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PROJECTS

ลัดดารมย์  
ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ

พฤกษ์ภิรมย์  
ราชพฤกษ์ -รัตนาธิเบศร์

ลัดดารมย์ 
บางนา

Q Twelve

คิวเฮ้าส์ วิลล่า 
นครพิงค์

Q.House Avenue 
พระราม 5

ลัดดารมย์ 
วัชรพล-รัตนโกสินทร์

ลัดดารมย์  Elegance  
วงแหวนรอบกลาง 
แยกมหิดล

ลัดดารมย์ Elegance 
ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์

ลัดดารมย์ Elegance 
วงแหวน-สาทร



วรารมย์ Premium 
กาวิละ

คาซ่า Grand 
สุขาภิบาล 5

วรารมย์ Premium 
ศาลากลาง

คาซ่า Grand 
ศรีราชา

วรารมย์ Premium  
วัชรพล-จตุโชติ

คาซ่า Grand 
อ่อนนุช-วงแหวน

คาซ่า Grand 
ตากสิน-พระรามสอง

คาซ่า Grand 
ราชพฤกษ์-พระราม 5

คาซ่า Legend 
เกษตร-นวมินทร์

คาซ่า Grand 
มิตรสัมพันธ์



คาซ่า Presto 
พระราม5-ราชพฤกษ์

คาซ่า  Premium 
พระรามสอง

คาซ่า Premium  
ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ

คาซ่า Presto 
วงแหวน-ปิ่นเกล้า

คาซ่า Premium 
อ่อนนุช-วงแหวน

คาซ่า Legend 
บ้านบึง

คาซ่า Premium  
ราชพฤกษ์-พระราม 5

คาซ่า Legend 
ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า

คาซ่าวิลล์ 
รามอินทรา-หทัยราษฎร์

คาซ่าวิลล์ 
ราชพฤกษ์-พระราม 5

คาซ่าวิลล์ 
รังสิต-คลอง 2

คาซ่าวิลล์ 
ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ



คาซ่าวิลล์ 
ระยอง

คาซ่าวิลล์ 
บางนา-เทพารักษ์

คาซ่า ซีไซด์ 
ระยอง

คาซ่าวิลล์ 
บ้านบึง

คาซ่าวิลล์ 
สุขุมวิท 103

คาซ่าวิลล์ 
บางใหญ่

คาซ่าวิลล์ 
วัชรพล–เพิ่มสิน

คาซ่า ซิตี้ 
ดอนเมือง

คาซ่า ซิตี้ 
สุขุมวิท-สมุทรปราการ

คาซ่า ซิติ้ 
ประชาอุทิศ 90

คาซ่า  ซิติ้
วงแหวน-ลำาลูกกา

คาซ่าซิตี้ 
ราชพฤกษ์-พระราม 5



เดอะทรัสต์ 
ศรีนครินทร์-แพรกษา

เดอะทรัสต์ วิลล์ 
กาญจนาภิเษก-หทัยราษฎร์

เดอะทรัสต์ วิลล์ 
รังสิต-คลอง 4

เดอะทรัสต์ ทาวน์โฮม 
รังสิต-คลอง 1

เดอะทรัสต์ ทาวน์โฮม 
ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ 2

เดอะทรัสต์ วิลล์ 
ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์

เดอะทรัสต์ ทาวน์โฮม 
ศรีนครินทร์-แพรกษา

คาซ่า ซิตี้ 
บางนา

คาซ่า ซิตี้ 
นครปฐม

คาซ่า ซิตี้ 
วัชรพล-เพิ่มสิน



เดอะทรัสต์ ทาวน์  
บ่อวิน

เดอะทรัสต์ 
บ้านโพธิ์

เดอะทรัสต์ ทาวน์โฮม 
วงแหวน-กาญจนาภิเษก

กัสโต้ Grand 
รามคำาแหง

กัสโต้ 
สุขสวัสดิ์ 26

กัสโต้ 
สุขสวัสดิ์

กัสโต้ 
เทพารักษ์

กัสโต้  
บางนา-สุวรรณภูมิ

กัสโต้ 
พหลโยธิน-สายไหม

กัสโต้ 
วงแหวน-พระรามห้า



คิวซีไซด์ 
หัวหิน

คาซ่า คอนโด
แอทซีเอ็มยู

คิวเฮ้าส์ คอนโด 
พหลโยธิน เชียงราย

คิว คอนโด 
สุขุมวิท

คาซ่า คอนโด 
@MRT สามแยกบางใหญ่

คิว คอนโด 
อโศก

คาซ่า คอนโด 
ศรีราชา

คาซ่าคอนโด 
แอทสวนดอก

คอนโดมิเนียม
คอนโดมิเนียม



เดอะทรัสต์ คอนโด 
นครปฐม

เดอะทรัสต์ คอนโด 
@BTS เอราวัณ

เดอะทรัสต์ คอนโด 
งามวงศ์วาน

คอนโดมิเนียม

เดอะทรัสต์ คอนโด 
หัวหิน 

เดอะทรัสต์  คอนโด 
พัทยาเหนือ

เดอะพอยต์ คอนโด 
แหลมฉบัง

เดอะทรัสต์ คอนโด 
พัทยาใต้

เดอะทรัสต์ คอนโด
อมตะ-ชลบุรี

เดอะพอยต์ คอนโด
 รังสิต-คลอง 6



หน่วย : ล้านบาทสรุปข้อมูลงบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

2556 2557 2558

สินทรัพย์รวม 41,652 48,634 52,998

หนี้สินรวม 24,375 29,485 31,452

ส่วนของผู้ถือหุ้น 17,277 19,149 21,545

รายได้จากการขายสุทธิ 19,699 21,220 20,358

รายได้รวม 19,999 21,377 20,556

กำาไรขั้นต้น 6,387 6,907 6,358

กำาไรสุทธิ 3,307 3,329 3,106

อัตราส่วนกำาไรสุทธิ (%) 16.5 15.6 15.1

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 20.0 18.3 15.3

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 7.9 7.4 6.1

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.36 0.31 0.29

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.25519 n.a

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.4 1.5 1.5

ความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 6.6 (0.8) 2.4

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.88 2.09 2.01

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
ในรอบปี 2556 

-2558

รายงานประจํ ปี 255810 า
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• สินทรัพย์รวม

• ส่วนของผู้ถือหุ้น

• รายได้รวม

• หนี้สินรวม

• อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนผูถ้อืหุ้น

• กำาไรสุทธิ

11บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า



สำาหรับภาพรวมอสังหาริมทรัพย ์ป ี  2558 ยังคงได้รับ

ผลกระทบจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเมือง และภาวะ

เศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื ้นตัวทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ ทำาให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย 

รวมทั้ง หนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์

เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดย

เฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด แต่อย่างไรก็ตามโครงการชุดพัก

อาศัยที่อยู่ในทำาเลตามแนวรถไฟฟ้ายังคงมีความต้องการ

สูงและเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ในช่วงไตรมาส 4 ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์

เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้น จากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาค

รัฐและจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ด้วยการปรับ

ลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดทะเบียนการจดจำานอง

สำาหรับผู้ซื้อบ้านและสามารถนำาจำานวนร้อยละ 20 ของ

ราคาบ้านท่ีไม่เกิน 3 ล้านบาท ลดหย่อนภาษีเงินได้เป็น

ระยะเวลา 5 ปี ทำาให้ผู้ประกอบการมียอดขายเพิ่มขึ้น
  (นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ์)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สารจาก
คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น อัตราส่วนหน้ีสินที่มี

ภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.24 เท่าซึ่งลดลงจาก 1.32 เท่าในปี 

2557 และส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโต 12.5% นอกจากนี้ ผลจากมาตรการกระตุ้น

อสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลประกอบกับบริษัทได้มีการรับรู้รายได้จากการเริม่

โอนกรรมสิทธ์ิอาคารชดุพักอาศัยทีก่่อสร้างเสรจ็อกีโครงการหนึง่ ส่งผลให้รายได้

จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และกำาไรสุทธิในไตรมาส 4 ของบริษัทและ

บริษัทย่อย เพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่บริษัทเปิดดำาเนินการมา ปัจจุบันบริษัทและ

บริษัทย่อยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และ

ต่างจังหวัด รวม 88 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 62,000 ล้านบาท โดย

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ทีผ่่านมา บรษิัทมุง่เน้นการพัฒนาคณุภาพทีอ่ยูอ่าศยั

ทั้งแนวราบ และอาคารสูงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มี

คุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาแบบบ้านใหม่ๆ และพื้นที่ใช้สอยที่ตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้า รวมทัง้การให้ความสำาคัญกับการให้บริการหลังการขาย 

และความปลอดภัยในโครงการอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมุ่งเน้นการดำาเนินงานบนพื้นฐานของ

การกำากับดูแลที่ดีและโปร่งใส เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง

สามารถติดตามและตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ 

ท้ายสุดนี้ คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ถือหุ้นกู้ 

ธนาคารและสถาบันการเงิน พนักงานและผู ้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายที่ ให้การ

สนับสนุนบริษัทและบริษัทย่อยด้วยดีเสมอมา และได้มีส่วนสำาคัญในการ

สนับสนุนการสร้างความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย

มาในโอกาสนี้ และคณะกรรมการบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นกำากับดูแลบริษัทฯ ให้

เติบโตอย่างมั่นคง โดยยึดมั่นในหลักความสุจริต ธรรมาภิบาล และจริยธรรม 

ที่ดีเพื่อนำาบริษัทให้เติบโตต่อไปอย่างมั่นคง

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ในรอบปี 

รายงานประจํ ปี 255812 า



งบการเงินของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดทำาขึ้น

ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำาหนดให้ปฏิบัติตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง 

ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำางบการเงิน 

เพื่อให้สะท้อนผลการดำาเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญในด้านคุณภาพของ

งบการเงิน ด้วยการให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้

มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับ 

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ในรอบปี 

คุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ 

ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว

และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ ไม่มีเงื่อนไข

ทำาให้คณะกรรมการบริษัทเช่ือได้ว่างบการเงินของบริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ 

จำากัด (มหาชน)ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงฐานะการเงิน 

ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

        

(นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

13บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า



คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน  ในรอบปี 2558 ได้จัดให้มีการประชุม

