ้องร้อง

6.     รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  

      

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      

รายไดจากการขายทีด่ิน - - 18 - ใกลเคียงราคาทนุ 

ดอกเบี้ยรับ - - 691 570 3.90% ถึง 4.63% และ MLR ตอป 

รายไดคาเชาและคาบริการ - - 1 1 ราคาตลาด 

คาบริการอื่นจาย - - 33 26 ราคาตลาด 

รายไดคาบริหารอาคาร - - - 2 ราคาตามสัญญา 

รายไดคาบริการอื่น - - - 2 ราคาตามสัญญา 

เงินปนผลรบั - - 1,114 900 ตามที่ประกาศจาย 

ดอกเบี้ยจาย - - 16 19 3.90% ถึง 4.40% และ MLR   

   ลบอัตราคงทีต่อป 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

คาวัสดุกอสรางจาย 48 29 11 12 ราคาขายสงทีบ่ริษัทที่เก่ียวของกัน       

   ขายใหบคุคลภายนอก 

คาเชาอาคารจาย 228 243 30 33 ราคาตามสัญญา 

คาธรรมเนียมธนาคารจาย 2 1 1 1 ราคาตลาด 

รายไดคาเชาและคาบริการ 44 28 44 28 ราคาตลาด 

คาใชจายในการค้าํประกัน 31 65 45 95 ราคาตามสัญญา 

   รายไดคาเชาข้ันต่าํของโครงการ      

รายไดคาบริหารอาคาร 28 26 8 8 รอยละ 1 ของรายไดจากการ 

   ดําเนินงานของทรัพยสินและ 

   รอยละ 2.4 ของกําไรสุทธิของ 

   ทรัพยสิน 

ดอกเบี้ยรบั 17 12 13 7 0.875% ถึง 2.85% ตอป 

เงินปนผลรบั - - 379 367 ตามที่ประกาศจาย 

รายไดจากการขายสนิทรัพย 3 - 3 - ราคาตลาด 

คาบริการอื่นจาย 4 19 - - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน     

คาเชาที่ดินและอาคารจาย 17 75 - - ราคาตามสัญญาโดย

เปรียบเทยีบกับราคาประเมนิ

โดยทีป่รึกษาอิสระ 

คาวัสดุกอสรางจาย 72 62 20 19 ราคาตลาด 

ดอกเบี้ยรับ 2 1 - - LIBOR+2.00%, LIBOR+3.00%    

   และ 8.00% ตอป 

คาบริการอื่นจาย 11 24 - - ราคาตามสัญญา 

รายไดคาเชาและคาบริการ 8 5 8 5 ราคาตลาด 

รายไดจากการขายอาคารชุด 20 19 20 19 ราคาตลาด 

รายไดคาบริหารอาคาร 66 29 3 8 ราคาตามสัญญา 

รายไดคาบริการอื่น 3 52 1 51 ราคาตามสัญญา 
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  

      

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      

รายไดจากการขายทีด่ิน - - 18 - ใกลเคียงราคาทนุ 

ดอกเบี้ยรับ - - 691 570 3.90% ถึง 4.63% และ MLR ตอป 

รายไดคาเชาและคาบริการ - - 1 1 ราคาตลาด 

คาบริการอื่นจาย - - 33 26 ราคาตลาด 

รายไดคาบริหารอาคาร - - - 2 ราคาตามสัญญา 

รายไดคาบริการอื่น - - - 2 ราคาตามสัญญา 

เงินปนผลรบั - - 1,114 900 ตามที่ประกาศจาย 

ดอกเบี้ยจาย - - 16 19 3.90% ถึง 4.40% และ MLR   

   ลบอัตราคงทีต่อป 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

คาวัสดุกอสรางจาย 48 29 11 12 ราคาขายสงทีบ่ริษัทที่เก่ียวของกัน       

   ขายใหบคุคลภายนอก 

คาเชาอาคารจาย 228 243 30 33 ราคาตามสัญญา 

คาธรรมเนียมธนาคารจาย 2 1 1 1 ราคาตลาด 

รายไดคาเชาและคาบริการ 44 28 44 28 ราคาตลาด 

คาใชจายในการค้าํประกัน 31 65 45 95 ราคาตามสัญญา 

   รายไดคาเชาข้ันต่าํของโครงการ      

รายไดคาบริหารอาคาร 28 26 8 8 รอยละ 1 ของรายไดจากการ 

   ดําเนินงานของทรัพยสินและ 

   รอยละ 2.4 ของกําไรสุทธิของ 

   ทรัพยสิน 

ดอกเบี้ยรบั 17 12 13 7 0.875% ถึง 2.85% ตอป 

เงินปนผลรบั - - 379 367 ตามที่ประกาศจาย 

รายไดจากการขายสนิทรัพย 3 - 3 - ราคาตลาด 

คาบริการอื่นจาย 4 19 - - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน     

คาเชาที่ดินและอาคารจาย 17 75 - - ราคาตามสัญญาโดย

เปรียบเทยีบกับราคาประเมนิ

โดยทีป่รึกษาอิสระ 

คาวัสดุกอสรางจาย 72 62 20 19 ราคาตลาด 

ดอกเบี้ยรับ 2 1 - - LIBOR+2.00%, LIBOR+3.00%    

   และ 8.00% ตอป 

คาบริการอื่นจาย 11 24 - - ราคาตามสัญญา 

รายไดคาเชาและคาบริการ 8 5 8 5 ราคาตลาด 

รายไดจากการขายอาคารชุด 20 19 20 19 ราคาตลาด 

รายไดคาบริหารอาคาร 66 29 3 8 ราคาตามสัญญา 

รายไดคาบริการอื่น 3 52 1 51 ราคาตามสัญญา 

  

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้  
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ (แสดงภายใตเงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด)  
บริษัทรวม     
   ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 905,978 1,071,916 362,206 313,033 

ลกูหนีก้ารคาและลกูหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กี่ยวของ      
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 109 61 
บริษัทรวม 114 74 97 3 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน (มีกรรมการหรือ     
   มีผูถือหุนใหญรวมกัน) 554 800 554 800 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 668 874 760 864 

ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
ลูกหนี้อื่น     
บริษัทยอย - - 590 8,118 
บริษัทรวม 2,480 2,810 738 685 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน (มีกรรมการหรือ     
   มีผูถือหุนใหญรวมกัน) 29,595 29,812 5,149 25,824 

 32,075 32,622 6,477 34,627 
เงินทดรองจาย     
บริษัทยอย - - 1,602 1,448 
บริษัทรวม 375 375 375 375 

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 32,450 32,997 8,454 36,450 

รวม 33,118 33,871 9,214 37,314 

เงนิมดัจาํคาเชาและคาบรกิาร (แสดงภายใตสนิทรพัยไมหมนุเวียนอืน่)   
บริษัทรวม 6,610 6,012 6,610 6,012 

เจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ืน่ - กิจการทีเ่กีย่วของกนั    
เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน    
บริษัทยอย - - 12,332 3,903 
บริษัทรวม 5,112 6,808 699 1,885 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน (มีกรรมการหรือ     
   มีผูถือหุนใหญรวมกัน) 13,624 13,774 3,604 4,498 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 18,736 20,582 16,635 10,286 

เจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 415 69 
บริษัทรวม 26,354 29,453 26,354 29,453 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน (มีกรรมการหรือ     
   มีผูถือหุนใหญรวมกัน) - 1,494 - - 

รวมเจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 26,354 30,947 26,769 29,522 

รวม 45,090 51,529 43,404 39,808 

เงนิรบัลวงหนาจากลกูคา - กจิการทีเ่กี่ยวของกนั   
บุคคลท่ีเก่ียวของกัน 7,549 4,123 7,476 4,123 

เงินฝากสถาบันการเงิน (แสดงภายใต้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง

เงินมัดจำาค่าเช่าและค่าบริการ (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รวม

รวม
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงนิมดัจาํคาเชาและคาบรกิาร - กจิการทีเ่กีย่วของกนั    

บริษัทยอย - - 5 805 

บริษัทรวม 4,590 755 4,590 755 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน (มีกรรมการหรือ     

   มีผูถือหุนใหญรวมกัน) 1,661 - 1,661 - 

รวม 6,251 755 6,256 1,560 

คาใชจายคางจาย - กิจการทีเ่กี่ยวของกนั (แสดงภายใตหนีส้นิหมนุเวียนอืน่)   

บริษัทยอย - - 315 1,461 

บริษัทรวม 63,684 54,307 293 371 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน (มีกรรมการหรือ     

   มีผูถือหุนใหญรวมกัน) - 4,148 - - 

รวม 63,684 58,455 608 1,832 

คาเชารบัลวงหนา - กิจการทีเ่กี่ยวของกนั     

บริษัทรวม (หมายเหตุ 6.3)     

   สวนท่ีรอรับรูเปนรายไดภายในหนึ่งป 27,224 27,224 27,224 27,224 

   สวนท่ีรอรับรูเปนรายไดเกินกวาหนึ่งป 568,690 595,857 568,690 595,857 

รวม 595,914 623,081 595,914 623,081 

สาํรองเผือ่หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้จากการค้าํประกนัรายไดคาเชาขัน้ต่าํ - กจิการทีเ่กีย่วของกนั (แสดงภายใตประมาณการหนีส้นิ) 

บริษัทรวม 52,730 88,091 52,730 88,091 

 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการคิดตนทุน 

 2557 2556 2557 2556 กูยืมระหวางกัน  

     (รอยละตอป) 
เงนิใหกูยมืระยะยาวและดอกเบีย้คางรบั - กจิการทีเ่กีย่วของกนั    
บริษัทยอย      
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล       
   (บีวีไอ) จํากัด - - 1,544 1,486 MLR 
บริษัท คาซา วิลล จํากัด  - - 19,682,940 14,038,709 3.90%, 4.10%  

   และ 4.40% 
บริษัท พร็อพเพอรตี้ โฮสท จํากัด - - 2,026 - 4.63% 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน      
Harbour View Joint Stock Company 37,951 35,931 - - LIBOR+2.00%, 
   (มีกรรมการรวมกัน)        LIBOR+3.00%  
        และ 8.00% 

รวม 37,951 35,931 19,686,510 14,040,195  

เงินมัดจำาค่าเช่าและค่าบริการ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่น)

รวม

รวม

ค่าเช่ารับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รวม

สำารองเผือ่หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้จากการคำา้ประกนัรายได้ค่าเช่าข้ันตำา่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภายใต้ประมาณการหน้ีสิน)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รวม
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(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการคิดตนทุน 

 2557 2556 2557 2556 กูยืมระหวางกัน  

     (รอยละตอป) 
เงนิกูยมืระยะสัน้และดอกเบีย้คางจาย - กจิการทีเ่กีย่วของกนั   
บริษัทยอย      
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 72,007 156,351 3.90%, 4.10%  

   และ 4.40% 
เงนิกูยมืระยะยาวและดอกเบีย้คางจาย - กจิการทีเ่กีย่วของกนั    
บริษัทยอย      
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด - - 261,840 256,802 3.90%, 4.40% และ  

   MLR-1.00% 
บริษัท เซนเตอร พอยต ฮอสพิทอลิต้ี จํากัด - - 40,045 16,013 4.10% 

รวม - - 301,885 272,815  

  
 ในระหวางป 2557 เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ และเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย - กิจการท่ีเก่ียวของกันมีการ

เคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 2557 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2557 

เงินใหกูยมืระยะยาวและดอกเบีย้คางรบั - กิจการทีเ่กี่ยวของกนั    
กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
Harbour View Joint Stock Company 35,931 2,020 - 37,951 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2557 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2557 

เงนิใหกูยมืระยะยาวและดอกเบีย้คางรบั -  
    กิจการทีเ่กี่ยวของกนั 

   

บริษัทยอย     
บริษัท ควิ.เอช.อนิเตอรเนช่ันแนล (บีวีไอ) จาํกัด 1,486 58 - 1,544 
บริษัท คาซา วิลล จํากัด  14,038,709 11,967,231 (6,323,000) 19,682,940 
บริษทั เซนเตอร พอยต ฮอสพิทอลิต้ี จํากัด - 41,125 (41,125) - 
บริษัท พร็อพเพอรตี้ โฮสท จํากัด - 6,026 (4,000) 2,026 

รวม 14,040,195 12,014,440 (6,368,125) 19,686,510 

เงนิกูยมืระยะสัน้และดอกเบีย้คางจาย - กจิการทีเ่กีย่วของกนั   
บริษัทยอย     
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 156,351 100,242 (184,586) 72,007 

เงนิกูยมืระยะยาวและดอกเบีย้คางจาย - กจิการทีเ่กีย่วของกนั   
บริษัทยอย     
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด 256,802 18,169 (13,131) 261,840 
บริษัท เซนเตอร พอยต ฮอสพิทอลติี้ จํากัด 16,013 129,389 (105,357) 40,045 

รวม 272,815 147,558 (118,488) 301,885 

 

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รวม

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2557
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานท่ีใหแก

กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชนระยะสั้น 63 53 63 53 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 26 2 26 2 

รวม 89 55 89 55 

  

 ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการท่ีเก่ียวของกันและภาระผูกพันการใหการสนับสนุนทางการเงินกับบริษัท

ยอยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 20 และ 31 

 

6.2 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการทําสัญญาระยะยาวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีมีบริษัทฯและบริษัทท่ีเก่ียวของกันเปน

ผูถือหนวยลงทุนดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

  มูลคาตามสญัญา 

 คูสัญญา 2557 2556 

ก) สัญญาเชาอาคารและทรัพยสินโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ -* 151* 

    เซนเตอร พอยต โฮเทล เพลินจิต (เดิมชื่อ    สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-    

        “เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซิเดนซ     

       วิทยุ”)    

ข) สัญญาใหเชาอสังหาริมทรัพยโครงการ กองทุนรวมสิทธิการเชา 819 819 

    คิวเฮาส เพลินจิต    อสังหาริมทรัพย ควอลติี้ เฮาส   

ค) สัญญาเชาและสัญญาเชาชวงอาคารและ  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ 504** 504** 

    ทรัพยสินโครงการเซนเตอร พอยต โฮเทล 

      ประตูน้ํา สุขุมวิท 10 และชิดลม (เดิมชือ่ 

   สิทธิการเชา ควอลติี้ เฮาส  

   โฮเทล แอนด เรซิเดนซ 

  

    “เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซิเดนซ    

     เพชรบุรี สุขุมวิท และหลังสวน”)    

 * มูลคาตามสัญญาคิดจากอัตราคาเชาขั้นต่ํา (ยกเลิกสัญญาเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2557) 

 ** มูลคาตามสัญญาไมรวมคาเชาผันแปร  

รวม
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6.3 เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยโครงการคิวเฮาส เพลินจิต กับกองทุน

รวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส โดยบริษัทฯตกลงใหกองทุนฯเชาท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเก่ียวของ 

โดยบริษัทฯไดรับชําระคาเชาท่ีดิน อาคาร งานสาธารณูปโภคและอุปกรณท่ีเก่ียวของในโครงการดังกลาวสําหรับ

ระยะเวลา 30 ป เปนจํานวนเงินรวม 819 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯไดบันทึกไวในบัญชี “คาเชารับลวงหนา” ในงบแสดง

ฐานะการเงิน และจะทยอยรับรูเปนรายไดคาเชาโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

 

 

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินสด 8,795 12,340 2,733 7,183 

เงินฝากธนาคาร 1,449,396 1,617,987 586,927 471,194 

รวม 1,458,191 1,630,327 589,660 478,377 

  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํามีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอย

ละ 0.10 ถึง 2.85 ตอป (2556: รอยละ 0.10 ถึง 2.50 ตอป) 

 

 

8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 6)     

อายุหนี ้     

 ไมเกิน 3 เดือน  668 874 760 864 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 668 874 760 864 

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน     

อายุหนี ้     

 ไมเกิน 3 เดือน  27,821 35,480 10,160 7,523 

 3 - 6 เดือน 912 5,193 3 2,764 

 6 - 12 เดือน 182 109 162 20 

   มากกวา 12 เดือน - 505 - 2 

รวม 28,915 41,287 10,325 10,309 

หัก: คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ - (290) - - 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน, สุทธ ิ 28,915 40,997 10,325 10,309 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธ ิ 29,583 41,871 11,085 11,173 

7.     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8.     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี้อื่น     

เงินทดรองแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 6) 375 375 1,977 1,823 

ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 6) 32,075 32,622 6,477 34,627 

ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน  11,943 16,310 1,157 3,554 

รวมลูกหนี้อื่น 44,393 49,307 9,611 40,004 

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 73,976 91,178 20,696 51,177 

 

 

9. ที่ดินและงานระหวางกอสราง  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ท่ีดิน 12,047,402 11,087,299 3,375,362 4,492,907 

ตนทุนดอกเบี้ย 1,703,767 1,679,697 767,148 834,500 

งานระหวางกอสราง  11,333,067 9,969,205 3,080,880 4,073,098 

รวม 25,084,236 22,736,201 7,223,390 9,400,505 

หัก: สํารองเผือ่ผลขาดทุนจากการ     

     ลดลงของมูลคาโครงการ (134,916) (178,396) (134,916) (178,396) 

ท่ีดินและงานระหวางกอสราง - สทุธิ 24,949,320 22,557,805 7,088,474 9,222,109 

  

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนตนทุนของท่ีดินและงานระหวางกอสราง

จํานวน 675 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 219 ลานบาท) (2556: 627 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 235 ลานบาท) 

โดยคํานวณอัตราจากอัตราตั้งขึ้นเปนทุนในอัตรารอยละ 3.4 (เฉพาะของบริษัทฯ: รอยละ 1.2) (2556: รอยละ 3.1 

เฉพาะของบริษัทฯ: รอยละ 1.1) 

 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 และ 2556 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวมและ              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2557 2556 

ยอดคงเหลอื ณ วันตนป   178,396 64,439 

โอนสํารองจากท่ีดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการ  - 153,940 

โอนกลับบญัชีสํารองตามการรับรูรายไดในระหวางป  (43,480) (39,983) 

ยอดคงเหลอื ณ วันสิ้นป   134,916 178,396 

9.     ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง



155

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี้อื่น     

เงินทดรองแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 6) 375 375 1,977 1,823 

ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 6) 32,075 32,622 6,477 34,627 

ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน  11,943 16,310 1,157 3,554 

รวมลูกหนี้อื่น 44,393 49,307 9,611 40,004 

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 73,976 91,178 20,696 51,177 

 

 

9. ที่ดินและงานระหวางกอสราง  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ท่ีดิน 12,047,402 11,087,299 3,375,362 4,492,907 

ตนทุนดอกเบี้ย 1,703,767 1,679,697 767,148 834,500 

งานระหวางกอสราง  11,333,067 9,969,205 3,080,880 4,073,098 

รวม 25,084,236 22,736,201 7,223,390 9,400,505 

หัก: สํารองเผือ่ผลขาดทุนจากการ     

     ลดลงของมูลคาโครงการ (134,916) (178,396) (134,916) (178,396) 

ท่ีดินและงานระหวางกอสราง - สทุธ ิ 24,949,320 22,557,805 7,088,474 9,222,109 

  

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนตนทุนของท่ีดินและงานระหวางกอสราง

จํานวน 675 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 219 ลานบาท) (2556: 627 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 235 ลานบาท) 

โดยคํานวณอัตราจากอัตราตั้งขึ้นเปนทุนในอัตรารอยละ 3.4 (เฉพาะของบริษัทฯ: รอยละ 1.2) (2556: รอยละ 3.1 

เฉพาะของบริษัทฯ: รอยละ 1.1) 

 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 และ 2556 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวมและ              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2557 2556 

ยอดคงเหลอื ณ วันตนป   178,396 64,439 

โอนสํารองจากท่ีดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการ  - 153,940 

โอนกลับบญัชีสํารองตามการรับรูรายไดในระหวางป  (43,480) (39,983) 

ยอดคงเหลอื ณ วันสิ้นป   134,916 178,396 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 

4,142 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1,633 ลานบาท) (2556: 4,294 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 1,149 ลานบาท) 

ไปค้ําประกันสินเชื่อท่ีไดรับจากธนาคาร       

    

ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับโครงการของบริษัทฯและบริษัทยอย 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

มูลคาประมาณของโครงการท่ีเปดดําเนินการอยู     

   และเร่ิมมีการทําสัญญาแลว 124,505 104,775 44,636 45,058 

จํานวนเงินท่ีไดทําสัญญาตามหนังสือจองซื้อท่ีดิน     

   พรอมสิ่งปลูกสราง 68,543 60,598 28,462 28,689 

รอยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปด     

   ดําเนินการอยู 55% 58% 64% 64% 

จํานวนเงินตามหนังสือจองซื้อท่ีดนิพรอม     

   สิ่งปลูกสรางท่ียังไมไดรับรูเปนรายได 3,838 9,407 1,159 5,853 

 

 

10. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 

 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซึ่งบริษัทฯไดนําไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ  

 

 

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคำ้า

11.   เงินลงทุนในบริษัทย่อย
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปนผลรับท่ีบริษัทฯ

รับระหวางป 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   (รอยละ) (รอยละ)     

บริษัท คาซา วิลล จํากัด  3,000,000 3,000,000 100 100 2,999,999 2,999,999 1,004,100 900,000 

บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด 76,836 76,836 100 100 76,836 76,836 109,490 - 

บริษัท พร็อพเพอรต้ี โฮสท จํากัด 5,000 5,000 100 100 5,000 5,000 - - 

บริษัท เซนเตอร พอยต ฮอสพิทอลิต้ี จํากัด 5,000 5,000 100 100 4,999 4,999 - - 

บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด* 1,000,000 1,000,000 - -         -         - - - 

บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จํากัด* 5,000 5,000 - -         -         - - - 

บริษัท คาซา วิลล (เพชรบุรี 2553) จํากดั* 5,000 5,000 - - - - - - 

บริษัท คิว.เฮาส พรีคาสท จํากัด*  5,000 5,000 - - - - - - 

   (เดิมชื่อ "บริษัท ไอเดีย ฟตต้ิง จํากดั")         

บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากดั* 500,000 5,000 - -         - - - - 

บริษัท คาซา วิลล (ชลบุรี 2554) จํากัด* 5,000 5,000 - -         - - - - 

บริษัท คาซา วิลล (ประจวบคีรขีันธ  

  2554) จํากัด* 

5,000 5,000 - - - - - - 

บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด   380,000   380,000 81 81 306,193 306,193 - - 

   (ถือหุนผานบริษัท เดอะ คอนฟเดนซ 

    จํากัด อีกในอัตรารอยละ 19) 

        

บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชัน่แนล (บีวีไอ)  30,796 30,796 - - - - - - 

   จํากัด**         

รวม     3,393,027 3,393,027 1,113,590 900,000 

 

* ถือหุนผานบริษัท คาซา วิลล จํากัด ในอัตรารอยละ 100 

** ถือหุนผานบริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในอัตรารอยละ 100 

 

 บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด 

    ในเดือนมิถุนายน 2557 บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ลานบาท เปน 500 ลานบาท โดย

การออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,950,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 100 บาท บริษัท คาซา วิลล จํากัด ไดซื้อ

หุนเพิ่มทุนดังกลาวท้ังจํานวนเปนเงิน 495 ลานบาท เพื่อดํารงสัดสวนการถือหุน 

 

 

 

 

 

บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำากัด
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12. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 

12.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 

จัดต้ังขึ้น

ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี 

ตามวิธีสวนไดเสีย 

   2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   (รอยละ) (รอยละ)     

กองทุนรวมสทิธิการเชา  

   อสังหาริมทรัพย ควอลิต้ี  

  เฮาส 
(1)
 

ลงทุนใน 

อสังหาริมทรัพย 

ไทย 26 26 2,017,695 2,017,695 1,279,821 1,301,409 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ  

   สิทธิการเชา ควอลิต้ี เฮาส  

  โฮเทล แอนด เรซิเดนซ 
(2)
 

ลงทุนใน 

  อสังหาริมทรัพย 

ไทย 31 31 1,052,800 1,052,800 444,353 479,383 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร   

   จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจซื้อมาขายไป ไทย 20 20 759,959 650,819 3,335,167 2,637,759 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล  

   กรุป จํากัด (มหาชน)  

  (ถือหุนในธนาคาร 

ลงทุนในบริษัท 

   ตางๆ 

ไทย 21 21 2,849,800 2,758,950 3,474,925 3,219,670 

   แลนด แอนด เฮาส จํากัด    

   (มหาชน) รอยละ 100) 

       

    

รวม     6,680,254 6,480,264 8,534,266 7,638,221 

 

(1)
 มูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสียของเงินลงทุนแสดงยอดสุทธิจากกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการขายอาคารและโอนสิทธิการเชาท่ีดิน

โครงการคิวเฮาส ลุมพินีใหกับกองทุนฯ 

 
(2) 

มูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสียของเงินลงทุนแสดงยอดสุทธิจากกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการขายทรัพยสินโครงการเซนเตอร 

พอยต โฮเทล ประตูน้ํา และโครงการ เซนเตอร พอยต โฮเทล สุขุมวิท 10 และการโอนสิทธิการเชาอาคารโครงการเซนเตอร 

พอยต โฮเทล ชิดลม ใหกับกองทุนฯ รวมถึงคาใชจายท่ียังไมเกิดขึ้นจากการรับประกันรายไดคาเชาขั้นต่ําของโครงการดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.   เงินลงทุนในบริษัทร่วม
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 

จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

   2557 2556 2557 2556 

   (รอยละ) (รอยละ)   

กองทุนรวมสทิธิการเชาอสงัหาริมทรัพย  ลงทุนใน    ไทย 26 26 2,017,695 2,017,695 

   ควอลิต้ี เฮาส   อสังหาริมทรัพย      

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ลงทุนใน    ไทย 31 31 1,052,800 1,052,800 

   ควอลิต้ี เฮาส โฮเทล แอนด เรซิเดนซ   อสังหาริมทรัพย      

บริษัท โฮม โปรดักส เซน็เตอร จํากัด  ธุรกิจซื้อมา ไทย 20 20 759,959 650,819 

   (มหาชน)   ขายไป      

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป  

   จํากัด (มหาชน) (ถือหุนในธนาคาร 

ลงทุนในบริษัท 

  ตาง  ๆ

ไทย 21 21 2,849,800 2,758,950 

   แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)          

   รอยละ 100)       

รวม     6,680,254 6,480,264 

 

12.2 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) และเงินปนผลรับ 

 ในระหวางป บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับ

จากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 สําหรบัปสิ้นสดุวันที ่31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สวนแบงกําไรจากเงนิลงทุน 

สวนแบงกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 

ช่ือบริษทั ในบริษัทรวม ในบริษัทรวม เงินปนผลรบั 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

กองทุนรวมสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย ควอลิตี้ เฮาส 128,524 121,929 - - 150,112 148,885 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ    

การเชา ควอลิตี้ เฮาส โฮเทล 

แอนด เรซิเดนซ 28,777 31,762 - - 77,907 73,759 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) 648,509 606,473 - - 60,241 56,136 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล 

กรุป จํากัด (มหาชน) 254,075 182,988 1,088 (80,316) 90,758 87,830 

รวม 1,059,885 943,152 1,088 (80,316) 379,018 366,610 
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12.3 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนฯ 

 สําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

ดังกลาวมีดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

ชื่อบริษัท มูลคายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2557 2556 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส 1,892 1,830 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชา ควอลิตี้ เฮาส   

   โฮเทล แอนด เรซิเดนซ 884 969 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 20,088 17,632 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) 5,520 3,325 

รวม 28,384 23,756 

 

12.4 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท) 

 ทุนชําระแลว สินทรัพยรวม หน้ีสินรวม รายไดรวมสําหรับ กําไรสําหรับป 

 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ปสิ้นสุดวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี 

ชื่อบริษัท 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

กองทุนรวมสิทธิการเชา 

   อสังหาริมทรัพย 

          

   ควอลิต้ี เฮาส  7,863 7,863 9,042 8,907 338 316 1,056 1,004 698 584 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธ ิ           

   การเชา ควอลิต้ี เฮาส โฮเทล            

   แอนด เรซิเดนซ 3,360 3,360 3,585 3,740 2 3 280 268 94 494 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด           

   (มหาชน) 12,329 9,590 44,313 35,942 28,611 23,225 51,209 42,830 3,313 3,068 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป           

   จํากัด (มหาชน) 13,199 12,716 164,970 149,099 148,684 134,078 8,400 7,085 1,201 893 

 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ควอลิตี้ เฮาส 

เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ควอลิตี้ 

เฮาส มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

ใหแกผูถือหนวยลงทุนในอัตราหนวยละ 0.18 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 21 มีนาคม 2558 

 

 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ควอลิตี้ เฮาส โฮเทล แอนด เรซิเดนซ  

  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2556 ท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ควอลิตี้ เฮาส 

โฮเทล แอนด เรซิเดนซ มีมติอนุมัติการจัดสรรหนวยลงทุนท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมจํานวนประมาณ 45 - 69 

ลานหนวย โดยเสนอขายใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมตามสัดสวนการถือหนวยลงทุน (Rights Offering) ตอมา ในเดือน

ธันวาคม 2557 ท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนมีมติอนุมัติยกเลิกการดําเนินการออกและเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม

ดังกลาว 

 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

 ในระหวางป 2556 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ใช

สิทธิจองซื้อหุนสามัญใหมจํานวน 1.2 ลานหนวย แปลงเปนหุนสามัญจํานวน 4.6 ลานหุน โดยสัดสวนการถือหุนของ

บริษัทฯยังคงเปนรอยละ 20 

 

เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไดมีมติอนุมัติ

จายปนผลใหแกผูถือหุน โดยจายเปนหุนสามัญในอัตรา 6 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผลหรือคิดเปนอัตราการจายปนผล 

0.1667 บาทตอหุน และจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0186 บาท บริษัทฯไดรับหุนปนผลเปนจํานวน 232 

ลานหุน และเงินปนผลจํานวน 26 ลานบาทแลวในวันท่ี 30 เมษายน 2556 

 

เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไดมีมติ

อนุมัติจายปนผลใหแกผูถือหุน โดยจายเปนหุนสามัญในอัตรา 6 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผลหรือคิดเปนอัตราการจายปน

ผล 0.1667 บาทตอหุน และจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0186 บาท บริษัทฯไดรับหุนปนผลเปนจํานวน 271 

ลานหุน และเงินปนผลจํานวน 30 ลานบาทแลวในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 

 

เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไดมีมติ

อนุมัติจายปนผลใหแกผูถือหุน โดยจายเปนหุนสามัญในอัตรา 7 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผลหรือคิดเปนอัตราการจายปน

ผล 0.1429 บาทตอหุน และจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0159 บาท บริษัทฯไดรับหุนปนผลเปนจํานวน 271 

ลานหุน และเงินปนผลจํานวน 30 ลานบาทในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2557  

 

ตอมาเมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไดมี

มติอนุมัติจายปนผลใหแกผูถือหุน โดยจายเปนหุนสามัญในอัตรา 8 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผลหรือคิดเปนอัตราการจาย

ปนผล 0.125 บาทตอหุน และจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.013889 บาท บริษัทฯไดรับหุนปนผลเปนจํานวน 

271 ลานหุน และเงินปนผลจํานวน 30 ลานบาทในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 

 

นอกจากนี้ ในระหวางปปจจุบันบริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

เพิ่มเติมจํานวน 12 ลานหุน คิดเปนเงิน 109 ลานบาท 

 

 

 

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ควอลิตี้ เฮาส โฮเทล แอนด เรซิเดนซ  

  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2556 ท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ควอลิตี้ เฮาส 

โฮเทล แอนด เรซิเดนซ มีมติอนุมัติการจัดสรรหนวยลงทุนท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมจํานวนประมาณ 45 - 69 

ลานหนวย โดยเสนอขายใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมตามสัดสวนการถือหนวยลงทุน (Rights Offering) ตอมา ในเดือน

ธันวาคม 2557 ท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนมีมติอนุมัติยกเลิกการดําเนินการออกและเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม

ดังกลาว 

 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

 ในระหวางป 2556 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ใช

สิทธิจองซื้อหุนสามัญใหมจํานวน 1.2 ลานหนวย แปลงเปนหุนสามัญจํานวน 4.6 ลานหุน โดยสัดสวนการถือหุนของ

บริษัทฯยังคงเปนรอยละ 20 

 

เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไดมีมติอนุมัติ

จายปนผลใหแกผูถือหุน โดยจายเปนหุนสามัญในอัตรา 6 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผลหรือคิดเปนอัตราการจายปนผล 

0.1667 บาทตอหุน และจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0186 บาท บริษัทฯไดรับหุนปนผลเปนจํานวน 232 

ลานหุน และเงินปนผลจํานวน 26 ลานบาทแลวในวันท่ี 30 เมษายน 2556 

 

เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไดมีมติ

อนุมัติจายปนผลใหแกผูถือหุน โดยจายเปนหุนสามัญในอัตรา 6 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผลหรือคิดเปนอัตราการจายปน

ผล 0.1667 บาทตอหุน และจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0186 บาท บริษัทฯไดรับหุนปนผลเปนจํานวน 271 

ลานหุน และเงินปนผลจํานวน 30 ลานบาทแลวในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 

 

เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไดมีมติ

อนุมัติจายปนผลใหแกผูถือหุน โดยจายเปนหุนสามัญในอัตรา 7 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผลหรือคิดเปนอัตราการจายปน

ผล 0.1429 บาทตอหุน และจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0159 บาท บริษัทฯไดรับหุนปนผลเปนจํานวน 271 

ลานหุน และเงินปนผลจํานวน 30 ลานบาทในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2557  

 

ตอมาเมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไดมี

มติอนุมัติจายปนผลใหแกผูถือหุน โดยจายเปนหุนสามัญในอัตรา 8 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผลหรือคิดเปนอัตราการจาย

ปนผล 0.125 บาทตอหุน และจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.013889 บาท บริษัทฯไดรับหุนปนผลเปนจํานวน 

271 ลานหุน และเงินปนผลจํานวน 30 ลานบาทในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 

 

นอกจากนี้ ในระหวางปปจจุบันบริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

เพิ่มเติมจํานวน 12 ลานหุน คิดเปนเงิน 109 ลานบาท 

 

 

 

 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) 

 ในระหวางป 2556 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด(มหาชน) 

ใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญใหมจํานวน 318 ลานหนวย แปลงเปนหุนสามัญจํานวน 330 ลานหุน มีผลทําใหสัดสวนการ

ถือหุนของบริษัทฯลดลงเปนรอยละ 21 

 

เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) มีมติ

อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตรา 30 หุนสามัญเดิมมีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่ม

ทุนใหมได 1 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 1 บาท บริษัทฯไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 88 ลานหุน คิด

เปนเงิน 88 ลานบาท โดยบริษัทฯไดชําระคาหุนดังกลาวแลวในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2556  

 

ในระหวางปปจจุบัน มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด 

(มหาชน) ใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญใหมจํานวน 56 ลานหนวย แปลงเปนหุนสามัญจํานวน 59 ลานหุน โดยสัดสวนการ

ถือหุนของบริษัทฯยังคงเปนรอยละ 21 

 

เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) มีมติ

อนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตรา 30 หุนสามัญเดิมมีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน

ใหมได 1 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 1 บาท บริษัทฯไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 91 ลานหุน คิดเปน

เงิน 91 ลานบาท โดยบริษัทฯไดชําระคาหุนดังกลาวแลวในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2557  

 

 

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

            (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงนิลงทนุในตราสารทนุในความตองการของตลาด 2 2 2 2 

เงนิลงทนุในบรษิทัอืน่     

(ถือโดยบริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล (บีวีไอ) จํากัด)    

   Harbour View Joint Stock Company    

      (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 32,599 32,599 - - 

   หัก: คาเผือ่การดอยคาของเงินลงทุน (32,599) (32,599) - - 

เงนิลงทนุในบรษิทัอืน่ - สทุธ ิ - - - - 

รวมเงนิลงทนุระยะยาวอืน่ 2 2 2 2 

  

 ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 31.7 บริษัทฯมีภาระค้ําประกันเงินกูยืมของ Harbour View Joint Stock Company เปน

จํานวนเทากับรอยละ 50 ของภาระหน้ีท่ีบริษัทดังกลาวมีอยูกับธนาคารแหงหนึ่ง เพื่อความรอบคอบ บริษัทฯไดตั้ง

สํารองเผื่อผลเสียหายจากการค้ําประกันไวจํานวน 61 ลานบาท ซึ่งคาดวาเพียงพอสําหรับสถานการณปจจุบัน 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

13.   เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด

เงินลงทุนในบริษัทอื่น

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
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14. อสังหารมิทรพัยเพื่อการลงทุน 

 

 มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดดังนี้ 

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

อาคารสาํนกังานใหเชา   

ราคาทุน 888,957 888,957 

หัก: คาเสือ่มราคาสะสม (301,301) (280,294) 

หัก: คาเผื่อการดอยคา (88,147) (94,226) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 499,509 514,437 

 

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับป 2557 และ 2556 แสดงไดดังนี้ 

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 และงบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 

มูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 529,365 

คาเสื่อมราคา (14,928) 

มูลคาตามบัญช ีณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 514,437 

คาเสื่อมราคา (14,928) 

มูลคาตามบัญช ีณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 499,509 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มูลคาสุทธิของคาเชารับลวงหนาจากผูเชาอาคารคงเหลือจํานวน 596 ลานบาท (2556: 

623 ลานบาท) และมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑ

วิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) มีมูลคาประมาณ 848 ลานบาท (2556: 828 ลานบาท) ขอสมมติฐาน

หลักท่ีใชในการประเมินราคาอาคารดังกลาวประกอบดวย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟอ อัตราพื้นท่ีวางระยะยาว 

และอัตราการเติบโตระยะยาวของคาเชา ซึ่งอางอิงจากขอมูลการเชาของลูกคารายยอยในอาคารของกองทุนรวมสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพย ควอลิตี้ เฮาส ซึ่งเปนผูเชาอาคารจากบริษัทฯ 

14. อสังหารมิทรพัยเพื่อการลงทุน 

 

 มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดดังนี้ 

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

อาคารสาํนกังานใหเชา   

ราคาทุน 888,957 888,957 

หัก: คาเสือ่มราคาสะสม (301,301) (280,294) 

หัก: คาเผื่อการดอยคา (88,147) (94,226) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 499,509 514,437 

 

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับป 2557 และ 2556 แสดงไดดังนี้ 

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 และงบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 

มูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 529,365 

คาเสื่อมราคา (14,928) 

มูลคาตามบัญช ีณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 514,437 

คาเสื่อมราคา (14,928) 

มูลคาตามบัญช ีณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 499,509 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มูลคาสุทธิของคาเชารับลวงหนาจากผูเชาอาคารคงเหลือจํานวน 596 ลานบาท (2556: 

623 ลานบาท) และมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑ

วิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) มีมูลคาประมาณ 848 ลานบาท (2556: 828 ลานบาท) ขอสมมติฐาน

หลักท่ีใชในการประเมินราคาอาคารดังกลาวประกอบดวย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟอ อัตราพื้นท่ีวางระยะยาว 

และอัตราการเติบโตระยะยาวของคาเชา ซึ่งอางอิงจากขอมูลการเชาของลูกคารายยอยในอาคารของกองทุนรวมสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพย ควอลิตี้ เฮาส ซึ่งเปนผูเชาอาคารจากบริษัทฯ 

14. อสังหารมิทรพัยเพื่อการลงทุน 

 

 มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดดังนี้ 

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

อาคารสาํนกังานใหเชา   

ราคาทุน 888,957 888,957 

หัก: คาเสือ่มราคาสะสม (301,301) (280,294) 

หัก: คาเผื่อการดอยคา (88,147) (94,226) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 499,509 514,437 

 

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับป 2557 และ 2556 แสดงไดดังนี้ 

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 และงบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 

มูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 529,365 

คาเสื่อมราคา (14,928) 

มูลคาตามบัญช ีณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 514,437 

คาเสื่อมราคา (14,928) 

มูลคาตามบัญช ีณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 499,509 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มูลคาสุทธิของคาเชารับลวงหนาจากผูเชาอาคารคงเหลือจํานวน 596 ลานบาท (2556: 

623 ลานบาท) และมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑ

วิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) มีมูลคาประมาณ 848 ลานบาท (2556: 828 ลานบาท) ขอสมมติฐาน

หลักท่ีใชในการประเมินราคาอาคารดังกลาวประกอบดวย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟอ อัตราพื้นท่ีวางระยะยาว 

และอัตราการเติบโตระยะยาวของคาเชา ซึ่งอางอิงจากขอมูลการเชาของลูกคารายยอยในอาคารของกองทุนรวมสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพย ควอลิตี้ เฮาส ซึ่งเปนผูเชาอาคารจากบริษัทฯ 

14.   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อาคารสำานักงานให้เช่า
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14. อสังหารมิทรพัยเพื่อการลงทุน 

 

 มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดดังนี้ 

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

อาคารสาํนกังานใหเชา   

ราคาทุน 888,957 888,957 

หัก: คาเสือ่มราคาสะสม (301,301) (280,294) 

หัก: คาเผื่อการดอยคา (88,147) (94,226) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 499,509 514,437 

 

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับป 2557 และ 2556 แสดงไดดังนี้ 

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 และงบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 

มูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 529,365 

คาเสื่อมราคา (14,928) 

มูลคาตามบัญช ีณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 514,437 

คาเสื่อมราคา (14,928) 

มูลคาตามบัญช ีณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 499,509 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มูลคาสุทธิของคาเชารับลวงหนาจากผูเชาอาคารคงเหลือจํานวน 596 ลานบาท (2556: 

623 ลานบาท) และมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑ

วิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) มีมูลคาประมาณ 848 ลานบาท (2556: 828 ลานบาท) ขอสมมติฐาน

หลักท่ีใชในการประเมินราคาอาคารดังกลาวประกอบดวย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟอ อัตราพื้นท่ีวางระยะยาว 

และอัตราการเติบโตระยะยาวของคาเชา ซึ่งอางอิงจากขอมูลการเชาของลูกคารายยอยในอาคารของกองทุนรวมสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพย ควอลิตี้ เฮาส ซึ่งเปนผูเชาอาคารจากบริษัทฯ 

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินและ  อาคารและ อุปกรณและ  สินทรัพย  

 สวนปรับปรงุ สิ่งปรับปรุง สวนปรับปรงุ อุปกรณ  ระหวาง  

 ท่ีดิน สินทรัพยเชา อาคาร ดําเนินงาน ยานพาหนะ ติดต้ัง รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2556 362,896 59,119 153,920 618,015 48,827 266 1,243,043 

ซื้อเพิ่ม 1,364 1,087 589 35,050 45,563 - 83,653 

จําหนาย/ตัดจําหนาย (107,168) (45,049) (137,458) (153,948) (9,455) - (453,078) 

31 ธันวาคม 2556 257,092 15,157 17,051 499,117 84,935 266 873,618 

ซื้อเพิ่ม 72,647 4,994 49 41,829 4,392 190,374 314,285 

โอนเขา (ออก) - 1,976 3,020 42,614 - (47,610) - 

จําหนาย/ตัดจําหนาย - (4,555) (3,268) (90,143) (10,100) (6,406) (114,472) 

31 ธันวาคม 2557 329,739 17,572 16,852 493,417 79,227 136,624 1,073,431 

คาเสื่อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2556 3,571 34,981 76,653 484,550 33,736 - 633,491 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 495 1,724 1,278 48,365 9,469 - 61,331 

คาเสื่อมราคาสําหรับ        

 สวนท่ีจําหนาย/ตัดจําหนาย - (27,474) (72,189) (134,172) (8,365) - (242,200) 