รวม 9 คร้ัง เพ่ือหารือและพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญด้วยความเป็นอิสระ โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบและรายละเอียดการ

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

หมายเหตุ
-  *  นายจุลสิงห์   วสันตสิงห์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อ 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 
-  ** นายอดุลย์   วินัยแพทย์ ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตำาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์* ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5

นายราชัย    วัฒนเกษม กรรมการตรวจสอบ 9/9

นายสุริย์     บัวคอม     กรรมการตรวจสอบ 9/9

นายอดุลย์   วินัยแพทย์** ประธานกรรมการตรวจสอบ 3/3

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทและตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย มีผลการปฏิบัติงานในรอบปี สรุปได้ ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี ของ

บริษัท ร่วมกับผู ้ตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการ เห็นว่า

งบการเงินของบริษัทได้จัดทำาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทัว่ไปและข้อกำาหนดของทางการ มกีารเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

และผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมี

ข้อสังเกตที่เป็นสาระสำาคัญ 

  

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเฉพาะ

กับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ครั้ง 

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะท่ี

สำาคัญจากผู้สอบบัญชี และเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่ อย่างทันเวลา ทำาให้งบ

การเงินมีความถูกต้อง เป็นที่น่าเชื่อถือกับผู้ใช้งบการเงิน

2. ดูแลงานตรวจสอบภายใน พิจารณาแผนงานการตรวจสอบ

ประจำาปี ซึ่งจัดทำาขึ้นจากการพิจารณา ความเสี่ยงของแต่ละ

ระบบงานที่สำาคัญของบริษัท และให้ความเห็นชอบแผนงานการ

ตรวจสอบประจำาปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบ และให้

ความเห็นเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุม เพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุง

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความสำาคัญกับ

การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ 

เพ่ือให้งานตรวจสอบภายในดำาเนินการอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล ในปี 2558 ไม่พบความบกพร่องเรือ่งการควบคมุภายใน 

อย่างเป็นสาระสำาคัญ

รายงานประจํ ปี 255814 า



ในปี 2558 ได้รับทราบผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เกี่ยวกับการกำาหนดหัวข้อความเสี่ยงของบริษัทแยกตาม

ประเภทธุรกิจ ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

3. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ทราบถึง กฎ ระเบียบ

ของทางการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบเป็นประจำา ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบปี 2558 ไม่พบเหตุการณ์ใด

ที่เป็นข้อบ่งชี้ที่แสดงว่า มีการปฏิบัติที่ขัดต่อ กฎ ระเบียบของ

ทางการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างมีสาระสำาคัญ

4. คัดเลือกผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดย

พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน

และการบริการ รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบ

บัญชีจาก บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ซึ่งได้นำาเสนอ

คณะกรรมการบริษัท และได้รับอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

5. สอบทานรายการเกี่ยวโยงกัน โดยดูแลให้บริษัทมีขั้นตอนปฏิบัติ

การทำารายการเกี่ยวโยงทุกรายการให้ถูกต้องตามข้อกำาหนด

ของทางการ และกำาหนดแนวทางในการดูแลรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ให้มีเงื่อนไขการทำารายการโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทเป็นสำาคัญ เสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s 

length basis) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(Conflict of Interest) รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยรายการที่

เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้ดำาเนินการตาม

เงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบัติตามข้อกำาหนดของทางการ

6. ให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดการกำากับ

ดูแลกิจการท่ีดี ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ส่งเสริม

ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ

จรรยาบรรณของบริษัท และให้มีการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ส่งผล

ให้การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นที่ยอมรับ เพิ่มความ

เชื่อมั่นแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

7. พิจารณาแนวทางมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

โดยรับทราบ “การเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม

ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต” รับทราบกิจกรรมต่างๆ ในการดำาเนิน

การตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึง

ให้คำาแนะนำาแนวทางในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

และคอร์รัปชั่นของบริษัท เพื่อนำาไปจัดการบริหารความเสี่ยงฯ 

ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัช่ันต่อไป

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ี ตามขอบเขตที่ได้

กำาหนดไว้ใน “กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ” ของบริษัท 

ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง อย่างเป็นอิสระ และได้มี

การพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้มี

ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ

9. จัดให้มีการประเมินตนเอง (Self - Assessment) ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทั้งคณะ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ 

- องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ    

- การฝึกอบรมและทรัพยากร

- การประชุม    

- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ    

- ความสัมพันธ์กับผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี 

และผู้บริหาร  

ซึง่จากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏบิตัิ

หน้าทีค่รบถ้วนตามที่ได้ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และมผีลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัตทิีด่ ี อันมีส่วน

ช่วยเสริมสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล โดย

มีการรายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทอย่างสมำ่าเสมอทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาโดยสรุปว่า บริษัทยึดถือการ

บริหารจัดการตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำาคัญ มี

ผลให้ระบบการบริหารจัดการและระบบการควบคุมภายในของ

บริษัท ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ และเป็นการปฏิบัติโดย

คำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ภายใต้นโยบายที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

  

(นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

15บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า



รายงานประจํ ปี 255816 า



17บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ

นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์  กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

    และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายอนันต์ อัศวโภคิน กรรมการ 

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการ

นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ  กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายราชัย  วัฒนเกษม กรรมการอิสระประธานกรรมการสรรหาและ

    กำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

นายสุริย์  บัวคอม  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

    และกรรมการตรวจสอบ

นายอาชนัน อัศวโภคิน กรรมการ 

นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ  กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล

    และเลขานุการบริษัท 

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

นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นางสาวอรทัย เหลืองไพฑูรย์ ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน



1. นายบุญสม   เลิศหิรัญวงศ์
   ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2. นายชัชชาติ   สิทธิพันธุ์ 
   กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

   และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการกำากับดูแล

กิจการที่ดี มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางเสมอมา โดยตระหนักถึง

บทบาทและความสำาคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อการบริหาร

งานของบริษัท จึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น 

แต่ยังให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

รายงานประจํ ปี 255818 า



3. นายจุลสิงห์    วสันตสิงห ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

4. นายอนันต์   อัศวโภคิน 

กรรมการ 

5. นายอดิศร   ธนนันท์นราพูล 

กรรมการ

6. นางสาวกนกวลี   วิริยประไพกิจ 
กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

7. นายราชัย   วัฒนเกษม 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ 

8. นายสุริย์   บัวคอม
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการตรวจสอบ

10. นางสุวรรณา   พุทธประสาท
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการบรรษัทภิบาล 
และเลขานุการบริษัท 

11. นายประวิทย ์  โชติวัฒนาพันธุ ์
 กรรมการ

     และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

9. นายอาชนัน   อัศวโภคิน 

กรรมการ 

12. นายพรเทพ   พิพัฒน์ทั้งสกุล
กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
และกรรมการบริหารความเส่ียง

19บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า



การดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 21 กันยายน 2558-ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา INSA, Toulouse, France
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP)
- Financial Statements for Directors (FSD)
- Audit Committee Program (ACP)
- Advanced Audit Committee Program (AACP)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
- The Role of Chairman Program (RCP)
 
ประวัติการอบรมอื่นๆ
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 19
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นท่ี 3
- Corporate Governance : Effectiveness and Accountability 

in the Boardroom, Kellogg School of Management, 
Northwestern University, May 18-21 2014

 
ตำาแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
   ต.ค. 2557-ปัจจุบัน  :  กรรมการอิสระและ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)

2. บริษัทจำากัด
   ไม่มี
3. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ 
   2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
  แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
    2553-ปัจจุบัน : กรรมการ สภากาชาดไทย
 
ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2557 : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2556-2557 : ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2555-2557 : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2555-2556 : กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2551-2556 : คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การถือหุ้นในบริษัท  (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
ไม่มี

นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 62 ปี

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

รายงานประจํ ปี 255820 า



การดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 1 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน
 
ประวัติการศึกษา
-  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) 

สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง Massachusetts Institute 

of Technology
-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง University of Illinois at 

Urbana-Champaign
  
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
-   Director Certification Program : Program for Professional 

Director (DCP 70/2549), IOD
-   Finance for Non-Finance Directors (FND 25/2549), IOD

ประวัติการอบรมอื่นๆ 
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง 

(มหานคร รุ่นท่ี 4) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 
ตำาแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
   มิ.ย.2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ.โฮม โปรดักซ์ เซ็นเตอร์
2. บริษัทจำากัด
   ไม่มี

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 49 ปี

 
ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ส.ค-ธ.ค 2557 : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 
  และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
  บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2555-2557 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
2555 : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงคมนาคม
ธ.ค.2551-ม.ค. 2555 : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน  
  บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2548-2555 : ผู้ช่วยอธิการบดี สำานักจัดการทรัพย์สิน 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538-2555 : อาจารย์ประจำา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
  คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
2547-2554 : ผู้อำานวยการศูนย์บริการวิชาการ  
  คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
  มหาวทิยาลยั
2546-2554 : หวัหน้าศูนย์วิจัยเพ่ือความปลอดภัยจากอัคคีภัย 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
การถือหุ้นในบริษัท  (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
ไม่มี

21บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า



รายงานประจํ ปี 255822 า

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 17 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน
 
ประวัติการศึกษา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- Master of Comparative Law (MCL.) University of Illinois 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโยนก
- ประกาศนียบัตร Harvard Business School
  
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP 35/2003)
- Finance for Non-Finance Director (FN 7/2003)
- Understanding the Fundamental of Financial Statements 
  (UFS 1/2006)
- Audit Committee Program (ACP 17/ 2007)
- DCP Refresher Course (1/2008)
- Financial Institutions Governance Program (FGP 4/2012)
 
ประวัติการอบรมอื่นๆ
-  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร 
  (วปรอ. 388)
- สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  สำาหรับนักบริหารระดับสูง  (ปปร. 8)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 5 (วตท. 5)
- สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
  พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) 
  รุ่นที่ 5
- หลักสูตรภูมิพลังแห่งแผ่นดินรุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

ตำาแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2557-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำากัด (มหาชน)
  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
  บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ

  กรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด 

(มหาชน)
2. บริษัทจำากัด
   2557-ปัจจุบัน  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ธนชาตประกันภัย จำากัด (มหาชน)
3. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ 