31 ธันวาคม 2556 4,066 9,231 5,742 398,743 34,840 - 452,622 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 622 1,685 805 41,889 12,985 - 57,986 

คาเสื่อมราคาสําหรับ        

 สวนท่ีจําหนาย/ตัดจําหนาย - (833) (419) (87,353) (5,381) - (93,986) 

31 ธันวาคม 2557 4,688 10,083 6,128 353,279 42,444 - 416,622 

คาเผ่ือการดอยคา        

1 มกราคม 2556 103,873 - - - - - 103,873 

ลดลงระหวางป (22,000) - - - - - (22,000) 

31 ธันวาคม 2556 81,873 - - - - - 81,873 

ลดลงระหวางป - - - - - - - 

31 ธันวาคม 2557 81,873 - - - - - 81,873 

มูลคาสุทธิตามบัญชี        

31 ธันวาคม 2556 171,153 5,926 11,309 100,374 50,095 266 339,123 

31 ธันวาคม 2557 243,176 7,489 10,724 140,138 36,783 136,624 574,934 

คาเสือ่มราคาสาํหรบัป          

2556 (21 ลานบาท รวมอยูในตนทุนคาเชาและบริการ สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 61,331 

2557 (11 ลานบาท รวมอยูในตนทุนคาเชาและบริการ สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 57,986 

15.    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ  อาคารและ อุปกรณและ  สินทรัพย  

 สวนปรับปรงุ สิ่งปรับปรุง สวนปรับปรงุ อุปกรณ  ระหวาง  

 ท่ีดิน สินทรัพยเชา อาคาร ดําเนินงาน ยานพาหนะ ติดต้ัง รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2556 362,832 56,186 150,653 536,476 24,769 265 1,131,181 

ซื้อเพิม่ - 9 589 13,884 20,416 - 34,898 

จําหนาย/ตัดจําหนาย (107,168) (45,049) (137,458) (152,453) (7,956) - (450,084) 

31 ธันวาคม 2556 255,664 11,146 13,784 397,907 37,229 265 715,995 

ซื้อเพิ่ม - - - 19,140 1,024 7,821 27,985 

จําหนาย/ตัดจําหนาย - (1,000) - (76,600) (7,344) (6,406) (91,350) 

31 ธันวาคม 2557 255,664 10,146 13,784 340,447 30,909 1,680 652,630 

คาเสื่อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2556 3,513 34,456 76,452 454,147 17,989 - 586,557 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 486 1,544 1,114 29,446 4,318 - 36,908 

คาเสื่อมราคาสําหรับ        

 สวนท่ีจําหนาย/ตัดจําหนาย - (27,474) (72,189) (132,772) (6,932) - (239,367) 

31 ธันวาคม 2556 3,999 8,526 5,377 350,821 15,375 - 384,098 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 486 1,014 689 21,592 5,671 - 29,452 

คาเสื่อมราคาสําหรับ        

 สวนท่ีจําหนาย/ตัดจําหนาย - (163) - (76,573) (2,672) - (79,408) 

31 ธันวาคม 2557 4,485 9,377 6,066 295,840 18,374 - 334,142 

คาเผ่ือการดอยคา        

1 มกราคม 2556 103,873 - - - - - 103,873 

ลดลงระหวางป (22,000) - - - - - (22,000) 

31 ธันวาคม 2556 81,873 - - - - - 81,873 

ลดลงระหวางป - - - - - - - 

31 ธันวาคม 2557 81,873 - - - - - 81,873 

มูลคาสุทธิตามบัญชี           

31 ธันวาคม 2556 169,792 2,620 8,407 47,086 21,854 265 250,024 

31 ธันวาคม 2557 169,306 769 7,718 44,607 12,535 1,680 236,615 

คาเสือ่มราคาสาํหรบัป          

2556 (16 ลานบาท รวมอยูในตนทุนคาเชาและบริการ สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 36,908 

2557 (8 ลานบาท รวมอยูในตนทุนคาเชาและบริการ สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 29,452 

 

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
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เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2556 บริษัทฯไดทําสัญญาจะซื้อจะขายทรัพยสินโดยบริษัทฯตกลงขายทรัพยสินซึ่ง

ประกอบดวยท่ีดิน อาคารและงานระบบ เฟอรนิเจอรและอุปกรณในโครงการเซอรวิส อพารทเมนทเซ็นเตอร พอยท 

ศาลาแดง ใหแกบุคคลภายนอก โดยมีคาตอบแทนเปนจํานวนเงินรวม 340 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) บริษัทฯได

จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในทรัพยสินดังกลาวใหแกผูซื้อในวันท่ี 28 มีนาคม 2556 โดยบริษัทฯมีกําไรจากการขาย

ทรัพยสินโครงการดังกลาวจํานวน 140 ลานบาท (สุทธิจากคาใชจายในการขายท่ีเก่ียวของ) และรับรูรายการดังกลาว

ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับป 2556 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยัง

ใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 309 

ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 288 ลานบาท) (2556: 325 ลานบาทเฉพาะของบริษัทฯ: 297 ลานบาท)  

 

 

16. สิทธิการเชา 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

โครงการ 2557 2556 

คิวเฮาส คอนแวนต 332,949 349,776 

คิวเฮาส สาทร 490,369 502,270 

คิวเฮาส อโศก 618,672 655,183 

เซนเตอร พอยต โฮเทล สลีม 1,031,746 1,026,680 

รวม 2,473,736 2,533,909 

หัก: คาตัดจําหนายสะสม (1,705,007) (1,685,498) 

สิทธิการเชา - สุทธ ิ 768,729 848,411 

   

คาตัดจําหนายสิทธิการเชาสําหรับป (แสดงรวมอยูใน 

   ตนทุนคาเชาและคาบริการท่ีเก่ียวของ) 

 

97,069 

 

94,591 

 

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดตัดจําหนายสิทธิการเชาซึ่งมีราคาทุนจํานวน 78 ลานบาทท่ีบันทึกคาตัดจําหนายเต็ม

จํานวนแลวและเลิกใชงานออกจากบัญชี (2556: ไมมี) 

 

บริษัทฯไดนําสิทธิการเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีมีอยูบนสิทธิการเชาซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 จํานวน 373 ลานบาท (2556: 411 ลานบาท) ไปค้ําประกันสินเชื่อท่ีไดรับจากธนาคาร 

 

เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติในหลักการท่ีเก่ียวของกับการโอนสิทธิการ

เชาชวงในอสังหาริมทรัพยโครงการเซนเตอร พอยต โฮเทล สีลม ใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 

ควอลิตี้ เฮาส โฮเทล แอนด เรซิเดนซ (“กองทุนฯ”) โดยมีคาตอบแทนประมาณ 450 - 550 ลานบาท นอกจากนี้ 

บริษัทฯอาจพิจารณาการลงทุนในหนวยลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนฯ ในจํานวนไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ี

16.   สิทธิการเช่า
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ออกและเสนอเพิ่มเติมของกองทุนฯ และการรับประกันรายไดคาเชาขั้นต่ําท่ีกองทุนฯควรจะไดรับ ตอมา เมื่อวันท่ี                    

18 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติยกเลิกการดําเนินการโอนสิทธิการเชาชวงและ

การลงทุนในหนวยลงทุนดังกลาวเพิ่มเติม 

 

 

17. ที่ดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการ  

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ท่ีดิน 8,247,043 5,720,580 2,822,115 634,474 

ตนทุนดอกเบี้ย 360,293 289,106 227,409 198,944 

งานระหวางกอสราง  971,864 655,041 107,269 185,956 

รวม 9,579,200 6,664,727 3,156,793 1,019,374 

หัก: สํารองเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลงของ     

     มูลคาโครงการ (84,158) (84,033) (84,033) (84,033) 

ท่ีดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการ - สุทธิ 9,495,042 6,580,694 3,072,760 935,341 

 

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนตนทุนของท่ีดินและตนทุนในการพัฒนา

โครงการจํานวน 110 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 53 ลานบาท) (2556: 40 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 3 ลาน

บาท) โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนในอัตรารอยละ 3.4 (เฉพาะของบริษัทฯ: รอยละ 1.2) (2556: รอยละ 

3.1 เฉพาะของบริษัทฯ: รอยละ 1.1) 

 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 และ 2556 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ยอดคงเหลอื ณ วันตนป 84,033 237,973 84,033 237,973 

บันทึกสํารองเพิ่มขึ้นระหวางป 125 - - - 

โอนสํารองไปบญัชีท่ีดินและงานระหวางกอสราง 

   เนื่องจากเปดขายโครงการ 

 

- 

 

(153,940) 

 

- 

 

(153,940) 

ยอดคงเหลอื ณ วันสิ้นป 84,158 84,033 84,033 84,033 

 

 

 

 

17.    ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
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ออกและเสนอเพิ่มเติมของกองทุนฯ และการรับประกันรายไดคาเชาขั้นต่ําท่ีกองทุนฯควรจะไดรับ ตอมา เมื่อวันท่ี                    

18 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติยกเลิกการดําเนินการโอนสิทธิการเชาชวงและ

การลงทุนในหนวยลงทุนดังกลาวเพิ่มเติม 

 

 

17. ที่ดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการ  

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ท่ีดิน 8,247,043 5,720,580 2,822,115 634,474 

ตนทุนดอกเบี้ย 360,293 289,106 227,409 198,944 

งานระหวางกอสราง  971,864 655,041 107,269 185,956 

รวม 9,579,200 6,664,727 3,156,793 1,019,374 

หัก: สํารองเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลงของ     

     มูลคาโครงการ (84,158) (84,033) (84,033) (84,033) 

ท่ีดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการ - สุทธิ 9,495,042 6,580,694 3,072,760 935,341 

 

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนตนทุนของท่ีดินและตนทุนในการพัฒนา

โครงการจํานวน 110 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 53 ลานบาท) (2556: 40 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 3 ลาน

บาท) โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนในอัตรารอยละ 3.4 (เฉพาะของบริษัทฯ: รอยละ 1.2) (2556: รอยละ 

3.1 เฉพาะของบริษัทฯ: รอยละ 1.1) 

 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 และ 2556 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ยอดคงเหลอื ณ วันตนป 84,033 237,973 84,033 237,973 

บันทึกสํารองเพิ่มขึ้นระหวางป 125 - - - 

โอนสํารองไปบญัชีท่ีดินและงานระหวางกอสราง 

   เนื่องจากเปดขายโครงการ 

 

- 

 

(153,940) 

 

- 

 

(153,940) 

ยอดคงเหลอื ณ วันสิ้นป 84,158 84,033 84,033 84,033 

 

 

 

 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 

3,088 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 2,502 ลานบาท) (2556: 253 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: ไมมี) ไปค้ําประกัน

สินเชื่อท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชยท้ังระยะสั้นและระยะยาว  

 

 

18. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/เงินกูยืมระยะสั้น 

 (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวมและ                                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการชําระคืน 2557 2556 

 (รอยละตอป)    

เงนิกูยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ    

   ตั๋วสัญญาใชเงิน 2.65 - 3.18 ชําระคืนตามกําหนดภายในหนึ่งป 1,000,000 - 

เงนิกูยมืระยะสัน้    

   ตั๋วเงินจาย 2.43 - 2.96 ชําระคืนตามกําหนดภายในหนึ่งป 1,000,000 325,000 

   หัก: ดอกเบี้ยจายลวงหนา  (8,141) (1,642) 

    สุทธิ   991,859 323,358 

 

 

19. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     

   (หมายเหตุ 6)  18,736 20,582 16,635 10,286 

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 771,806 668,847 185,359 167,162 

เจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     

   (หมายเหตุ 6) 26,354 30,947 26,769 29,522 

เจาหนี้อื่น - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 29,462 13,969 5,507 5,242 

ดอกเบี้ยคางจาย  203,468 148,047 203,468 148,047 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 1,049,826 882,392 437,738 360,259 

 

 

 

 

 

 

18.   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/เงินกู้ยืมระยะสั้น

19.   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้น
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20. เงินกูยืมระยะยาว 

 

    (หนวย: พันบาท) 

 อัตรา  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ดอกเบ้ีย เง่ือนไขการชําระคืน 2557 2556 2557 2556 

 (รอยละตอป)      

-  โครงการท่ีอยูระหวางการ 

   พัฒนาซ่ึงกอใหเกิดรายได 

MLR ลบ  

   อัตราคงท่ี 

ชําระคืนตามระยะเวลา      

   การโอนกรรมสิทธ์ิ 

697,000 - 697,000 - 

     ในอสังหาริมทรัพย     

รวม   697,000 - 697,000 - 

หัก: เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป - - - - 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 697,000 - 697,000 - 

 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ยอดคงเหลือ ณ วันตนป - 80,001 - - 

บวก: กูเพิ่มระหวางป  2,100,725 - 1,691,000 - 

หัก: จายคืนเงินกูระหวางป (1,403,725) (80,001) (994,000) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป 697,000 - 697,000 - 

 

สัญญาเงินกูยืมสวนใหญไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การจายเงินปนผล การเพิ่มและลดทุนเรือนหุน 

การค้ําประกันหนี้สินหรือเขารับอาวัลตั๋วสัญญาใชเงินแกบุคคลหรือนิติบุคคใดๆ การรวมหรือควบบริษัทฯเขากับบริษัท

อื่น และการดํารงอัตราสวนทางการเงินบางประการเปนตน อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยมีการ

ดําเนินการท่ีไมเปนไปตามขอปฏิบัติและขอจํากัดท่ีระบุไวในสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําหนังสือแจงเปนลาย

ลักษณอักษรแกผูใหกูเพื่อขออนุมัติการดําเนินการดังกลาวเปนกรณีไป 

 

นอกจากนี้ บริษัทฯไดตกลงใหคํารับรองกับธนาคารผูใหสินเชื่อแกบริษัทยอยโดยมีขอปฏิบัติ บางประการ เชน การ

ดํารงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย การใหการสนับสนุนทางการเงินในกรณีท่ีบริษัทยอยขาดเงินทุนในการดําเนิน

โครงการ การไมใชสิทธิเรียกรองใหบริษัทยอยชําระคืนเงินกูยืมหรือเรียกรองบังคับเอาหลักประกันตลอดระยะเวลาท่ี

บริษัทยอยไมสามารถชําระหนี้วงเงินสินเชื่อท้ังหมดใหแกธนาคาร 

 

 

 

 

 

20.    เงินกู้ยืมระยะยาว
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บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําท่ีดิน สิทธิการเชาบางสวนพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีมีอยูบนท่ีดินไปจดจํานองเปนประกันการ

กูยืมตามสัญญาเงินกูยืมขางตน 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ียังมิไดเบิกใชจํานวนเงิน

รวม 3,442 ลานบาท (2556: 3,322 ลานบาท)  

 

 

21. หุนกูชนิดไมมีหลักประกัน 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จํานวนหนวย (หนวย) จํานวนเงิน (พันบาท) 

ประเภทหุนกู อัตราดอกเบี้ย อายุ วันท่ีครบกําหนด  2557 2556 2557  2556 

หุนกูไมดอยสทิธแิละไมมหีลกัประกนั       

- ครั้งท่ี 2/2553 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 3.65 ตอป 5 ป 9 กรกฎาคม 2558 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

- ครั้งท่ี 3/2553 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 3.65 ตอป 5 ป 9 กรกฎาคม 2558 500,000 500,000 500,000 500,000 

- ครั้งท่ี 4/2553 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 3.36 ตอป 3 ป  

6 เดือน 

11 เมษายน 2557 - 1,985,000 - 1,985,000 

- ครั้งท่ี 1/2554 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 3.90 ตอป 3 ป 10 มีนาคม 2557 - 2,000,000 - 2,000,000 

- ครั้งท่ี 2/2554        

- ชุดท่ี 1 ปท่ี 1 - 2 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 

4.70 ตอป และอัตราดอกเบี้ย 

3 ป  

6 เดือน 

25 กุมภาพันธ 2558 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 

    คงท่ีรอยละ 5.00 ตอป 

สําหรับ 1.5 ปท่ีเหลือ 

      

- ชุดท่ี 2 ปท่ี 1 - 3 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ    

   5.00 ตอป ปท่ี 4 - 5 อัตรา 

5 ป 25 สิงหาคม 2559 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

    ดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 5.30 ตอป       

- ครั้งท่ี 1/2555 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 4.59 ตอป 4 ป 27 เมษายน 2559 2,212,000 2,212,000 2,212,000 2,212,000 

- ครั้งท่ี 2/2555        

- ชุดท่ี 1 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 4.16 ตอป 3 ป  

6 เดือน 

23 กุมภาพันธ 2559 800,000 800,000 800,000 800,000 

- ชุดท่ี 2 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 4.55 ตอป 5 ป 23 สิงหาคม 2560 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

- ครั้งท่ี 1/2556        

- ชุดท่ี 1 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 3.63 ตอป 3 ป 9 พฤษภาคม 2559 500,000 500,000 500,000 500,000 

- ชุดท่ี 2 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 4.16 ตอป 5 ป 9 พฤษภาคม 2561 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

- ครั้งท่ี 2/2556 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 4.25 ตอป 3 ป 22 พฤศจิกายน 2559 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

- ครั้งท่ี 1/2557 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 3.80 ตอป 3 ป 4 เมษายน 2560 2,000,000 - 2,000,000 - 

- ครั้งท่ี 2/2557 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 3.82 ตอป 3 ป 8  สิงหาคม 2560 1,970,000 - 1,970,000 - 

- ครั้งท่ี 3/2557 อัตราดอกเบีย้คงท่ีรอยละ 3.84 ตอป 3 ป 25 กรกฎาคม 2560 530,000 - 530,000 - 

- ครั้งท่ี 4/2557 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 4.38 ตอป 5 ป 8  สิงหาคม 2562 2,000,000 - 2,000,000 - 

รวมหุนกู  - ราคาตามมูลคา   22,512,000 19,997,000 22,512,000 19,997,000 

หัก: คาใชจายทางตรงในการออกหุนกูรอตัดจาย     (8,834) - 

หุนกู - สุทธ ิ     22,503,166 19,997,000 

หัก: หุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป     (4,600,000) (3,985,000) 

หุนกูชนิดไมมีหลักประกัน – สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  17,903,166 16,012,000 

25 กุมภาพันธ์ 2558

25 สิงหาคม 2559

27 เมษายน 2559

23 กุมภาพันธ์ 2559

23 สิงหาคม 2560

9 พฤษภาคม 2559

9 พฤษภาคม 2561

22 พฤศจิกายน 2559

4 เมษายน 2560

8 สิงหาคม 2560

25 กรกฎาคม 2560

8 สิงหาคม 2562

21.    หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
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 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุนกูสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ                                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ยอดคงเหลอื ณ วันตนป 19,997,000 17,012,000 

บวก: ออกหุนกูระหวางป 6,500,000 5,000,000 

 หัก: ไถถอนหุนกูระหวางป (3,985,000) (2,015,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วันสิ้นป 22,512,000 19,997,000 

หุนกูดังกลาวขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การจายเงินปนผลและการดํารงอัตราสวนทาง

การเงินบางประการ เปนตน 

 

เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูเพิ่ม

อีก 10,000 ลานบาท อายุไมเกิน 10 ป รวมกับวงเงินหุนกูท่ีไดรับอนุมัติจากการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555 

จํานวน 20,000 ลานบาท รวมเปนวงเงินไมเกิน 30,000 ลานบาท  

 

 

22. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

 

จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังนี้ 

 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนตนป 110,831 108,477 81,227 84,384 

ตนทุนบริการในปจจุบัน  12,491 11,529 7,348 6,910 

ตนทุนดอกเบี้ย 4,590 4,014 3,495 3,122 

ผลประโยชนท่ีจายในระหวางป (12,003) (13,189) (11,975) (13,189) 

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร     

   ประกันภัย (12,799) - (10,901) - 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนปลายป 103,110 110,831 69,194 81,227 

  

 

 

 

 

 

 

22.    สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี
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 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุนกูสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ                                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ยอดคงเหลอื ณ วันตนป 19,997,000 17,012,000 

บวก: ออกหุนกูระหวางป 6,500,000 5,000,000 

 หัก: ไถถอนหุนกูระหวางป (3,985,000) (2,015,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วันสิ้นป 22,512,000 19,997,000 

หุนกูดังกลาวขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การจายเงินปนผลและการดํารงอัตราสวนทาง

การเงินบางประการ เปนตน 

 

เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูเพิ่ม

อีก 10,000 ลานบาท อายุไมเกิน 10 ป รวมกับวงเงินหุนกูท่ีไดรับอนุมัติจากการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555 

จํานวน 20,000 ลานบาท รวมเปนวงเงินไมเกิน 30,000 ลานบาท  

 

 

22. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

 

จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังนี้ 

 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนตนป 110,831 108,477 81,227 84,384 

ตนทุนบริการในปจจุบัน  12,491 11,529 7,348 6,910 

ตนทุนดอกเบี้ย 4,590 4,014 3,495 3,122 

ผลประโยชนท่ีจายในระหวางป (12,003) (13,189) (11,975) (13,189) 

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร     

   ประกันภัย (12,799) - (10,901) - 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนปลายป 103,110 110,831 69,194 81,227 

  

 

 

 

 

 

 

 คาใชจายเก่ียวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงไดดังนี้  

 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ตนทุนบริการในปจจุบัน  12,491 11,529 7,348 6,910 

ตนทุนดอกเบี้ย 4,590 4,014 3,495 3,122 

รวมคาใชจายท่ีรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 17,081 15,543 10,843 10,032 

คาใชจายดังกลาวรับรูในรายการตอไปนี้ในสวนของกําไรหรือขาดทุน    

คาใชจายในการขายและการบริหาร 17,081 15,543 10,843 10,032 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวนสะสมของผลกําไร (สุทธิจากขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยซึ่งรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีจํานวนท้ังสิ้น 0.1 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 4.2 ลานบาท) (2556: 

ผลขาดทุน 10.1 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: ผลขาดทุน 4.4 ลานบาท)   

 

สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

 (รอยละตอป) (รอยละตอป) 

อัตราคิดลด 3.2 3.7 

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  6.0 6.0 - 10.0 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (ขึ้นกับชวงอายุ) 0 - 15.0 0 - 12.5 

 

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนและภาระผูกพันท่ีถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณสําหรับป

ปจจุบันและสี่ปยอนหลังแสดงไดดังนี้ 

 

 (หนวย: พันบาท) 

  จํานวนภาระผูกพันท่ีถูก 

 จํานวนภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ปรับปรุงจากผลของประสบการณ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2557 103,110 69,194 (12,799) (10,901) 

ป 2556 110,831 81,227 - - 

ป 2555 108,477 84,384 5,304 8,413 

ป 2554 77,172 70,262 - - 

ป 2553 68,289 62,575 - - 
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23. ประมาณการหนี้สิน  

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

     การคํ้าประกัน   

 สํารองเผ่ือคา สํารองเผ่ือ เงินสมทบ  รายไดคาเชา   

 ซอมแซม คาซอมแซม กองทุนนิติ การคํ้าประกัน ขั้นตํ่า คดี  

 สาธารณูปโภค บาน บุคคลหมูบาน เงินกูยืม (หมายเหตุ 6) ฟองรอง รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 108,338 - 73,703 61,000 49,166 35,979 328,186 

เพิ่มขึ้นในระหวางป 38,219 - 26,213 - 94,709 - 159,141 

ลดลงจากรายจายท่ีเกิดขึ้นจริง (6,281) - (8,021) - (55,784) (10,500) (80,586) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 140,276 - 91,895 61,000 88,091 25,479 406,741 

เพิ่มขึ้นในระหวางป 47,598 64,180 27,293 - 45,000 2,230 186,301 

ลดลงจากรายจายท่ีเกิดขึ้นจริง (5,400) (21,366) (3,061) - (80,361) - (110,188) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 182,474 42,814 116,127 61,000 52,730 27,709 482,854 

        

ป 2557        

หมุนเวียน 182,474 42,814 116,127 - 52,730 - 394,145 

ไมหมุนเวียน - - - 61,000 - 27,709 88,709 

 182,474 42,814 116,127 61,000 52,730 27,709 482,854 

        

ป 2556        

หมุนเวียน 140,276 - 91,895 - - - 232,171 

ไมหมุนเวียน - - - 61,000 88,091 25,479 174,570 

 140,276 - 91,895 61,000 88,091 25,479 406,741 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.   ประมาณการหนี้สิน

ปี 2557

ปี 2556
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     การคํ้าประกัน   

 สํารองเผ่ือคา สํารองเผ่ือ เงินสมทบ  รายไดคาเชา   

 ซอมแซม คาซอมแซม กองทุนนิติ การคํ้าประกัน ขั้นตํ่า คดี  

 สาธารณูปโภค บาน บุคคลหมูบาน เงินกูยืม (หมายเหตุ 6) ฟองรอง รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 54,854 - 38,442 61,000 49,166 35,979 239,441 

เพิ่มขึ้นในระหวางป 13,711 - 8,677 - 94,709 - 117,097 

ลดลงจากรายจายท่ีเกิดขึ้นจริง (3,603) - (6,945) - (55,784) (10,500) (76,832) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 64,962 - 40,174 61,000 88,091 25,479 279,706 

เพิ่มขึ้นในระหวางป 15,756 21,123 5,229 - 45,000 2,230 89,338 

ลดลงจากรายจายท่ีเกิดขึ้นจริง (270) (6,134) - - (80,361) - (86,765) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 80,448 14,989 45,403 61,000 52,730 27,709 282,279 

        

ป 2557        

หมุนเวียน 80,448 14,989 45,403 - 52,730 - 193,570 

ไมหมุนเวียน - - - 61,000 - 27,709 88,709 

 80,448 14,989 45,403 61,000 52,730 27,709 282,279 

        

ป 2556        

หมุนเวียน 64,962 - 40,174 - - - 105,136 

ไมหมุนเวียน - - - 61,000 88,091 25,479 174,570 

 64,962 - 40,174 61,000 88,091 25,479 279,706 

 

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯทบทวนความเพียงพอของประมาณการคาใชจายในการรับประกันรายไดคาเชาขั้นต่ําตาม

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะตองชําระในอนาคต และบันทึกคาใชจายดังกลาวเพิ่มเติมจํานวน 45 ลาน

บาท (2556: 95 ลานบาท) ยอดดังกลาวไดรวมสวนท่ีบริษัทฯลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 

ควอลิตี้ เฮาส โฮเทล แอนด เรซิเดนซ จํานวน 14 ลานบาท (2556: 30 ลานบาท) ซึ่งเปนคาใชจายท่ียังไมเกิดขึ้นใน

งบการเงินรวม 

 

 

24. สํารองตามกฎหมาย 

 

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไป

จายเปนเงินปนผลได 

ปี 2557

ปี 2556

24.   สำารองตามกฎหมาย
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25. ภาษีเงินได 

 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดดังนี้ 

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษเีงนิไดปจจบุนั     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 611,674 659,678 198,524 154,017 

ภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ี     

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง

ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว 16,693 (23,835) 40,144 (13,403) 

คาใชจายภาษเีงนิไดทีแ่สดงอยูในงบกาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็ 628,367 635,843 238,668 140,614 

 

จํานวนภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 และ 2556 สรุปไดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวของกับผลกําไรจาก

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

 

2,560 

 

- 

 

2,180 

 

- 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวของกับสวนแบงกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม 26 14,585 - - 

 2,586 14,585 2,180 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.    ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ
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รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้ 

 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

     

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3,957,566 3,943,172 2,587,186 1,842,347 

     

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 0 - 20% 0 - 20% 20% 20% 

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี 791,513 788,699 517,437 368,469 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ     

   การเปลี่ยนแปลงมลูคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 115,916 177,010 - - 

  รายไดท่ีไดรับยกเวน (333,742) (373,322) (298,522) (253,322) 

   คาใชจายตองหาม 47,724 41,492 18,574 17,515 

   คาใชจายท่ีมีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น (313) (85) (309) (84) 

   อื่นๆ 7,269 2,049 1,488 8,036 

รวม (163,146) (152,856) (278,769) (227,855) 

คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 628,367 635,843 238,668 140,614 

 

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการ

ดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

สนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ี     

สํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการ 54,348 63,043 43,790 52,486 

คาเผือ่การดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 17,629 18,845 17,629 18,845 

คาเผือ่การดอยคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 16,374 16,374 16,374 16,374 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 20,622 22,166 13,839 16,245 

สํารองเผื่อคาซอมแซมสาธารณูปโภค 36,494 28,055 16,089 12,992 

สํารองเผื่อคาซอมแซมบานลูกคา 8,563 - 2,998 - 

     

     

     

     

     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

     

สํารองหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นจากคดฟีองรอง 5,542 5,096 5,542 5,096 

ประมาณการหนี้สินจากการค้ําประกันรายไดคาเชา

ขั้นต่ํา 15,817 23,509 15,817 23,509 

ตนทุนกูยืมของโครงการ 83,756 70,383 - - 

การรับรูรายไดคางวด 44,158 72,637 25,372 53,515 

คาเสื่อมราคาสะสมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน     

   และคาตัดจําหนายสิทธิการเชา (6,869) (7,923) (6,869) (7,923) 