2555-ปัจจุบัน  กรรมการกฤษฎีกา
2547-ปัจจุบัน  กรรมการบริหารทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558-2560  ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
  มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2554  ศาสตราจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2553-2557  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
2553-2556  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
2552-2556  อัยการสูงสุด สำานักอัยการสูงสุด
2548-2552  รองอัยการสูงสุด สำานักอัยการสูงสุด 
 
การถือหุ้นในบริษัท  (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558) 
19,930 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00019 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(รวมจำานวนหุ้นที่ถือโดยภรรยา)

นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

อายุ : 65 ปี

:
:

:

:

:
:
:

:

:

:

:

:

:



การดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 9 พฤษภาคม 2546 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Stanford Executive Program (SEP) Graduate School 

of Business, Standford University
  
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
-  Director Certification Program : Program for Professional 

Director (DCP), IOD
-  Director Accreditation Program : Governance training for  

listed company director (DAP), IOD
 
ประวัติการอบรมอื่นๆ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2     
 
ตำาแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
   เม.ย.2556-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ 

  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด  (มหาชน)
2. บริษัทจำากัด
   2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท Starmalls inc.,Philippines
   2553-ปัจจุบัน        :  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ 
  แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด
   2544-ปัจจุบัน : กรรมการ 
  บริษัท แอลแอนด์เอชพร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
 : กรรมการ 
  กองทุนอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ I
 : กรรมการ 
  กองทุนอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ II
 
ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2545-มี.ค.2556 : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
 
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
1,101 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

นายอดิศร  ธนนันท์นราพูล
กรรมการ
อายุ : 61 ปี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 21 ตุลาคม 2526 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา
-  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  M.S.Industrial Engineering Illinois Institute of Technology 

Chicago, USA
-  MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
-  Director Certification Program : Program  for Professional 

Director (DCP), IOD

ตำาแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
   พ.ค.2557-ปัจจุบัน  : ประธานกรรมการบริษัทและประธาน

กรรมการบริหาร
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

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

2538-ปัจจุบัน      : ประธานกรรมการ 
 บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)

2. บริษัทจำากัด
   2548-ปัจจุบัน     :  ประธานกรรมการ 

 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
   2538-ปัจจุบัน      : กรรมการ 

  บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
   2535-ปัจจุบัน      :  กรรมการ 

 บริษัท สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2531-พ.ค.2557 : ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
2537-2553          : กรรมการ 
  บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จำากัด
  (มหาชน)
 
การถือหุ้นในบริษัท  (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
ไม่มี

นายอนันต์  อัศวโภคิน
กรรมการ

อายุ : 65 ปี

23บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า



รายงานประจํ ปี 255824 า

 การดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 10 สิงหาคม 2548-ปัจจุบัน
 
ประวัติการศึกษา
-  MBA Industrial Management II class (Honors Degree), 

Pacific States University, California, USA
  
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
-  Directors Certification Program : Program for Professional
   Director (DCP), IOD
-  Role of The Compensation Committee (RCC), IOD
 
ตำาแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
   2558-ปัจจุบัน     กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็ค คอร์ปอร์เรชั่น 
 (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

2. บริษัทจำากัด
   2557-ปัจจุบัน     ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 

 บริษัท ยิปอินซอย จำากัด
 
ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2556-2558  ที่ปรึกษาวางระบบงานคอมพิวเตอร์ 
  บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็ค คอร์ปอร์เรชั่น 
  (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
2554-2556         ที่ปรึกษา ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
 
การถือหุ้นในบริษัท  (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
ไม่มี
 

นายราชัย วัฒนเกษม
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 68 ปี

:  

:

:  

:

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 9 สิงหาคม 2544-ปัจจุบัน
 
ประวัติการศึกษา 
- บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  Master Degree, Investment Banking , 

University of Wisconsin - Madison
  
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program : Program for Professional    
  Director (DCP),IOD
- Role of The Compensation Committee (RCC), IOD
  
ตำาแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
   ไม่มี
2. บริษัทจำากัด
    2559-ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำากัด
 
ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2546-2558 กรรมการ 
  บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำากัด

การถือหุ้นในบริษัท  (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
ไม่มี

นางสาวกนกวลี  วิริยประไพกิจ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
อายุ : 50 ปี

:

:



25บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 20 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน 

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program : Program for Professional 

Director (DCP), IOD
- Anti Corruption The Practical Guide (ACPG 12/2014), IOD
 
ประวัติการอบรมอื่นๆ
- ประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 4010)
 
ตำาแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2556-ปัจจุบัน  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท Bliss -Tel จำากัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท ไทยไวร์โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)
2. บริษัทจำากัด

2552-ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการสรรหา 
  Zhengxin Bank Co., Ltd 

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2556   อนุกรรมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง สำานักงาน
  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ 
  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)
 
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
116,666 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.00109 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 

นายสุริย์  บัวคอม
กรรมการ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 71 ปี

:

:

:

:

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 11 เมษายน  2557 - ปัจจุบัน 

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บอสตันคอลเลจ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยชิงหัว, สาธารณรัฐประชาชนจีน
  
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
-  Director Certification Program : Program for Professional 

Director (DCP), IOD
 
ประวัติการอบรมอื่นๆ
- หลักสูตร  Academy of Business Creativity (ABC),  
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ตำาแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
   ไม่มี
2. บริษัทจำากัด    
   ไม่มี
3. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ 
   2552-ปัจจุบัน  Private Property Investor

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2547-2548  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
  บริษัท เอเซียพลัส จำากัด (มหาชน)
 
การถือหุ้นในบริษัท  (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
ไม่มี

นายอาชนัน อัศวโภคิน
กรรมการ   
อายุ : 35 ปี

:

:



รายงานประจํ ปี 255826 า

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 27 มิถุนายน  2543 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program : Program for Professional 
  Director (DCP),IOD
- Director Accreditation Program :  Governance training 
  for listed company director (DAP), IOD
- Financial Institutions Governance Program (FGP), IOD 

ตำาแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2555-ปัจจุบัน  กรรมการ 
  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2546-ปัจจุบัน  กรรมการ

  บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)
2. บริษัทจำากัด

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 ฮอสพิทอลิต้ี จำากัด
2553-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จำากัด

นางสุวรรณา  พุทธประสาท
กรรมการ  รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานุการบริษัท
อายุ  : 60 ปี

:

:
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
:

:
:

2551-ปัจจุบัน  กรรมการ 
  บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จำากัด
2546-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำากัด
  กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด
 2543-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด  

  กรรมการ บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด
 
ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2556-ก.พ.2558  กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำากัด
  กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำากัด 
  กรรมการ 
  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำากัด 
2556  กรรมการ
  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
2554-2555  กรรมการสรรหาและ กำาหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)  
2548-2555  กรรมการและกรรมการสรรหาและ
  กำาหนดค่าตอบแทน 
  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
 
การถือหุ้นในบริษัท (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558) 
7,013,754 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.06546
ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด



27บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ  : 20 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน 

ประวัติการศึกษา
-  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program : Program for Professional 
  Director (DCP), IOD
 
ตำาแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
   ไม่มี
2. บริษัทจำากัด

2554-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จำากัด
2553-ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท 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

 
ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
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
 
การถือหุ้นในบริษัท  (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
ไม่มี
 

นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์
กรรมการ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
อายุ : 59 ปี

:

:

:
:

:

:

:

:

:
:

 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ  : 26 กุมภาพันธ์ 2553 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program : Program for Professional 
Director (DCP), IOD

- Financial Statements for Directors รุ่นที่ 24/2556 (FSD), IOD

ประวัติการอบรมอื่นๆ
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  
  รุ่นที่  14 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร The Boss รุ่นที่ 81, สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
  (MPI)

ตำาแหน่งในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
   ไม่มี
2. บริษัทจำากัด

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

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
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)

การถือหุ้นในบริษัท  (ปิดสมุดทะเบียน ณ 10 ก.ย. 2558)
ไม่มี

นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล
กรรมการ  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
อายุ : 50 ปี

:

:

:
:

:

:
:

:

:

:

:
:



บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า 

โดยมีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 และ 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 

เลขที่ 1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

เลขทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่ 131 

โทรศัพท์ :  0-2677-7000  โทรสาร :  0-2677-7003 

เว็บไซต์ “www.qh.co.th” 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทุนจดทะเบียน 10,714,426,091 บาท 

ทุนชำาระแล้ว 10,714,381,645 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 10,714,381,645 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

1. ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำาคัญ

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) มีประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำาคัญ ซึ่งสามารถสรุป

ได้ดังต่อไปนี้

รายงานประจํ ปี 255828 า



 

2542

 

2544

 

2549

 

2526 

 

2533

 

2534

 

2535

 

2536

 

2540

• บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน

จำานวน 1.0 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2526 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

รับจ้างก่อสร้างบ้านอย่างครบวงจรบนที่ดิน

ของลูกค้า 

• บรษิทัได้เริม่ประกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

ให้เช่า โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อาคาร

ที่พักอาศัยให้เช่าและอาคารสำานักงานให้เช่า 

• บรษิัทได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบยีน

และนำ าหุ ้ นสามัญ เข ้ าทำ าการซื้ อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 

กันยายน 2534 

• บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจขายบ้าน

พร้อมที่ดิน

• บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 

จำากัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2536

• บริษัทประสบปัญหาในการดำาเนินธุรกิจใน

ช่วงวิกฤติการณ์การเงิน

• บริษัทได้ลงนามในสญัญาปรับปรงุโครงสร้าง

หนีกั้บธนาคารและสถาบนัการเงินและสามารถ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาปรบัปรงุโครงสร้าง

หนี้ได้ด้วยด ี และในป ี 2548 บริษัทได้ชำาระคืน

เงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารและสถาบันการเงินตาม

สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครบทั้งจำานวน

• บริษัทได้เพิ่มทุนและเสนอขายหุ ้นให ้แก่

Government of Singapore Investment Corporation 

Pte Ltd. (GIC) สัดส่วนร้อยละ 20 คิดเป็น

มูลค่าหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด 812.0 ล้านบาท

• บริษัทและบริษัทย่อยได้จำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์

พร้อมส่วนควบและอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง และ/หรอื 

ให้สิทธิการเช่า และ/หรือโอนสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย์ สำาหรบัโครงการประเภทอาคาร