อื่นๆ 5,695 9,060 (1,766) - 

รวม 302,129 321,245 148,815 191,139 

หนีส้นิภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ี     

รายไดจากการใหเชาท่ีดิน 500 363 - - 

  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษี จํานวน 94 ลาน

บาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 61 ลานบาท) (2556: 94 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 61 ลานบาท) ท่ีบริษัทฯและบริษัท

ยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาผลแตกตาง

ชั่วคราวดังกลาวจะไมไดนํามาใชประโยชนในอนาคต 

 

 

26. คาใชจายตามลักษณะ 

 

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

    (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ซื้อท่ีดินและจายคางานกอสรางระหวางป 18,912,582 12,014,727 5,426,213 2,886,109 

การเปลี่ยนแปลงในท่ีดินและงานระหวางกอสราง (2,391,515) (860,642) 2,133,635 (438,215) 

การเปลี่ยนแปลงในท่ีดินและตนทุนในการพัฒนา     

   โครงการ (2,914,348) 1,334,760 (2,137,419) 1,146,108 

เงินเดอืนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของ     

   พนักงาน 807,097 714,118 435,478 394,929 

คาเสื่อมราคา 72,914 76,259 44,380 51,835 

คาตัดจําหนาย 97,069 94,591 97,069 94,591 

คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน 299,148 365,431 56,682 54,801 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

26.    ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
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27. กําไรตอหุน 

 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงการคํานวณไดดังนี้ 

 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

กําไรสําหรับป (พันบาท) 3,329,199 3,307,329 2,348,517 1,701,733 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั (พันหุน) 9,183,768 9,183,768 9,183,768 9,183,768 

กําไรตอหุน (บาท/หุน) 0.36 0.36 0.26 0.19 

 

 

28. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ

ดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและ

ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  

 

 เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภัณฑและบริการ บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนงานท่ีรายงานท้ังสิ้น 3 สวนงาน ดังนี้  

 

-  สวนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปนสวนงานท่ีดําเนินธุรกิจขายบานพรอมท่ีดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย 

-  สวนงานธุรกิจใหเชาพื้นท่ีและบริการ เปนสวนงานท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการใหเชาอาคารสํานักงานและอาคารพัก

อาศัย 

-  สวนงานธุรกิจอื่นๆ ไดแก ธุรกิจรับจางบริหารอาคาร 

 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการรวมสวนงานดําเนินงานเปนสวนงานท่ีรายงานขางตน 

 

 ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงคในการตัดสินใจ

เก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดย

พิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับท่ีใชในการวัดกําไร

หรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมในงบการเงิน อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยบริหารงานดาน

ภาษีเงินไดของท้ังกลุม ดังนั้น รายไดและคาใชจายดังกลาวจึงไมมีการปนสวนใหแตละสวนงานดําเนินงาน 

 

 

27.   กำาไรต่อหุ้น

28.   ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
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 การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหวางสวนงานท่ีรายงานเปนไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการธุรกิจ

กับบุคคลภายนอก 

 

 ขอมูลรายได กําไร และสินทรัพยรวมของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

และ 2556 มีดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ธุรกิจใหเชาพื้นท่ี               

และบริการ   

รายการอื่นๆ 

และ               

ตัดรายการ

ระหวางกัน 

 

 

ขายบาน

พรอม

ท่ีดิน 

ขายหนวย

ในอาคาร

ชุดพัก

อาศัย 

อาคาร

สํานักงาน 

อาคาร       

พักอาศัย 

ธุรกิจ       

อื่นๆ 

รวมสวน

งานท่ี

รายงาน 

งบการเงิน

รวม 

รายไดจากลูกคาภายนอก 14,726 5,427 367 700 96 21,316 - 21,316 

รายไดระหวางสวนงาน 10 18 - - 87 115 (115) - 

ดอกเบี้ยรับ 4 1 - 1 - 6 - 6 

ดอกเบี้ยจาย (143) (84) - - - (227) - (227) 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 34 2 75 56 9 176 - 176 

โอนกลับสํารองคาเผ่ือผลขาดทุนจาก

การลดลงของมูลคาโครงการ 43 - - - - 43 - 43 

คาใชจายในการรับประกันรายไดคาเชา    

ขั้นตํ่าของโครงการ - - - (31) - (31) - (31) 

         

กําไรของสวนงาน 1,937 1,085 139 (42) 73 3,192 - 3,192 

รายไดอื่น        18 

คาใชจายในการขาย        (31) 

คาใชจายในการบริหาร        (272) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท

รวม        1,060 

คาใชจายทางการเงิน        (10) 

คาใชจายภาษีเงินได        (628) 

กําไรสําหรับป        3,329 

         

สนิทรพัยรวมของสวนงาน         

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไม

หมุนเวียน      ท่ีไมรวมเครื่องมือ

ทางการเงินและสินทรัพยภาษีเงิน

ไดรอตัดบัญชี 4,160 3,806 21 27 311 8,325 2 8,327 

 

กำาไรของส่วนงาน 1,937 1,085 139 (42) 73 3,192 3,192-

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน



179

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ธุรกิจใหเชาพ้ืนท่ี               

และบริการ   รายการอื่นๆ 

และ                     

ตัดรายการ

ระหวางกัน 

 

 

ขายบาน

พรอม

ท่ีดิน 

ขายหนวยใน

อาคารชุด  

พักอาศัย 

อาคาร

สํานักงาน 

อาคาร       

พักอาศัย 

ธุรกิจ       

อื่นๆ 

รวมสวน

งานท่ี

รายงาน 

งบการเงิน

รวม 

รายไดจากลูกคาภายนอก 11,926 6,551 359 863 102 19,801 - 19,801 

รายไดระหวางสวนงาน 3 - - - 73 76 (76) - 

ดอกเบ้ียรับ 5 1 - 1 - 7 - 7 

กําไรจากการขายทรัพยสิน

โครงการพักอาศัย - - - 140 - 140 - 140 

ดอกเบ้ียจาย (140) (46) - - - (186) - (186) 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (28) (3) (68) (64) - (163) - (163) 

โอนกลับสํารองคาเผ่ือผลขาดทุน  

 จากการลดลงของมูลคาโครงการ 40 - - - - 40 - 40 

คาใชจายในการรับประกันรายได 

  คาเชาขั้นตํ่าของโครงการ - - - (65) - (65) - (65) 

         

กาํไรของสวนงาน 1,452 1,533 62 140 102 3,289 - 3,289 

รายไดอื่น        14 

คาใชจายในการขาย        (65) 

คาใชจายในการบริหาร        (219) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน 

  บริษัทรวม        943 

คาใชจายทางการเงิน        (19) 

คาใชจายภาษีเงินได        (636) 

กําไรสําหรับป        3,307 

         

สนิทรัพยรวมของสวนงาน         

การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยไม  

  หมุนเวียนท่ีไมรวมเคร่ืองมือ 

  ทางการเงินและสินทรัพยภาษีเงิน 

  ไดรอตัดบัญชี 3,267 792 14 20 - 4,093 - 4,093 

 

 

 

 

ขายหน่วยใน

กำาไรของส่วนงาน 1,452 1,533 62 140 102 3,289 3,289-

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน
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สินทรัพยของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ธุรกิจใหเชาพื้นท่ี               

และบริการ   

สินทรัพยท่ี

ไมไดปนสวน 

 

 

ขายบาน

พรอม

ท่ีดิน 

ขายหนวย

ในอาคาร

ชุดพัก

อาศัย 

อาคาร

สํานักงาน 

อาคาร       

พักอาศัย 

ธุรกิจ       

อื่นๆ 

รวมสวน

งานท่ี

รายงาน 

งบการเงิน

รวม 

สนิทรพัยของสวนงาน         

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 24,285 13,791 1,011 509 - 39,596 9,038 48,634 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 20,742 11,002 1,088 565 - 33,397 8,255 41,652 

 

ขอมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร  

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายไดและสินทรัพยท่ีแสดงอยูในงบ

การเงิน จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว 

 

 ขอมูลเก่ียวกับลูกคารายใหญ 

ในป 2557 และ 2556 บริษัทฯไมมีรายไดจากลูกคารายใดท่ีมีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายไดของ

กิจการ 

 

 

29. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 

 บริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานจายสมทบกองทุนดังกลาวเปน

รายเดือนในอัตรารอยละ 3 - 6 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

แลนด แอนด เฮาส จํากัด และจะถูกจายใหแกพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ

และบริษัทยอย ในระหวางป 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 19 ลานบาท 

(เฉพาะของบริษัทฯ: 11 ลานบาท) (2556: 17 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 10 ลานบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน

29.   กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
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30. เงินปนผล 

 

 เงินปนผลสําหรับป 2557 และ 2556 ประกอบดวย 

 

 อนุมัติโดย เงินปนผลรวม  เงินปนผลตอหุน วันท่ีจายเงินปนผล 

  (พันบาท) (บาท)  

เงนิปนผลสาํหรบัป 2557     

เงินปนผลระหวางกาลสําหรับผล

การดําเนินงานงวด 6 เดือน

สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อ

วันท่ี 19 สิงหาคม 2557 

642,862 0.07 16 กันยายน 2557 

 และ/หรือกําไรสะสม      

เงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 826,272 0.09 7 พฤษภาคม 2557 

   สําหรับป 2556  เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2557    

รวม  1,469,134 0.16  

     

เงนิปนผลสาํหรบัป 2556     

เงินปนผลระหวางกาลสําหรับผล

การดําเนินงานงวด 6 เดือน 

สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 

และ/หรือกําไรสะสม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อ

วันท่ี 20 สิงหาคม 2556 

642,850 0.07 17 กันยายน 2556 

เงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 1,102,033 0.12 13 พฤษภาคม 2556 

   สําหรับป 2555  เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2556    

รวม  1,744,883 0.19  

 

 

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นคงเหลืออยูดังตอไปนี้ 

 

31.1 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาซื้อท่ีดินและกอสรางโครงการตางๆ ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2557 2556 

สัญญากอสรางโครงการตางๆ 6,553 5,320 

สัญญาซื้อท่ีดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต 2,518 726 

 

 

เงินปันผลสำาหรับปี 2557

เงินปันผลสำาหรับปี 2556

30.   เงินปันผล

31.   ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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31.2 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการเชาท่ีดินและอาคารซึ่งมีอายุสัญญาโดยประมาณ 

30 ป และการเชารถยนตและอุปกรณซึ่งมีอายุสัญญาตั้งแต 1 ป ถึง 4 ป 

 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานดังกลาวดังนี้ 

 

               (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2557 2556 

จายชําระ   

ภายใน 1 ป 26 23 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 65 61 

มากกวา 5 ป 39 51 

 

31.3 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาอาคารและทรัพยสินท่ีเก่ียวของจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง

แลนดแอนดเฮาส-II (บริษัทท่ีเก่ียวของกัน) สัญญาเชามีกําหนดระยะเวลา 3 ป โดยบริษัทยอยสามารถตออายุสัญญาได

อีก 1 ป โดยการแจงใหกองทุนฯทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 90 วันกอนวันครบระยะเวลา

การเชา ตอมา เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2557 บริษัทยอยตกลงยกเลิกสัญญาเชาดังกลาวกับทางกองทุนฯโดยมีผลสิ้นสุด

ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2557 

 

 บริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายตามสัญญาเชาดังกลาวดังนี้ 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2557 2556 

จายชําระ   

ภายใน 1 ป - 53 

 

31.4 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาและเชาชวงทรัพยสินจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ควอลิตี้ เฮาส 

โฮเทล แอนด เรซิเดนซ (บริษัทรวม) โดยมีระยะเวลาการเชา 3 ป และใหคํามั่นท่ีจะเชาตออีก 3 ป และสามารถตอ

อายุสัญญาเชาออกไปอีกคร้ังละ 3 ป นับจากวันสิ้นสุดของสัญญาเชาและสัญญาเชาชวงแตละคราวโดยมีอัตราคาเชา

คงท่ีและคาเชาผันแปรตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา 
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 บริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายสําหรับคาเชาคงท่ีตามสัญญาเชาดังกลาวดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2557 2556 

จายชําระ   

ภายใน 1 ป 92 168 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป - 92 

 

31.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการตางๆ เปนจํานวนเงิน 17 ลาน

บาท (2556: 13 ลานบาท) 

 

31.6 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับสวนของเงินลงทุนในบริษัทยอยแหงหนึ่งซึ่งยังไมไดกําหนด

เรียกชําระเปนจํานวนเงินประมาณ 19 ลานบาท (2556: 19 ลานบาท) 

 

31.7 บริษัทฯมีหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการค้ําประกันเงินกูยืมของ Harbour View Joint Stock Company เปนจํานวน

เทากับรอยละ 50 ของภาระหนี้ท่ีบริษัทดังกลาวมีอยูกับธนาคารแหงหนึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทดังกลาวมี

ยอดเงินตนและดอกเบี้ยคางชําระกับธนาคารแหงนั้นตามงบการเงินซึ่งจัดทําโดยฝายบริหารซึ่งยังไมไดตรวจสอบโดย

ผูสอบบัญชีจํานวน 2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ (2556: 2 ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกาและ 2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ) อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได

บันทึกสํารองเผื่อหนี้สินดังกลาวไวเปนจํานวน 61 ลานบาทแลว (2556: 61 ลานบาท) 

 

31.8 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจํายอมรวมจํานวนประมาณ 35 ไร 

(2556: 34 ไร) ซึ่งมูลคาของท่ีดินท่ีติดภาระจํายอมดังกลาวไดรวมเปนตนทุนโครงการแลว 

 

 

32. หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

 

 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทยอยซึ่งเก่ียวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ

บางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯคงเหลืออยูดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2557 2556 

หนังสือค้ําประกันการจัดหาสาธารณูปโภคและการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 2,015 1,896 

หนังสือค้ําประกันการใชไฟฟา 16 17 

หนังสือค้ําประกันอื่นๆ 50 49 

รวม 2,081 1,962 

 

 

32.   หนังสือคำ้าประกันธนาคาร
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33. คดีฟองรอง 

 

33.1 ในป 2541 - 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกลูกคาฟองรองเรียกคาเสียหายจากการซื้อบานและท่ีดินในโครงการ ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เปนจํานวนเงินรวม 251 ลานบาท (2556: 73 ลานบาท) ขณะนี้คดีอยูในระหวางการ

ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อความรอบคอบ บริษัทฯและบริษัทยอยไดตั้งสํารองเผื่อผลเสียหายจากคดี

ฟองรองในสวนท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยคิดวาเหมาะสมเปนจํานวนเงินรวม 3 ลานบาท (2556: 1 ลานบาท) ไวในบัญชี

แลว 

 

33.2 ในป 2552 และ 2557 บริษัทฯไดถูกผูเชาพื้นท่ีอาคารสํานักงานฟองรองเปนจําเลยและ/หรือจําเลยรวมขอหาผิดสัญญา

เชาและสัญญาบริการ โดยเรียกคาเสียหาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เปนจํานวนเงิน 4 ลานบาท (2556: 2 ลาน

บาท) ขณะนี้คดีอยูในระหวางการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อยางไรก็ตาม ฝายบริหารคาดวาจะไมเกิดผล

เสียหายท่ีเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ 

 

33.3 ในป 2553 บริษัทฯไดถูกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรฟองรองใหสงมอบเงินกองทุนนิติบุคคลหมูบานจัดสรรและเงินคา

บํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เปนจํานวนเงิน 32 ลานบาทและ 102 

ลานบาท ตามลําดับ (2556: 32 ลานบาทและ 102 ลานบาท ตามลําดับ) ขณะนี้คดีอยูในระหวางการดําเนินการตาม

กระบวนการยุติธรรม เพื่อความรอบคอบ บริษัทฯไดตั้งสํารองเผื่อผลเสียหายจากคดีฟองรองในสวนท่ีบริษัทฯคิดวา

จะตองจายเปนจํานวนเงินรวม 24 ลานบาท (2556: 24 ลานบาท) ไวในบัญชีแลว 

 

33.4 ในป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งไดถูกบุคคลธรรมดาฟองรองเปนจําเลยและ/หรือจําเลยรวมขอหาละเมิดและ/

หรือขอหาเปดทางจําเปนโดยเรียกคาเสียหายโครงการของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เปนจํานวนเงินรวม 

79 ลานบาท (2556: 79 ลานบาท) ตอมา เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ศาลชั้นตนมีคําสั่งยกฟองคดีดังกลาว ตอมา 

โจทกย่ืนอุทธรณเมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2557 ขณะนี้คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ อยางไรก็ตาม 

ฝายบริหาร คาดวาจะไมเกิดผลเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯและบริษัทยอย  

 

33.5 ในป 2554 บริษัทฯไดถูกลูกคาฟองรองเรียกคาเสียหายพรอมท้ังรับคืนท่ีดินและบาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เปน

จํานวนทุนทรัพยรวม 15 ลานบาท (2556: 15 ลานบาท) ขณะนี้คดีอยูในระหวางการดําเนินการตามกระบวนการ

ยุติธรรม อยางไรก็ตาม ฝายบริหารคาดวาจะไมเกิดผลเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ 

 

33.6 ในป 2556 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งไดถูกบุคคลธรรมดาฟองรองเปนจําเลยขอหาละเมิดโดยเรียก

คาเสียหายโครงการของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เปนจํานวนเงินรวม 6 ลานบาท (2556: 5 

ลานบาท) ขณะนี้คดีอยูในระหวางการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อยางไรก็ตาม ฝายบริหารคาดวาจะไม

เกิดผลเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯและบริษัทยอย 

 

33.7 ในป 2557 บริษัทฯไดถูกบริษัทรับเหมากอสรางแหงหนึ่งฟองรองเปนจําเลยขอหาผิดสัญญาจางทําของโดยเรียกเงิน

คาจางคงคางและคาเสียหายจากบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เปนจํานวนเงินรวม  28 ลานบาท (2556: ไมมี) 

ขณะนี้คดีอยูในระหวางการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อยางไรก็ตาม ฝายบริหารคาดวาจะไมเกิดผลเสียหายท่ี

เปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ 

33.   คดีฟ้องร้อง
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33. คดีฟองรอง 

 

33.1 ในป 2541 - 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกลูกคาฟองรองเรียกคาเสียหายจากการซื้อบานและท่ีดินในโครงการ ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เปนจํานวนเงินรวม 251 ลานบาท (2556: 73 ลานบาท) ขณะนี้คดีอยูในระหวางการ

ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อความรอบคอบ บริษัทฯและบริษัทยอยไดตั้งสํารองเผื่อผลเสียหายจากคดี

ฟองรองในสวนท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยคิดวาเหมาะสมเปนจํานวนเงินรวม 3 ลานบาท (2556: 1 ลานบาท) ไวในบัญชี

แลว 

 

33.2 ในป 2552 และ 2557 บริษัทฯไดถูกผูเชาพื้นท่ีอาคารสํานักงานฟองรองเปนจําเลยและ/หรือจําเลยรวมขอหาผิดสัญญา

เชาและสัญญาบริการ โดยเรียกคาเสียหาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เปนจํานวนเงิน 4 ลานบาท (2556: 2 ลาน

บาท) ขณะนี้คดีอยูในระหวางการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อยางไรก็ตาม ฝายบริหารคาดวาจะไมเกิดผล

เสียหายท่ีเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ 

 

33.3 ในป 2553 บริษัทฯไดถูกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรฟองรองใหสงมอบเงินกองทุนนิติบุคคลหมูบานจัดสรรและเงินคา

บํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เปนจํานวนเงิน 32 ลานบาทและ 102 

ลานบาท ตามลําดับ (2556: 32 ลานบาทและ 102 ลานบาท ตามลําดับ) ขณะนี้คดีอยูในระหวางการดําเนินการตาม

กระบวนการยุติธรรม เพื่อความรอบคอบ บริษัทฯไดตั้งสํารองเผื่อผลเสียหายจากคดีฟองรองในสวนท่ีบริษัทฯคิดวา

จะตองจายเปนจํานวนเงินรวม 24 ลานบาท (2556: 24 ลานบาท) ไวในบัญชีแลว 

 

33.4 ในป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งไดถูกบุคคลธรรมดาฟองรองเปนจําเลยและ/หรือจําเลยรวมขอหาละเมิดและ/

หรือขอหาเปดทางจําเปนโดยเรียกคาเสียหายโครงการของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เปนจํานวนเงินรวม 

79 ลานบาท (2556: 79 ลานบาท) ตอมา เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ศาลชั้นตนมีคําสั่งยกฟองคดีดังกลาว ตอมา 

โจทกย่ืนอุทธรณเมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2557 ขณะนี้คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ อยางไรก็ตาม 

ฝายบริหาร คาดวาจะไมเกิดผลเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯและบริษัทยอย  

 

33.5 ในป 2554 บริษัทฯไดถูกลูกคาฟองรองเรียกคาเสียหายพรอมท้ังรับคืนท่ีดินและบาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เปน

จํานวนทุนทรัพยรวม 15 ลานบาท (2556: 15 ลานบาท) ขณะนี้คดีอยูในระหวางการดําเนินการตามกระบวนการ

ยุติธรรม อยางไรก็ตาม ฝายบริหารคาดวาจะไมเกิดผลเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ 

 

33.6 ในป 2556 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งไดถูกบุคคลธรรมดาฟองรองเปนจําเลยขอหาละเมิดโดยเรียก

คาเสียหายโครงการของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เปนจํานวนเงินรวม 6 ลานบาท (2556: 5 

ลานบาท) ขณะนี้คดีอยูในระหวางการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อยางไรก็ตาม ฝายบริหารคาดวาจะไม

เกิดผลเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯและบริษัทยอย 

 

33.7 ในป 2557 บริษัทฯไดถูกบริษัทรับเหมากอสรางแหงหนึ่งฟองรองเปนจําเลยขอหาผิดสัญญาจางทําของโดยเรียกเงิน

คาจางคงคางและคาเสียหายจากบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เปนจํานวนเงินรวม  28 ลานบาท (2556: ไมมี) 

ขณะนี้คดีอยูในระหวางการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อยางไรก็ตาม ฝายบริหารคาดวาจะไมเกิดผลเสียหายท่ี

เปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ 

33.8 ในป 2557 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดถูกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรฟองรองเปนจําเลยขอหาผิดสัญญาตามพระราชบัญญัติ

จัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 โดยเรียกคาเสียหายโครงการของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เปนจํานวนเงินรวม 

48 ลานบาท (2556: ไมมี) ขณะนี้คดีอยูในระหวางการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อยางไรก็ตาม ฝายบริหาร

คาดวาจะไมเกิดผลเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญตอบริษัทยอย 

 

33.9  ในป 2557 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดถูกบุคคลธรรมดาฟองรองเปนจําเลย โดยโจทกเรียกรองใหบริษัทยอยเพิกถอนชื่อและ

นิติกรรมบนท่ีดินอันเปนกรรมสิทธิ์ของโจทก และใหคืนกรรมสิทธิ์บนท่ีดินดังกลาวซึ่งมีมูลคาตามราคาประเมินของทาง

ราชการจํานวนเงิน 23 ลานบาทใหแกโจทก (2556: ไมมี) ขณะนี้คดีอยูในระหวางการดําเนินการตามกระบวนการ

ยุติธรรม อยางไรก็ตาม ฝายบริหารคาดวาจะไมเกิดผลเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญตอบริษัทยอย 

 

 

34. เครื่องมือทางการเงิน 

 

34.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดง

รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ี 

เงินใหกูยืม เงินลงทุน เจาหนี้ เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงท่ี

เก่ียวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้  

 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมและลูกหนี้อื่น ฝายบริหาร

ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัท

ยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้  การใหสินเชื่อของบริษัทฯและ

บริษัทยอยไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย 

จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ เงินใหกูยืม

และลูกหนี้อื่นท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้น 

หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบี้ย สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับขึ้นลงตามอัตรา

ตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน  

 

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการ

เงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันท่ีมีการ

กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้            

 

34.   เครื่องมือทางการเงิน

34.1   นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

 (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมม ี   

 ภายใน มากกวา1 ปรับข้ึนลง อัตรา  อัตรา 

 1 ป ถึง 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

  (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด     - - 1,083 375 1,458 0.10 - 2.85 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่ - - - 74 74 หมายเหตุ 8 

เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ีภาระ - 17 11 - 28 0.375 - 1.10 

   ค้ําประกัน       

เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ 

   - กิจการที่เก่ียวของกัน 

- - 34 4 38 LIBOR+2.00, 

LIBOR+3.00 

และ 8.00 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงนิ 1,000 - - - 1,000 หมายเหตุ 18 

เงินกูยืมระยะสั้น 992 - - - 992 หมายเหตุ 18 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อืน่ - - - 1,050 1,050 หมายเหตุ 19 

เงินกูยืมระยะยาว - - 697 - 697 หมายเหตุ 20 

หุนกูชนิดไมมีหลักประกัน 4,600 17,903 - - 22,503 หมายเหตุ 21 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมม ี   

 ภายใน มากกวา1 ปรับข้ึนลง อัตรา  อัตรา 

 1 ป ถึง 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

  (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด     - - 1,204 426 1,630 0.10 - 2.85 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - 91 91 หมายเหตุ 8 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระ - - 31 - 31 0.50 - 1.70 

   ค้ําประกัน       

เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ  

   - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

- - 34 2 36 LIBOR+2.00, 

LIBOR+3.00 

และ 8.00 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยืมระยะสั้น 323 - - - 323 หมายเหตุ 18 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 882 882 หมายเหตุ 19 

หุนกูชนิดไมมีหลักประกัน 3,985 16,012 - - 19,997 หมายเหตุ 21 
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

 (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมม ี   

 ภายใน มากกวา1 ปรับข้ึนลง อัตรา  อัตรา 

 1 ป ถึง 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

  (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด     - - 1,083 375 1,458 0.10 - 2.85 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่ - - - 74 74 หมายเหตุ 8 

เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ีภาระ - 17 11 - 28 0.375 - 1.10 

   ค้ําประกัน       

เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ 

   - กิจการที่เก่ียวของกัน 

- - 34 4 38 LIBOR+2.00, 

LIBOR+3.00 

และ 8.00 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงนิ 1,000 - - - 1,000 หมายเหตุ 18 

เงินกูยืมระยะสั้น 992 - - - 992 หมายเหตุ 18 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อืน่ - - - 1,050 1,050 หมายเหตุ 19 

เงินกูยืมระยะยาว - - 697 - 697 หมายเหตุ 20 

หุนกูชนิดไมมีหลักประกัน 4,600 17,903 - - 22,503 หมายเหตุ 21 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมม ี   

 ภายใน มากกวา1 ปรับข้ึนลง อัตรา  อัตรา 

 1 ป ถึง 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

  (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด     - - 1,204 426 1,630 0.10 - 2.85 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - 91 91 หมายเหตุ 8 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระ - - 31 - 31 0.50 - 1.70 

   ค้ําประกัน       

เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ  

   - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

- - 34 2 36 LIBOR+2.00, 

LIBOR+3.00 

และ 8.00 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยืมระยะสั้น 323 - - - 323 หมายเหตุ 18 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 882 882 หมายเหตุ 19 

หุนกูชนิดไมมีหลักประกัน 3,985 16,012 - - 19,997 หมายเหตุ 21 

  

 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีมี

สาระสําคัญ 

 

34.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 ตารางตอไปนี้เปนการสรุปเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชี และมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน     

(หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 มูลคาตามบัญช ี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญช ี มูลคายุติธรรม 

สินทรัพยทางการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,458 1,458 1,630 1,630 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 74 74 91 91 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้าํประกัน 28 28 31 31 

เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ 

   - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 

38 

 

38 

 

36 

 

36 

หนี้สินทางการเงิน     

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,000 1,000 - - 

เงินกูยืมระยะสั้น 992 992 323 323 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 1,050 1,050 882 882 

เงินกูยืมระยะยาว 697 697 - - 

หุนกูชนิดไมมีหลักประกัน 22,503 22,974 19,997 20,166 

  

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้ 

 

ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ไดแก เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 

ลูกหนี้ เจาหนี้และเงินกูยืมระยะสั้น แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

 

ข) หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวท่ีจายดอกเบี้ยในอัตราคงท่ี แสดงมูลคายุติธรรมโดยการคํานวณมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดจายในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปจจุบัน สําหรับเงินกูยืมท่ีมีเงื่อนไข

ใกลเคียงกัน 

 

ค) หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวท่ีจายดอกเบี้ยในอัตราใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลคายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

 

35. การบริหารจัดการทุน  

 

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน 

 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

34.2   มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

35.    การบริหารจัดการทุน
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

 บริษัทฯบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใชอัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพื่อใหสอดคลองกับ

เงื่อนไขในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวและขอกําหนดของหุนกู ซึ่งตองรักษาระดับของอัตราสวนหนี้สินตอทุนนี้ใหไมเกิน 2 

ตอ 1 และ 2 ตอ 1 ตามลําดับ (2556: 3 ตอ 1 และ 2 ตอ 1 ตามลําดับ) 

 

 ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯไมไดเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค นโยบาย หรือ

กระบวนการในการบริหารจัดการทุน 

 

 

36. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติเพื่อนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อ

พิจารณาอนุมัติในเร่ืองดังตอไปนี้ 

 

1.  อนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับ ป 2557 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25519 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,344 