สำานกังาน (Office Building) จำานวน 2 โครงการ 

คือ โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต และโครงการ

คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้แก่กองทุนรวมสทิธกิารเช่า

อสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ ซึ่งได้รับอนุมัติ

จากสำานกังาน ก.ล.ต. เมือ่วนัที ่7 ธนัวาคม 2549 

และบริษัทได ้ลงทุนในกองทุนรวมจำานวน 

204.5 ล้านหน่วย ซึง่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.66 

ของหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมและ

คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,045.1 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทจัดการ ได้แต่งตั้งให้บริษัท  

คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(Property Manager) สำาหรับอสังหาริมทรัพย์

ทั้งหมดที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็น

ระยะเวลา 5 ปี และคู่สัญญาสามารถขยาย

เวลาได้อีกเป็นคราวๆ คราวละไม่เกิน 5 ปี

• บริษัทได้จำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อม

ส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือให้

สทิธกิารเช่า และ/หรอืโอนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 

ประเภทโรงแรม จำานวน 3 โรงแรม คือ 

โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูนำ้า  โรงแรม

เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 และโรงแรม

เซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม ให้แก่กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลติี ้ เฮ้าส์ 

โฮเทล แอนด์ เรซเิดนซ์ (QHHR) (“กองทุน

รวม”) ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำานักงาน ก.ล.ต. 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 และบรษิทัได้ลงทนุ

ในกองทนุรวมจำานวน 105.28 ล้านหน่วย ซึง่คดิ

เป็นสัดส่วนร้อยละ 31.33 ของหน่วยลงทุน

ทั้งหมดของกองทุนรวมและคดิเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 

1,050.28 ล้านบาท 

 

โดยภายหลั งจากที่ กองทุนรวมลงทุนใน

ทรพัย์สินแล้ว กองทนุรวมจะนำาอสังหารมิทรพัย์

ที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าออกให้

เช่าหรือให้เช่าช่วงแก่บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ 

ฮอสพิทอลิตี้  จำากัด ซึ่งเป ็นบริษัทย ่อยที่

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 100

ทัง้นี ้บรษิัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลต้ีิ จำากดั 

ได้ว่าจ้างบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล 

จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท ควอลิตี้

เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

100 เป็นผู้บริหารจัดการโรงแรม และเซอร์วิส 

อะพาร์ตเมนต์เป็นระยะเวลา 3 ปี และคูส่ญัญา

สามารถขยายเวลาได้อีกเป็นคราวๆ คราวละ

ไม่เกิน 3 ปี

 

2555 

29บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า



2.1   ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า 

รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทอื่น และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง

สามารถจำาแนกได้ดังนี้ คือ

1. ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน

2. ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

3. ธุรกิจโรงแรม

4. ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า

5. ธุรกิจรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่ โรงแรม 

อะพาร์ตเมนต์ อาคารสำานกังานให้เช่า และบ้านทีพั่กอาศัยให้เช่า

6. ธุรกิจการลงทุน

(รายละเอียดตามหัวข้อ การตลาดและการแข่งขัน ข้อ 1.1 ลักษณะ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข้อย่อย ก) ถึง ง))

2.  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

รายงานประจํ ปี 255830 า



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

1. Glory Star   23.63%

2. IPEM  31.83%

3. RGR   30.39%

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 พอยต์
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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บริษัทมีนโยบายการแบ่งการดำาเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และ 

บริษัทร่วม ดังนี้

2.2.1 บริษัทย่อย

บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 13 บริษัท ได้แก่

1.   บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด ถือหุ้นโดย บริษัท คาซ่า วิลล์ 

จำากัด (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 

100 ในปัจจุบันดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย ได้แก่ 

บ้านพร้อมที่ดิน และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

2.   บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำากัด ถือหุ้นโดยบริษัทในสัดส่วน

ร้อยละ 80.58 และส่วนที่เหลือร้อยละ 19.42 ถือหุ้นโดย

บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด ในปัจจุบันดำาเนินธุรกิจ

รับบริหารงานสาธารณูปโภคโครงการบ้านของบริษัท และ

บริษัทย่อย 

3.   บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ถือหุ้นโดยบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 

100 ในปัจจุบันดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

4.    บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ถือหุ้นโดยบริษัทใน

สัดส่วนร้อยละ 100 ในปัจจุบันดำาเนินธุรกิจรับจ้างบริหารใน

อาคารท่ีพักอาศัย โรงแรม และอาคารสำานักงานให้เช่า 

และลงทุนในบริษัทต่างๆ

5.   บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำากัด ถือหุ้นโดย

บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 

100 ในปัจจบุนัดำาเนินธุรกิจการลงทนุใน Harbour View Joint 

Stock Company ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจโรงแรมและอาคาร

สำานักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟง ประเทศเวียดนาม และได้

ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 14.15

6.   บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำากัด บริษัทถือหุ้นผ่าน

บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในปัจจุบัน

ดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านพร้อม

ที่ดิน และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย ในจังหวัดระยอง

7.    บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำากัด บริษัทถือหุ้นผ่าน

บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในปัจจุบัน

ดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย ได้แก่ บ้านพร้อม

ที่ดิน และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย ในจังหวัดเพชรบุรี

8.   บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จำากัด บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท 

คาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำาหน่ายแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปให้กับโครงการบ้าน

สำาหรับบริษัทและบริษัทในเครือ

9.    บรษิทั กสัโต้ วลิเลจ จำากดั บรษิัทถอืหุน้ผ่านบรษิัท คาซ่า วลิล์ 

จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพ่ือประกอบธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ในจังหวัด

กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

10.  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำากัด บริษัทถือหุ้นผ่าน

บริษัทคาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน 

และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยในจังหวัดชลบุรี 

11.  บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี โฮสท จำากัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

100 เพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 

12.  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำากัด บริษัทถือหุ้น

ผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อ

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย ได้แก่ บ้านพร้อม

ท่ีดิน และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

13.  บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด บริษัทถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม และเซอร์วิส 

อะพาร์ตเมนต์

2.2.2 บริษัทร่วม 

บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วม 2 บริษัท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2 กองทุน ได้แก่

1.   บรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จำากัด (มหาชน) บรษิัทมีนโยบาย

ลงทุนระยะยาวโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ถือหุ้นใน

รายงานประจํ ปี 255832 า



สดัส่วนร้อยละ 19.87 บรษิัทร่วมดังกล่าวประกอบธุรกจิค้าปลีก 

โดยจำาหน่ายสินค้าและให้บริการที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง 

ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร บ้าน และที่อยู่

อาศัยแบบครบวงจร (One Stop Shopping Home Center) 

โดยใช้ชื่อ โฮมโปร (HomePro) เป็นเครื่องหมายการค้าของ

     บริษัทฯ และการให้บริการพื้นที่ร้านค้าให้เช่า 

2.   บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) บริษัท

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.34 (ณ 31 ธันวาคม 2558) โดย

บริษัทร่วมดังกล่าวเป็นโฮลด้ิงคอมพานีที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือลงทุน

ระยะยาวในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ซ่ึง

ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยให้บริการเกี่ยวกับเงินฝาก 

สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อบุคคล โดยบริษัท

ร่วมดังกล่าวถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

3.  กองทนุรวมสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย์ควอลติี ้ เฮ้าส์ จดัตัง้ขึน้

ในเดือนธันวาคม 2549 ซึ่งบริษัทลงทุนระยะยาวโดยถือหน่วย

ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25.66 ประกอบธรุกจิลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

ให้เช่าและได้รับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย์ ประเภทไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ควอลติี ้เฮ้าส์ 

จำานวน 7,970 ล้านบาท อาคารสำานักงานให้เช่าที่กองทุนรวม

สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ ควอลติี ้เฮ้าส์ลงทนุ ได้แก่ โครงการ

ควิเฮ้าส์ ลุมพนีิ โครงการคิวเฮ้าส์ เพลนิจติ และโครงการเวฟ เพลส   

4.    กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ 

  โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ จัดตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2555 ซ่ึง

บริษัทลงทุนระยะยาวโดยถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 31.33 

ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและ

เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ และได้รับจดทะเบียนกองทรัพย์สิน

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเท่ากับจำานวน 3,360 

ล้านบาท ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

 ควอลติี ้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซเิดนซ์ ได้แก่ โรงแรมเซนเตอร์ 

พอยต์ ประตูนำ้า  โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 และ

โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม

2.2.3  บริษัทอื่น ได้แก่
Harbour View Joint Stock Company ซึ่งดำาเนินธุรกิจโรงแรม 

และอาคารสำานกังานให้เช่าในเมอืงท่าไฮฟง ประเทศเวยีดนาม โดยเดิม

บรษิัท คิว.เอช.อนิเตอร์เนชัน่แนล (บวีีไอ) จำากัด ซึง่เป็นบรษิัทย่อยได้

ถือหุ้นร้อยละ 21 ปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้นได้ลดลงเหลือร้อยละ 

14.15 สาเหตุจากบริษัทไม่ได้ทำาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 

ดังกล่าว ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เนื่องจากเห็นว่า

บรษิัทดงักล่าวมผีลประกอบการขาดทนุอย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด

2.3  เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ   

บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจพัฒนา

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อขาย ธุรกิจโรงแรม และธุรกจิอาคารสำานกังาน

ให้เช่า ทัง้นี ้นโยบายการดำาเนนิธรุกจิในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

(ปี 2559 - 2561) บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมุ่งเน้นธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และ

คอนโดมิเนียม ที่มีคุณภาพในหลายระดับราคา ทั้งในกรุงเทพและ

ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

รวมทั้งการเน้นความปลอดภัยและบริการหลังการขายเพื่อสร้าง

ความพึงพอใจให้กับลูกค้า
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เงินลงทุนของบริษัท

ชื่อบริษัท ประเภท/ลักษณะธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

%
การถือหุ้น

1)  บริษัทย่อย

1.1  บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด รับจ้างในอาคารที่พักอาศัย โรงแรม อาคารสำานักงาน

ให้เช่า 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 13,151.2 19.87

2.2  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด 

      (มหาชน) 

ธุรกิจการลงทุน 13,638.7 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 ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทระบบชิ้นส่วน

คอนกรีตสำาเร็จรูป 

5.0 100.00

5)  บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำากัด 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 380.0 19.42

4.  เงินลงทุนของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด (บริษัทย่อย)

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

3.   เงินลงทุนของบริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด (บริษัทย่อย)
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การตลาดและการแข่งขัน

1. การตลาดและการแข่งขัน

     1.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดแบ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุ่มตามประเภท

ของธุรกิจแต่ละประเภท โดยจะใช้กลยุทธ์การแข่งขันที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของแต่ละ

ประเภทธุรกิจซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

ก)  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่

- ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน

บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินการจัดสรรที่ดินขายพร้อมบ้าน โดยจะพิจารณาที่ดินที่ตั้งอยู่ในทำาเลที่เหมาะสม 

มกีารจดัสรรทีดิ่นออกเป็นแปลงย่อยๆ และสร้างบ้านบนทีด่นิดงักล่าว พร้อมทัง้มกีารดำาเนนิการพฒันาสาธารณปูโภค

ต่างๆ ด้วย ปัจจุบันธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินของบริษัทและบริษัทย่อยจะมุ่งเน้นทำาเลที่ตั้งโครงการที่มีถนนที่

สามารถเดินทางเข้าเมืองได้สะดวก ทั้งย่านกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี  

จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้กว้างขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีการ

พัฒนาสินค้าตั้งแต่ระดับล่าง ระดับกลาง และระดับบน ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มสินค้าได้ ดังนี้

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 6-12 ล้านบาท

1. บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ ✓ ✓ ✓ ✓

2. บจ.คาซ่า วิลล์ ✓ ✓ ✓

(ราคาต่อหลัง)•  สินค้าระดับบน
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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 2-4 ล้านบาท

1. บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ ✓ ✓
2. บจ. คาซ่า วิลล์ ✓ ✓ ✓ ✓
3. บจ. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) ✓
4. บจ. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) ✓ ✓

บริษัท

โครงการบ้านเดี่ยว โครงการทาวน์ เฮ้าส์

The Trust Ville Gusto The Trust Town Home

3-5 ล้านบาท 2-3 ล้านบาท 1.8-4 ล้านบาท

1. บจ. เดอะ คอนฟิเด้นซ์ ✓ ✓

2. บจ. กัสโต้  วิลเลจ ✓

3. บจ. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) ✓

•  สินค้าระดับกลาง

•  สินค้าระดับล่าง (ราคาต่อหลัง)

(ราคาต่อหลัง)

-   ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการขยายธุรกิจขายหน่วยใน

อาคารชุดพักอาศัย โดยพิจารณาโครงการที่มีผลตอบแทนการ

ลงทุนที่เหมาะสม มุ ่งเน้นทำาเลที่ตั้งโครงการใจกลางเมืองหรือ

ใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ทั้งในเส้น

ทางปัจจุบันและส่วนต่อขยายในอนาคต รวมทั้งบริเวณแหล่งชุมชน

ที่อยู่อาศัยที่เดินทางสะดวกเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังได้

ขยายโครงการไปในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงราย และจังหวัดนครปฐม 

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าที่

ต้องการความสะดวกในการเดินทางไปทำางานและการดำาเนินชีวิต 

โดยเน้นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายทีเ่ป็นกลุม่เจ้าของกจิการ ผูบ้รหิารระดบักลาง

ขึ้นไป รวมทั้งพนักงานบริษัทหรือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวก

ในการเดนิทางไปทำางาน และมรีปูแบบการใช้ชวีติในเมอืงเป็นส่วนใหญ่ 

โดยใช้ชื่อโครงการตามประเภทสินค้า ดังนี้
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บริษัท

สินค้าระดับบน สินค้าระดับกลาง สินค้าระดับล่าง

Q Condo Q House Condo Casa Condo The Trust Condo The Point Condo

14-140 ล้านบาท 3-7 ล้านบาท 2-5 ล้านบาท 1.5-4 ล้านบาท < 1

1. บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ ✓ ✓
2. บจ. คาซ่า วิลล์ ✓ ✓
3. บจ.เดอะ คอนฟิเด้นซ์ ✓
4. บจ. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) ✓ ✓
5. บจ. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) ✓ ✓
6. บจ. คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์2554) ✓

(ราคาต่อหน่วย)

ข)  ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ให้เช่า ได้แก่
-  ธุรกิจโรงแรม

บริษัทได้ก่อสร้างอาคารโรงแรมและเช่าอาคารโรงแรมภายใต้ชื่อ 

“เซนเตอร์ พอยต์” เพือ่ให้บรกิารทีพ่กัอาศัยแก่ลกูค้าชาวต่างประเทศ

ที่เข้ามาทำางานและท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีความต้องการเช่า

ทีพ่กัอาศยัในระยะสัน้และระยะยาว โดยคำานึงถึงการให้บริการและ

สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องพักอาศัย ดังนั้น บริษัท

และบริษัทย่อยจึงเลือกทำาเลที่ตั้งของโครงการอยู่ในบริเวณใกล้

สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ หรือทำาเลที่ตั้งย่านใจกลางเมือง ใกล้

ศูนย์กลางธุรกิจ  เป็นต้น  นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังเน้น

การให้บริการในด้านอื่นๆ เช่น ห้องประชุม ศูนย์ธุรกิจ ห้องอาหาร 

เป็นต้น และยังมีนโยบายการให้บริการที่มีคุณภาพ มีระบบรักษา

ความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร

โทรคมนาคมที่ทันสมัย

 

สินทรัพย์ท่ีใช้ในการดำาเนินธุรกิจโรงแรม เป็นทั้งระยะยาวและ

สินทรัพย์ที่บริษัทเช่ามาเพื่อดำาเนินการ อายุสัญญา 1-3 ปี

  

-  ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า 

บริษัทดำาเนินการก่อสร้างอาคารสูงบนที่ดินของบริษัทและที่ดินเช่า

ระยะยาว เพือ่ให้บรกิารพืน้ทีส่ำานกังานให้เช่าแก่ลกูค้า โดยเลอืกทำาเลที่

ตั้งของโครงการที่อยู่ในศูนย์กลางธุรกิจ (CBD: Central Business 

District) ท่ีมีส่ิงอำานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและการ

สื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบครัน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความ

สำาคญักบัคณุภาพของอาคารที่ได้มาตรฐาน การให้บริการที่มีคุณภาพ 

และมกีารวางรปูแบบพืน้ที่ใช้สอยภายในอาคารให้มคีวามเหมาะสม 

ซึง่จะช่วยให้การดำาเนนิธรุกจิต่างๆ เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้

ค)  ธุรกิจรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 
บริษัทและบริษัทย่อยได้รับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่ 

โรงแรม อพาร์ตเมนต์ อาคารสำานักงานให้เช่า และบ้านที่พักอาศัย

ให้เช่า ดังนี้

-   รบัจ้างบรหิารอาคาร เวฟเพลส อาคารสำานกังานควิเฮ้าส์ ลมุพนิี

และอาคารสำานักงานคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ให้แก่กองทุนรวมสิทธิ

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ 

-   รับจ้างบริหารอาคารที่พักอาศัยให้เช่า ได้แก่ โครงการเซนเตอร์ 

พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ และโครงการเซนเตอร์ พอยต์ 

สุขุมวิท-ทองหล่อ รับจ้างบริหารบ้านพักอาศัยให้เช่าโครงการ 

แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

-   รับจ้างบริหารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำาริ และ

โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21 ให้แก่บริษัท 

แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

-   รับจ้างบริหารโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูนำ้า โรงแรม

เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ 

ชิดลม ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 

ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 

-   รับจ้างบริหารโรงแรมแมนดารินให้แก่ บมจ.แมนดารินโฮเต็ล 

ง)  ธุรกิจการลงทุน
บริษัทได้ลงทุนโดยทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยในบริษัท

และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตามรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

39บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า



-  Harbour View Joint Stock Company (“HVC”) บริษัทได้

ลงทุนทางอ้อมใน HVC โดยบริษัทได้ถือหุ ้นในบริษัท คิว.เอช. 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (QHI) ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ 

QHI ได้ถือหุ้นในบรษิัท คิว. เอช. อนิเตอร์เนช่ันแนล (บวีีไอ) จำากัด 

(“QHI (BVI)”) ในสดัส่วนร้อยละ 100 โดย QHI (BVI) ได้เข้าไป

ลงทุนในHVCในสัดส่วนร้อยละ 14.15 HVCประกอบธุรกิจโรงแรม

และอาคารสำานักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟงประเทศเวียดนาม 

- บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) บริษัทได้ถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 19.87 (รายละเอียดที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.2.2. บริษัทร่วม ข้อย่อย 1)

- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น

บริษัทโฮลดิ้งท่ีได้ลงทุนระยะยาวในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

จำากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทได้ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 21.34 (รายละเอียดที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ ข้อ 2.2.2. บริษัทร่วมข้อย่อย 2)

-  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (“QHPF”) 

บริษัทและบริษัทย่อยจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือให้สิทธิการเช่า และ/หรือโอนสิทธิ

การเช่าอสงัหารมิทรพัย์ประเภทอาคารสำานักงาน (Office Building) 

จำานวน 2 โครงการ คือ โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต และโครงการ

คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ควอลติี ้เฮ้าส์ และบรษัิทได้ลงทนุใน QHPF จำานวน 204.5 ล้านหน่วย 

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.66 ของหน่วยลงทุนทั้งหมดของ QHPF 

และคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,045.1 ล้านบาท 

นอกจากน้ี บรษัิทจัดการ ได้แต่งตัง้ให้บริษทั และ/หรอื บรษิทั ควิ. เอช. 

อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากัด  ซ่ึงเป็นบรษิัทย่อยของบริษัท เป็นผูบ้รหิาร

อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) สำาหรับอสังหาริมทรัพย์

ทัง้หมดที ่QHPF จะเข้าลงทนุในครัง้นีเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี และคู่สัญญา

สามารถขยายเวลาได้อีกเป็นคราว ๆ คราวละไม่เกิน 5 ปี (โดยอยู่

ภายใต้เงื่อนไขเดยีวกนั เว้นแต่อตัราค่าธรรมเนียม) ข้ึนอยู่กบัผลการ

ดำาเนนิงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ทัง้นี ้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

จะได้รับค่าธรรมเนียมรายปี ซ่ึงค่าธรรมเนียมรายปีดังกล่าวจะ

คำานวณอ้างอิงกับผลการดำาเนินงานของแต่ละโครงการ

 

ในไตรมาส 4 ของปี 2554 บริษัทและบริษัท คิว. เอช. อินเตอร์

เนชั่นแนล จำากัด ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิัทได้ดำาเนนิการต่อสญัญา

เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) อีก 5 ปีและ

คู่สัญญาสามารถขยายเวลาได้อีกเป็นคราวๆ คราวละไม่เกิน 5 ปี 

ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับสัญญาเดิม

-  กองทนุรวมอสังหารมิทรพัย์และสิทธกิารเช่าควอลิตี ้เฮ้าส์ โฮเทล 

แอนด์ เรซิเดนซ์ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ได้มีมติให้มีการดำาเนินการจัดต้ัง

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล 

แอนด์ เรซิเดนซ์ (“QHHR”) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด ทำาหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการในฐานะ

บริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) โดยให้บริษัทจำาหน่ายทรพัย์สนิที่ใช้

ในการประกอบกจิการโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตนูำา้ สุขมุวทิ 10 

และชิดลม และดำาเนินการเพื่อให้ QHHR ได้เข้าทำาสัญญาเช่า

อสังหารมิทรพัย์สำาหรบัโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชดิลม จากสำานกังาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน 

QHHR โดยการซือ้หน่วยลงทนุของ QHHR จำานวนไม่เกนิ 112 ล้านหน่วย 

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 1,120 

ล้านบาทโดยประมาณ หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ

จำานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ QHHR ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในกองทุน

รวมเป็นจำานวน 105.3 ล้านหน่วย มูลค่ารวม 1,053 ล้านบาท 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้บริษัท เซนเตอร์ 

พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อมไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 99.99 และเช่าช่วงทรัพย์สิน

ที่ใช้ในการประกอบกิจการของโครงการเซนเตอร์ พอยต์ที่ QHHR 

เข้าลงทุนทั้ง 3 โครงการ โดยบริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ 

จำากดั จะเช่าและเช่าช่วงทรพัย์สินข้างต้นจาก QHHR เป็นระยะเวลา 

3 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มระยะเวลาการเช่า ในอัตราค่าเช่าและค่าเช่า

ช่วงตามที่กำาหนด และบริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด 

จะให้คำามัน่แก่ QHHR ว่าจะเช่าและเช่าช่วงทรพัย์สินทีเ่ช่าจาก QHHR 

ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่าและเช่าช่วง (แล้วแต่กรณี) เป็นระยะ

เวลา 3 ปี หาก QHHR มีความประสงค์ โดยจะมีข้อกำาหนดและ

เงื่อนไขต่างๆ เหมือนกับสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงเดิมทุก

ประการ รวมถึงสิทธิในการขอต่ออายุสัญญาเช่า และสัญญาเช่า

ช่วงไปอีกครั้งละ 3 ปี นบัจากวนัส้ินสุดของสัญญาเช่า และสญัญา

รายงานประจํ ปี 255840 า



เช่าช่วงแต่ละฉบบั รวมทัง้มมีตอินมุตัใิห้บรษิัทเข้าคำ้าประกันการปฏิบัติ

ตามสัญญาเช่าอาคารพักอาศัยโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม 

ของกองทุนรวมท่ีมีต่อสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

(“สำานักงานทรัพย์สินฯ”) ในฐานะลูกหนี้ร่วม ซึ่งการเข้าคำ้าประกัน

การปฏิบัติตามสัญญาเช่าของกองทุนรวมต่อสำานักงานทรัพย์สินฯ 

นี้ คิดเป็นมูลค่ารวมในเบื้องต้นประมาณ 86.2 ล้านบาท 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้ารับประกัน

รายได้ค่าเช่าขั้นตำ่าจำานวน 837 ล้านบาท ที่ QHHR จะได้รับจาก

การลงทุนในโครงการเซนเตอร์ พอยต์ ทั้งสามโครงการ เป็นระยะ

เวลาโดยประมาณ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ QHHR เข้าลงทุนในทรัพย์สิน 

(“ระยะเวลารบัประกนั”) ซ่ึงระยะเวลาในการรบัประกันค่าเช่า ขัน้ตำา่

ดังกล่าว ได้สิ้นสุดแล้วในเดือน กรกฎาคม 2558

1.2  นโยบายราคา

บรษัิทและบรษัิทย่อยมนีโยบายการกำาหนดราคาสนิค้าตามประเภท

ของระดับสินค้าและต้นทุนในการผลิตสินค้า โดยกำาหนดราคาให้

เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้

1.3  การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย

บรษิทัและบรษิทัย่อยสามารถแบ่งช่องทางการจำาหน่ายตามประเภท

ธุรกิจ ได้ดังนี้

1)  ธรุกจิการขายบ้านพร้อมทีด่นิและขายหน่วยในอาคารชดุพกัอาศัย

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีการใช้ช่องทางการจำาหน่ายโดยผ่านสำานกังาน

ขายของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ ณ โครงการนั้นๆ รวมทั้ง 

การออกบูธในงานแสดงสินค้าตามความเหมาะสมและโอกาส

2)  ธุรกิจโรงแรม

บรษิัทและบรษิัทย่อยมกีารใช้ช่องทางการจดัจำาหน่ายหลายรปูแบบ 

ดังต่อไปนี้ 

• การขายโดยพนกังานบรษิัท : ลกูค้าสามารถตดิต่อกบัพนกังาน

ท่ีสำานกังานขายส่วนกลาง หรือพนักงานบริษัทเข้าพบลูกค้าที่

สำานกังานของลกูค้า ซึง่พนกังานบรษิัทสามารถชีแ้จงรายละเอยีด

ได้ครบทกุโครงการ เพือ่มุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ

ลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

•  การขายโดยผ่านตัวแทน : บริษัทเปิดโอกาสให้ตัวแทนทุก

บรษิัทสามารถหาลกูค้ามาเช่าห้องพกัทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถเพิ่มลูกค้าได้มากขึ้น 

• การขายผ่านเว็บไซต์บริษัท : บริษัทได้อำานวยความสะดวก

ให้ลูกค้าชาวต่างประเทศที่มีความต้องการเข้าพักในโรงแรม

สามารถจองผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางการขายที่

มีศักยภาพสูงขึ้นเป็นลำาดับทุกปี

• การขายผ่านเวบ็ไซต์ตวัแทน : เนือ่งจากลูกค้าชาวต่างประเทศ

มแีนวโน้มใช้เครอืข่ายอินเทอร์เน็ตจองห้องพักเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น 

บริษัทจึงเปิดช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์ตวัแทนอีกทางหนึ่ง

3)  อาคารสำานักงานให้เช่า 

บริษัทและบริษัทย่อยมีช่องทางการจำาหน่ายโดยส่วนใหญ่ขายผ่าน

ตวัแทน เนือ่งจากตวัแทนมเีครอืข่ายลูกค้าและพ้ืนที่ให้เช่าทีก่ว้างขวาง 

ลูกค้าสามารถเลือกพื้นที่เช่าได้หลายแห่งก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ 

ลูกค้าของบริษัทสามารถติดต่อเช่าพื้นที่ได้โดยตรงกับพนักงาน

ขายพื้นที่อาคารสำานักงานให้เช่าของบริษัท

1.4  ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นลูกค้ารายย่อยซึ่งจะ

แตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

1)  ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการ 

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ  และพนักงานบริษัทเอกชน ฯลฯ

2)  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่

- ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า : กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น 

บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งบริษัทสัญชาติไทยและ

ต่างชาติที่ต้องการอาคารสำานักงานย่านกลางใจเมือง

-  ธรุกจิโรงแรม : กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก เช่น กลุ่มนกัธรุกจิ

ชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อธุรกิจหรือทำางานในบริษัทเอกชน

และองค์กรต่างๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งระยะสั้น

และระยะยา

41บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า



ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

20,000

0

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

จัดสรร สร้างเอง

12
1,
21

3

44
,3
38

13
,5
32

15
,4
97

15
,0
10

18
,0
64

14
,3
41 19
,6
39

17
,6
93

19
,4
89

22
,7
16

27
,4
18

37
,4
87

18
,5
98

48
,4
41

23
,4
37

46
,4
69

25
,2
44

50
,8
08

28
,9
49

50
,1
89

25
,3
41

61
,5
62

24
,0
17

75
,3
59

19
,6
18

84
,3
95

61
,7
28

20
,1
28

22
,4
98

10
1,

56
5

10
9,
01

7

10
8,
58

3

97
,2
46

90
,3
85

24
,8
96

22
,7
28

21
,2
51

23
,2
85

23
,4
37

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2557 2558
(ม.ค-พ.ย) (ม.ค-พ.ย)

1.5  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตาม

ประเภทธุรกิจได้ ดังนี้

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

การดำาเนินโครงการต่างๆของบรษิัทและบริษัทย่อย หากโครงการใดเข้า

เงือ่นไขทีจ่ะต้องยืน่อนมุตัต่ิอคณะกรรมการสิง่แวดล้อม บริษัทและ

บริษัทย่อยจะดำาเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และได้รับใบ

อนญุาตจากคณะกรรมการสิง่แวดล้อมครบถ้วน ส่วนกรณีที่โครงการ

ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ไม่ต้องผ่านการขอใบอนุญาตจากคณะ

กรรมการสิ่งแวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการดำาเนินการ

ควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น บริษัท

และบริษัทย่อยจะมีการควบคุมกระบวนการก่อสร้าง โดยป้องกัน

ดูแลด้านเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในช่วงที่โครงการอยู่

ระหว่างการพฒันา รวมทัง้มีการควบคุมดูแลการจัดเก็บเครื่องมอื

อปุกรณ์ และควบคมุการก่อสร้างให้มคีวามปลอดภัย มกีารป้องกนั

ฝุน่ละออง การรกัษาความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของสถานทีก่่อสร้าง 

โดยมกีารแบ่งโซนการก่อสร้าง เพือ่ให้มผีลกระทบต่อบ้านที่สร้างเสร็จ

และผู้อยู่อาศัยให้น้อยที่สุด 

2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

บริษัทและบริษัทย่อยมีมาตรการป้องกันและควบคุมดูแลไม่ให้ส่ง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านปัญหาสาธารณูปโภค เช่น มี

มาตรการในการตรวจสอบหรอืปรับเปลีย่นอปุกรณ์ต่างๆ ทีส่ามารถ

ช่วยลดหรือประหยัดพลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะ และตรวจสอบ

สภาพนำ้าทิ้ง เป็นต้น

ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่มี

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแต่อย่างใด

2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

บริษัทและบริษัทย่อยจะแบ่งแยกการแข่งขันในอุตสาหกรรมและ

การแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อยตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ 

1. ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 

สำาหรับตลาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในปี 2557 มีจำานวน 

133,479 หน่วยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2556 จำานวน 132,302 หน่วย 

หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 โดยสามารถแยกเป็นทีอ่ยูอ่าศยัประเภทจดัสรร

มจีำานวน 108,583 หน่วย หรอืลดลงร้อยละ 0.4 และที่อยู่อาศัย

ประเภทสร้างเองมีจำานวน 24,896 หน่วย หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 7 เมือ่

เปรยีบเทยีบกับปี 2556

สำาหรับตลาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน ม.ค.-พ.ย. 2558 มี

จำานวน 111,636 หน่วยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 

2557  จำานวน 119,974 หน่วย หรอืลดลงร้อยละ 7 โดยสามารถแยก

เป็นทีอ่ยูอ่าศยัประเภทจดัสรรมจีำานวน 90,385 หน่วย หรอืลดลงร้อยละ 

7 และทีอ่ยูอ่าศยัประเภทสร้างเองมจีำานวน 21,251 หน่วย หรอืลด

ลงร้อยละ 6 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2557

รายงานประจํ ปี 255842 า
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ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร โดยแยกตามประเภทของที่อยู่อาศัยระหว่างปี 2552 - เดือนพ.ย. 2558

ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม 
ประเภทจัดสรรแบ่งแยกตาม
ประเภทของที่อยู่อาศัย

2552 2553 2554 2555 2556 2557
2557

 (ม.ค.-พ.ย.)
2558

(ม.ค.-พ.ย.)

% การ
เปลี่ยนแปลง

ของ
ปี 2557/
ปี 2556

% การ
เปลี่ยนแปลง
ของปี 2558/ปี 

2557 
(ม.ค.-พ.ย.)

บ้านเดี่ยว 10,863 11,403 13,999 10,887 13,869 13,443 11,975 11,889 -3% -1%

บ้านแฝด 1,000 1,366 1,381 1,069 2,470 2,776 2,667 1,970 +12% -26%

ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ 9,771 11,707 11,614 11,218 21,238 17,306 15,653 17,443 -19% +11%

อาคารชุด 53,725 59,919 34,734 78,391 71,440 75,058 66,951 59,083 +5% -12%

รวม ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม
     ประเภทจัดสรร

75,359 84,395 61,728 101,565 109,017 108,583 97,246 90,385 -0.4% -7%

สำาหรับ ปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556  พบว่าตลาดที่

อยู่อาศยัประเภทบ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณชิย์ ปรบัตวั

ลดลง เน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีปัญหาในช่วง

เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมและภาระหน้ีสินครัวเรือนที่

เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดใน

การปล่อยสินเชื่อมากขึ้น จึงกระทบต่อความเชื่อมั่นและการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในขณะที่ตลาดบ้านแฝดเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากต้นทุนการก่อสร้างและราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น  

จึงทำาให้บ้านแฝดเป็นทางเลือกทดแทนบ้านเดี่ยว ทางด้าน

อาคารชุดปรับตัวเพิ่มข้ึนจากการขยายตัวตามแนวรถไฟฟ้า

ส่วนต่อขยายทำาให้มีการขยายตัวออกสู่ชานเมืองมากขึ้น

สำาหรบั 11 เดอืนของปี 2558 เมือ่เปรียบเทยีบกับงวดเดยีวกนั

ของปี 2557 พบว่าตลาดทีอ่ยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียว บ้านแฝด 

และอาคารชุดปรับตัวลดลง เนื่องจากภาระหนี้สินครัวเรือนที่

เพิม่มากขึน้ ส่งผลให้สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการ

ปล่อยสนิเชือ่มากขึน้ จงึกระทบต่อความเชือ่มัน่และการตดัสินใจ

ซือ้ของผูบ้รโิภค ในขณะทีต่ลาดทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณชิย์

เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องการอยู่อาศัยจริง  

สำาหรับแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมของปี 2559 บริษัท

คาดการณ์ว่าภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะปรับตัวดีขึ้น 

จากมาตรการกระตุน้อสงัหารมิทรพัย์ และความชดัเจนเก่ียวกับ

โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐทั้งในเรื่อง

ระบบขนส่งมวลชนและการตัดถนนสายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น   

2. อาคารสำานักงานให้เช่า

ในปี  2558 ตลาดอาคารสำานกังานให้เช่ามพ้ืีนทีส่ำานกังานให้เช่า

รวมทัง้ส้ิน  8.459 ล้านตารางเมตร โดยมพ้ืีนทีเ่พ่ิมขึน้จากปีก่อน

ประมาณ 0.156 ล้านตารางเมตร โดยเข้ามาในย่านศนูย์กลาง

ธรุกจิ (CBD) ประมาณ 0.086 ล้านตารางเมตร และรอบนอก

ศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) ประมาณ  0.070  ล้านตารางเมตร   

อตัราการเข้าใช้พืน้ทีส่ำานกังานมจีำานวนทัง้สิน้ 7.718 ล้านตารางเมตร  

เพ่ิมขึน้จากปีก่อนประมาณ  0.198 ล้านตารางเมตร โดยปรมิาณ

การเข้าใช้พ้ืนที่มีทั้งมาจากบริษัทต่างชาติและไทยที่มีการ

ขยายพ้ืนที่ในอาคารเดมิ และการเช่าพ้ืนที่ใหม่ในทำาเลรอบนอก

ศนูย์กลางธรุกจิ (Non-CBD) เนือ่งจากพ้ืนที่ในย่านศนูย์กลาง

ธุรกิจมหีลืออยูจ่ำากัด และมอีตัราค่าเช่าสูง อย่างไรก็ตามอาคาร

สำานักงานที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้ายังคงเป็นอาคารที่ลูกค้าส่วนใหญ่

ให้ความสนใจมากที่สุด

สำาหรับอัตราค่าเช่าเฉลี่ย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ปรับ

ตัวดีขึ้นทุกทำาเล เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2557 โดยที่

อตัราค่าเช่าเฉล่ียของอาคารสำานกังานเกรดเอในย่านศนูย์กลาง

ธุรกิจ (CBD) ปรบัเพ่ิมขึน้จาก  841 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

เป็น 897 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอาคารสำานักงาน

เกรดเอในย่านรอบนอกศนูย์กลางธรุกจิ (Non-CBD) ปรบัเพิม่ขึน้

จาก 635 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็น 707 บาท

ต่อตารางเมตรต่อเดือน สำาหรับอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคาร

สำานักงานเกรดบีในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ปรับเพิ่มขึ้น
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จาก 604 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเป็น 656 บาทต่อตา

รางเมตรต่อเดือน และอาคารสำานักงานเกรดบีในย่านรอบ

นอกศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) ปรับเพิ่มขึ้นจาก 552 บาท

ต่อตารางเมตรต่อเดือนเป็น 613 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน  

แนวโน้มตลาดอาคารสำานักงานให้เช่าในปี 2559 คาดว่าจะมี

พืน้ทีส่ำานกังานให้เช่าเพิม่ข้ึนประมาณ  0.253 ล้านตารางเมตร   

โดยส่วนใหญ่เข้ามาในย่านรอบนอกศนูย์กลางธรุกจิ (Non-CBD) 

ประมาณ 0.191 ล้านตารางเมตร และในย่านศูนย์กลาง

ธุรกิจ (CBD)  ประมาณ 0.062  ล้านตารางเมตร ดังนั้น ใน

ย่านรอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) น่าจะมีแนวโน้ม

การแข่งขันสูง โดยเฉพาะอาคารสำานักงานที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้า

ลกูค้าจะให้ความสนใจมาก สำาหรบัอตัราค่าเช่ามแีนวโน้มปรบั

เพิม่ขึน้ในทกุทำาเล โดยเฉพาะอาคารสำานกังานทีอ่ยู่ใกล้รถไฟฟ้า

และมีพื้นที่ปล่อยเช่าไปแล้วมากกว่าร้อยละ 95   

CBD : Central Business District - ถนนสีลม ถนนสาทร 

ถนนสุรวงศ์ ถนนพระราม 4 ถนนเพลินจิต ถนนวิทยุ 

ถนนสุขุมวิทช่วงต้น  และถนนอโศก เป็นต้น 

Non-CBD  : ถนนสุขุมวิทช่วงปลาย ถนนเพชรบุรี

ถนนรชัดาภเิษก ถนนพหลโยธิน ถนนวภิาวดีรังสติ ถนนพระราม 3 

และถนนบางนาตราด  เป็นต้น

3. โรงแรม/อาคารที่พักอาศัยให้เช่า

ณ สิ้นปี 2558 ตลาดอาคารที่พักอาศัยให้เช่ามีจำานวนห้องพัก

อาศัยให้เช่ารวมทั้งสิ้น 21,143 ห้อง เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 

2557 ที่มีจำานวน 20,332 ห้อง เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จำานวน 

811 ห้อง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.99  โดยเปิดตัวโครงการใหม่ 

14 โครงการ ทั้งนี้ มีบางโครงการเลื่อนกำาหนดการเปิดตัว

จากท่ีคาดไว้ว่าจะเปิดในปี 2558 ดังนั้น ในปี 2559 มี

โครงการทีพ่กัอาศัยให้เช่าคาดว่าจะเปิดตวั 7 โครงการ จำานวน 

376 ห้อง โดยบางโครงการยังไม่สามารถระบุจำานวนห้องได้

ถ้าพิจารณาจำานวนชาวต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตทำางาน

ในบรษิัทที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ และประเภทพักอาศัย

ชั่วคราวในเขตกรุงเทพมหานคร ยอดสะสมถึงสิ้นเดือน ธ.ค. 

2558 มีจำานวน 89,872 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 

จำานวน 84,819 คน เพิ่มขึ้นจำานวน 5,053 คน หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5.96 ทัง้น้ี พบว่าอตัราการเพิม่ข้ึนของชาวต่างประเทศ

ท่ีได้รับใบอนุญาตให้ทำางานในกรุงเทพมหานครมีอัตราการ

เพิม่ขึน้มากกว่าอตัราการเพิม่ขึน้ของจำานวนห้องพกัอาศยัให้เช่า  

ดงันัน้ แนวโน้มภาวะการแข่งขนัในตลาดอาคารทีพั่กอาศยัให้เช่า

หรอืเซอร์วสิ อพาร์ตเมนท์ จะลดความรนุแรงลง ทัง้นี ้ถงึแม้ว่า

ลูกค้าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ยังชอบที่จะพักอาศัยในเซอร์วิส 

อพาร์ตเมนท์ แต่ก็มีชาวต่างชาติบางส่วนที่มีประสบการณ์

การทำางานและการพักอาศัยในกรงุเทพมหานครฯ จะย้ายออกไป

อยู่ในคอนโดมเินยีมให้เช่า ซึง่มขีนาดของตลาดเติบโตเพิ่มขึ้น 

และได้เข้ามามีบทบาทการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้น

สำาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของห้องชุดพักอาศัยให้เช่า

ยงัคงเป็นกลุ่มลูกค้าชาวญีปุ่่นและชาวต่างชาตอิืน่ๆ ในแถบเอเชีย 

เนื่องจากนักลงทุนชาวญี่ปุ่นเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาลงทุน

สูงสุดในประเทศไทย ในเดือน ธ.ค. 2558 จำานวนชาวญี่ปุ่นที่

ได้รับใบอนุญาตทำางานคงเหลือในประเทศไทยยังคงมีจำานวน 

36,666 คน และในอันดับที่ 2 และ 3 จะเป็น ชาวจีน และ 

ชาวฟิลิปปินส์ ตามลำาดับ  ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจำานวนชาวต่าง

ชาติที่จะเข้ามาทำางานในกรุงเทพมหานครฯ มีแนวโน้มที่จะ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจาก ประเทศไทยได้เข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็นทางการในปี 

2559 ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นศูนย์กลางของการลงทุน

ของอาเซยีน โดยเฉพาะสำาหรบัชาวต่างชาตทิีจ่ะต้องการลงทนุ

ในกัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม (CMLV)

สำาหรับตลาดโรงแรม ในปี 2558 มีจำานวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 

41,913 ห้อง โดยเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จำานวน 1,679 ห้อง 

หรือ เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 4.17 เมื่อเทียบกับจำานวนห้องพัก

ในปี 2557 ที่มีจำานวนรวมทั้งสิ้น 40,234 ห้อง โดยโรงแรม

ระดับกลางมีสัดส่วนห้องพักในตลาดมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง  

ทั้งนี้ โรงแรมใหม่ที่เปิดตัวในปี 2558 ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในย่าน

ธุรกิจสุขุมวิทและเพลินจิต โดยในปี 2559 จะมีโรงแรมเปิด

ใหม่ จำานวน 2,827 ห้อง หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.74 และคาด

ว่าเมื่อสิ้นปี 2559 จะมียอดรวมของห้องพักโรงแรมทั้งสิ้น 

จำานวน 44,740 ห้อง

ถึงแม้ว่าปี 2558 ที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ

ทัง้จากปัจจยัภายนอก อาท ิการหดตวัของนกัท่องเทีย่วรสัเซยี 

การระบาดของไวรัสเมอร์ การก่อเหตุร้ายในปารีส รวมถึง 

ปัจจัยภายในจากเหตุการณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์

ในช่วงเดอืนสิงหาคม ไตรมาสที ่3 ของปี 2558 ส่งผลให้ในเดือน 

กนัยายน 2558 จำานวนยอดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง

รายงานประจํ ปี 255844 า



เกือบ 6 แสนคน ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและภาค

รฐับาลได้รบีดำาเนนิการนโยบายด้านความปลอดภยั เพือ่เรยีกคืน

ความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และได้จัดแคมเปญ

การท่องเที่ยวไทยในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าจำานวนนัก

ท่องเทีย่วกลบัมากระเตือ้งขึน้อกีครัง้ในเดอืน ตลุาคม - ธันวาคม 

2558  โดยยอดรวมจำานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตลอด

ทั้งปี 2558 มีจำานวน 29.88 ล้านคน เพิ่มขึ้น จำานวน 5.07 

ล้านคน หรือ เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 20.44 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2557 ที่มีจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

รวม 24.81 ล้านคน

โดยภาพรวมของการลงทุนในประเทศไทย เมื่อพิจารณาจาก

ข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

ทีม่นีกัลงทนุต่างประเทศย่ืนขอรับส่งเสรมิการลงทนุในปี 2558 

จำานวน 559 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 106,540 

ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีนักลงทุนต่าง

ประเทศยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน จำานวน 1,573 โครงการ 

มลูค่าเงนิลงทนุรวมทัง้สิน้ 1,022,996 ล้านบาท พบว่าในปี 2558 

มีจำานวนโครงการลดลง 1,014 โครงการ หรือลดลงคิดเป็น

ร้อยละ 64.5 และมูลค่าการลงทุนลดลง จำานวน 916,456 

ล้านบาท หรอื คดิเป็นลดลงร้อยละ 89.6 ทัง้น้ี จำานวนโครงการ

และมูลค่าการลงทุนที่นักลงทุนต่างประเทศยื่นขอรับส่งเสริม

การลงทนุในปี 2558 ลดลงเป็นจำานวนมากเมือ่เทยีบกับปี 2557 

นั้น เนื่องจาก ในเดือน ธค. 2557 มีการยื่นขอรับส่งเสริมการ

ลงทุนมากถึง 757 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 588,645 

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนของจำานวนโครงการร้อยละ 48 และ

มูลค่าเงินลงทุนร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา มกราคม - 

ธันวาคม 2557 ของทั้งปี เพราะนักลงทุนที่มีแผนการจะ

ลงทุนหรือขยายการลงทุนได้รีบเร่งย่ืนขอรับส่งเสริมการ

ลงทุนให้เร็วขึ้นภายในเดือนธันวาคม 2557 เพื่อให้ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ตามนโยบายเดิม ก่อนที่นโยบายใหม่จะมีผลบังคับ

ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ทำาให้สิทธิประโยชน์สำาหรับ

อุตสาหกรรมบางกลุ่มลดลง โดยนโยบายส่งเสริมการลงทุน

ในปี 2558 มุ่งเน้นส่งเสริมโครงการที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ 

และอุตสาหกรรมไทย รวมทั้ง มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศทั้ง

ด้านวิจัยพัฒนา และการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเป้าหมาย

จะอยู่ที่คุณค่าของทางโครงการมากกว่าจำานวนโครงการ 

หรือเม็ดเงินลงทุน

ที่มา : ข้อมูลจากกองงานคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน

ข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว

ข้อมูลจากการรวบรวมของบมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์

3. ส่วนแบ่งทางการตลาด

บริษัท มีสัดส่วนยอดขายของตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพและ

ปรมิณฑล ประจำาปี 2558 สรุปได้ดังน้ี  

- สำาหรบัโครงการแนวราบประกอบด้วย ตลาดบ้านเด่ียว, บ้านแฝด 

และทาว์นเฮ้าส์ ซึง่ทางบรษิัทฯมส่ีวนแบ่งทางการตลาดประมาณ 9%   

- สำาหรับโครงการแนวสูงประกอบด้วย ตลาดคอนโดมเินยีม ซึง่ทาง

บรษิัท มส่ีวนแบ่งทางการตลาดประมาณ 2% 

ทัง้นี ้บรษิทั มส่ีวนแบ่งทางการตลาดทัง้หมด ประมาณ 5% ของยอดขาย

รวมของตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล แสดงภาพ

ได้ดงันี้

สัดส่วนยอดขายบริษัท ต่อยอดขาย
รวมของตลาดที่อยู่อาศัยส�าหรับ
โครงการแนวราบ

สัดส่วนยอดขายบริษัท ต่อยอดขาย
รวมของตลาดที่อยู่อาศัยส�าหรับ
โครงการแนวสูง

สัดส่วนยอดขายบริษัท ต่อยอดขาย
รวมของตลาดที่อยู่อาศัย
โครงการแนวราบและแนวสูง

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AGENCY FOR REAL ESTATE AFFAIRS)

บมจ. ควอลิตีเ้ฮ้าส์

ตลาดที่อยู ่อาศัย

โครงการแนวราบ

บมจ. ควอลติีเ้ฮ้าส์

ตลาดท่ีอยู ่อาศัย

โครงการแนวสงู

บมจ. ควอลติีเ้ฮ้าส์

ตลาดทีอ่ยูอ่าศัย5%2%9%
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โครงสร้างรายได้บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประเภทรายได้1/ ดำาเนินการโดย
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์    
   1.1 ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์และบริษัทย่อย2/ 11,926 57 14,725 66 14,582 67

   1.2 ธุรกิจขายหน่วยในอาคาร

       ชุดพักอาศัย

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 

และบริษัทย่อย3/

6,552 31 5,427 24 4,632 21

   1.3 ธุรกิจอาคารที่พักอาศัย

       ให้เช่า

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ และ 

บจ.คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล

บจ.เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้

863 4 700 3 759 3

1.4 ธุรกิจอาคารสำานักงาน

    ให้เช่า

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 359 2 367 2 385 2

รวมรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 19,700 94 21,219 95 20,358 93

2.  รายได้อื่นๆ
   2.1 กำาไรจากการขายทรัพย์สิน

       และโอนสิทธิการเช่าอาคาร
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 140 1 - - - -

   2.2 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงิน

       ลงทุนในบริษัทร่วม

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 943 4 1,060 4 1,233 6

   2.3 อื่นๆ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ และบริษัทย่อย 159 1 158 1 197 1

รวมรายได้อื่นๆ 1,242 6