ลานบาท ซึ่งบริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.07 บาท คิดเปนจํานวน 643 ลานบาท 

เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2557 และจะจายปนผลงวดสุดทาย โดยแบงเปน 

 

 - จายเปนหุนสามัญของบริษัทฯจํานวนไมเกิน 1,531 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของ

บริษัทฯในอัตรา 6 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาท้ังสิ้นไมเกินจํานวน 1,531 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรา

การจายปนผล 0.16667 บาทตอหุน ท้ังนี้ในกรณีท่ีผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผล

แลว ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนในอัตราหุนละ 0.16667 บาท 

 

 - จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.01852 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 170  ลานบาท โดยมีกําหนด

จายหุนปนผลและเงินปนผลจํานวนดังกลาวภายในเดือนพฤษภาคม 2558  

 

2.  อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกหุนสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผลตามมติท่ี

ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2555 จํานวน 17,139 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

 

3.  อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 9,184 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหม

จํานวน 10,714 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1,531 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ

รองรับการจายหุนปนผล 

 

 

37. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 

 บริษัทฯบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใชอัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพื่อใหสอดคลองกับ

เงื่อนไขในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวและขอกําหนดของหุนกู ซึ่งตองรักษาระดับของอัตราสวนหนี้สินตอทุนนี้ใหไมเกิน 2 

ตอ 1 และ 2 ตอ 1 ตามลําดับ (2556: 3 ตอ 1 และ 2 ตอ 1 ตามลําดับ) 

 

 ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯไมไดเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค นโยบาย หรือ

กระบวนการในการบริหารจัดการทุน 

 

 

36. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติเพื่อนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อ

พิจารณาอนุมัติในเร่ืองดังตอไปนี้ 

 

1.  อนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับ ป 2557 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25519 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,344 

ลานบาท ซึ่งบริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.07 บาท คิดเปนจํานวน 643 ลานบาท 

เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2557 และจะจายปนผลงวดสุดทาย โดยแบงเปน 

 

 - จายเปนหุนสามัญของบริษัทฯจํานวนไมเกิน 1,531 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของ

บริษัทฯในอัตรา 6 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาท้ังสิ้นไมเกินจํานวน 1,531 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรา

การจายปนผล 0.16667 บาทตอหุน ท้ังนี้ในกรณีท่ีผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผล

แลว ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนในอัตราหุนละ 0.16667 บาท 

 

 - จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.01852 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 170  ลานบาท โดยมีกําหนด

จายหุนปนผลและเงินปนผลจํานวนดังกลาวภายในเดือนพฤษภาคม 2558  

 

2.  อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกหุนสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผลตามมติท่ี

ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2555 จํานวน 17,139 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

 

3.  อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 9,184 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหม

จํานวน 10,714 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1,531 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ

รองรับการจายหุนปนผล 

 

 

37. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 

36.   เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

37.   การอนุมัติงบการเงิน
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

   1.   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2556 และปี 2557 เป็น

จำานวนเงินรวม 5,750,000 บาท และ 5,952,000 บาท ตามลำาดับ สำาหรับปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง

   2.  ค่าบริการอื่น

ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทไม่มีการใช้บริการอื่นของผู้สอบบัญชี ดังนั้นจึงไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องชำาระในรอบปี

 บริษัทฯบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใชอัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพื่อใหสอดคลองกับ

เงื่อนไขในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวและขอกําหนดของหุนกู ซึ่งตองรักษาระดับของอัตราสวนหนี้สินตอทุนนี้ใหไมเกิน 2 

ตอ 1 และ 2 ตอ 1 ตามลําดับ (2556: 3 ตอ 1 และ 2 ตอ 1 ตามลําดับ) 

 

 ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯไมไดเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค นโยบาย หรือ

กระบวนการในการบริหารจัดการทุน 

 

 

36. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติเพื่อนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อ

พิจารณาอนุมัติในเร่ืองดังตอไปนี้ 

 

1.  อนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับ ป 2557 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25519 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,344 

ลานบาท ซึ่งบริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.07 บาท คิดเปนจํานวน 643 ลานบาท 

เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2557 และจะจายปนผลงวดสุดทาย โดยแบงเปน 

 

 - จายเปนหุนสามัญของบริษัทฯจํานวนไมเกิน 1,531 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของ

บริษัทฯในอัตรา 6 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาท้ังสิ้นไมเกินจํานวน 1,531 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรา

การจายปนผล 0.16667 บาทตอหุน ท้ังนี้ในกรณีท่ีผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผล

แลว ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนในอัตราหุนละ 0.16667 บาท 

 

 - จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.01852 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 170  ลานบาท โดยมีกําหนด

จายหุนปนผลและเงินปนผลจํานวนดังกลาวภายในเดือนพฤษภาคม 2558  

 

2.  อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกหุนสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผลตามมติท่ี

ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2555 จํานวน 17,139 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

 

3.  อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 9,184 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหม

จํานวน 10,714 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1,531 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ

รองรับการจายหุนปนผล 

 

 

37. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ และโครงการต่าง ๆ
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

1.  นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด  สำานักงานใหญ่ 
       62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 และ 7

       แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

       โทรศัพท์ 0-2359-1200-49 โทรสาร 0-2359-1259

สาขาย่อย
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ชั้น 2 

2/7 หมู่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0-2596-9000 โทรสาร 0-2832-4994-6

 

2.  ผู้สอบบัญชี

 2.1 นายโสภณ      เพิ่มศิริวัลลภ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ

 2.2 นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ

 2.3 นายชยพล      ศุภเศรษฐนนท์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ

 2.4 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521

 บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด    193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33

       ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110

       โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90

3. นายทะเบียนหุ้นกู้

3.1   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1 (QH157A)   ครั้งที่ 2/2554 ชุดที่ 1 (QH152A) และชุดที่ 2 (QH168A) 

ครั้งที่ 1/2557 (QH174A)
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 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) อาคาร 2 ชั้น 3 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 

      เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

     โทรศัพท์ 0-2256-2323-7 โทรสาร 0-2256-2406

3.2  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 (QH164A)

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด(มหาชน)  1 ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

      โทรศัพท์ 0-2888-8888 โทรสาร 0-2888-8882

3.3  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1 (QH157B)  ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 (QH178B)

ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 1 (QH177A)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี 

     เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

     โทรศัพท์ 0-2626-7503 โทรสาร 0-2626-7543

3.4  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 (QH162A) และชุดที่ 2 (QH178A) 

ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 (QH165A) และชุดที่ 2 (QH185A)

ครั้งที่ 2/2556 (QH16NA)

ครั้งที่ 4/2557 ชุดที่ 1 (QH198A)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

     กรุงเทพมหานคร 10120

     โทรศัพท์ : 0-2296-5695, 0-2296-5696, 0-2296-1520

     โทรสาร: 0-2683-1582, 0-2683-1293

4. ผู้ประเมินทรัพย์สินโครงการ

บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จำากัด  569 ซ.รามคำาแหง 39 (เทพลีลา 1) 

     ถนนรามคำาแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

     โทรศัพท์  0-2530-7500-07  โทรสาร  0-2530-7515-16,0-2934-6623-24

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำากัด 1350/279 ชั้น 16 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์

     ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

     โทรศัพท์  0-2719-4500   โทรสาร  0-2719-5070-71

บริษัท บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำากัด  121/101 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 37 

     ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

     โทรศัพท์  0-2642-2712-14 , 0-2641-3631-35  โทรสาร  0-2642-2711
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สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ และ

โครงการต่างๆ

   สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)  ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 

     เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทร       0-2677-7000 และ 0-2343-8888

โทรสาร     0-2677-7011

   สถานที่ตั้งของโครงการบ้าน  โทร 1388 ทุกโครงการ

Q.House Avenue พระราม 5 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

Q Twelve แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

พฤกษ์ภิรมย์ Regent ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ลัดดารมย์ Elegance ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ลัดดารมย์ Elegance วงแหวน-สาทร แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ลัดดารมย์ Elegance วงแหวนรอบกลาง แยกมหิดล ถนนวงแหวนรอบกลาง แยกมหิดล อ.เมือง ต.ท่าศาลา จ.เชียงใหม่

ลัดดารมย์ วัชรพล-รัตนโกสินทร์ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ลัดดารมย์ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ต.บางพลับ คลองพระอุดม อ. ปากเกร็ด บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ลัดดารมย์ ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ 2 ต.อ้อมเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  

วรารมย์ เจริญเมือง ต.ต้นเปา อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่

วรารมย์ Premium วัชรพล-จตุโชติ แขวงออเงินใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

คาซ่า Grand ตากสิน-พระรามสอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

คาซ่า Grand เพชรเกษม-สาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

คาซ่า Grand อ่อนนุช-วงแหวน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
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สถานที่ตั้งของโครงการบ้าน  โทร 1388 ทุกโครงการ

คาซ่า Grand ศรีราชา ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

คาซ่า Grand มิตรสัมพันธ์ ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

คาซ่า Legend เกษตร-นวมินทร์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

คาซ่า Legend ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า แขวงวัดไชยพฤกษ์  เขตตลิ่งชัน (บางใหญ่)  กรุงเทพมหานคร

คาซ่า Legend บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

คาซ่า Legend ศรีราชา-สวนเสือ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

คาซ่า Premium ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

คาซ่า Premium ราชพฤกษ์-พระราม 5 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

คาซ่า Premium พระรามสอง ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

คาซ่า Presto ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ต.อ้อมเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

คาซ่า Presto พระราม5-ราชพฤกษ์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย (บางใหญ่) จ.นนทบุรี

คาซ่าวิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ต. ละหาร บางรักน้อย อ. บางบัวทอง ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

คาซ่าวิลล์ ราชพฤกษ์-พระราม 5 ต.บางกร่าง อ.บางเมือง จ.นนทบุรี

คาซ่าวิลล์ รังสิต-คลอง 2 ต.คลองรังสิตฝั่งใต้ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  

คาซ่าวิลล์ รามคำาแหง-วงแหวน ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

คาซ่าวิลล์ รามอินทรา-หทัยราษฎร์ ต.บึงคำาพร้อย  อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี

คาซ่าวิลล์ บางนา-เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

คาซ่าวิลล์ สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เดอะทรัสต์ วิลล์ ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ถ.วัดใหญ่-ขุนมหาดไทย  ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เดอะทรัสต์ วิลล์ รังสิต-คลอง4 ถ.ทางหลวงชนบท ปทุมธานี 3017 ต.ลาดสวาย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี

เดอะทรัสต์ ศรีนครินทร์-แพรกษา ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

TEL 1388 
ทุกโครงการ
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สถานที่ตั้งของโครงการคอนโดมิเนียม โทร 1388 ทุกโครงการ

คิว คอนโด อโศก ถ.เพชรบุรี-ตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

คิวซีไซด์ หัวหิน ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี

คาซ่า คอนโด @MRT สามแยกบางใหญ่ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

คาซ่า คอนโด ช้างเผือก ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เดอะทรัสต์ คอนโด งามวงศ์วาน ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน(ลานโตนด) อ.นนทบุรี(ตลาดขวัญ) จ.นนทบุรี

เดอะทรัสต์ คอนโด @BTS เอราวัณ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เดอะทรัสต์ คอนโด นครปฐม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

เดอะทรัสต์  คอนโด พัทยาเหนือ ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยากลาง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สถานที่ตั้งของโครงการบ้าน  โทร 1388 ทุกโครงการ
เดอะทรัสต์ วิลล์ กาญจนาภิเษก-หทัยราษฎร์ ถ.หทัยราษฎร์ ต.บึงคำาพร้อย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี

คาซ่า ซีไซด์ ระยอง ต.ตะพง  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง

คาซ่า ซิตี้ สุขุมวิท-สมุทรปราการ ซ.คลองตะเค็ตฝั่งตะวันออก ถ.สุขุมวิท ต.ปากนำ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

คาซ่า ซิติ้ ประชาอุทิศ90 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

คาซ่า ซิติ้ วงแหวน -ลำาลูกกา ถ.ลำาลูกกา ต.บึงคำาพร้อย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี

คาซ่า ซิตี้ ดอนเมือง ถ.เทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

คาซ่า ซิตี้ วัชรพล-เพิ่มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

เดอะทรัสต์ ทาวน์โฮม ศรีนครินทร์-แพรกษา ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

เดอะทรัสต์ ทาวน์โฮม รังสิต-คลอง 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เดอะทรัสต์ ทาวน์โฮม ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์2 ถ.วัดใหญ่-ขุนมหาดไทย  ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เดอะทรัสต์ ทาวน์  บ่อวิน ซ.วัดพันเสด็จใน ทล. 331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

กัสโต้ ท่านำ้านนท์  ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

กัสโต้ ปิ่นเกล้า ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

กัสโต้ พระรามสอง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร

กัสโต้ พหลโยธิน - รามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  

กัสโต้ แกรนด์ รามคำาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

กัสโต้ รามคำาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

กัสโต้ สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

กัสโต้ เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

กัสโต้ บางนา-สุวรรณภูมิ ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

กัสโต้ พหลโยธิน-สายไหม ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2557

สถานที่ตั้งของโครงการคอนโดมิเนียม โทร 1388 ทุกโครงการ

สถานที่ตั้งของโรงเเรม

โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ประตูนำ้า ซอยสมประสงค์ 3 ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร โทร 0-2254-1373-7

โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10  ถนนสุขุมวิท 10 กรุงเทพมหานคร โทร 0-2653-1783

โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ สีลม ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพมหานคร โทร 0-2266-0521-49

โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม ถนนหลังสวน กรุงเทพมหานคร โทร 0-2657-2400-21

สถานที่ตั้งของ โครงการอาคารสำานักงานให้เช่า

คิวเฮ้าส์  คอนแวนต์ ชั้น 1 อาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์  เลขที่ 38 ถนนคอนแวนต์  
แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

โทร 0-2234-8448-51

คิวเฮ้าส์  อโศก ชั้น 16 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เลขที่ 66  ถนนสุขุมวิท 21 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร

โทร 0-2264-2245-7

คิวเฮ้าส์  สาทร ชั้น G อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร

โทร 0-2679-1621-2

คิวเฮ้าส์  เพลินจิต ชั้น 5  อาคารคิวเฮ้าส์  เพลินจิต  เลขที่ 598 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทร 0-2254-1020-1

คิวเฮ้าส์  ลุมพินี ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  เลขที่ 1  ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร

โทร 0-2677-7177

เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี ถ.ทางหลวงแผ่นดินสายอ้อมเมืองชลบุรี ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี

เดอะทรัสต์ คอนโด หัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เดอะพอยต์ คอนโด แหลมฉบัง ถ.ดาวเทียม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เดอะพอยต์ คอนโด รังสิต-คลอง6 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี






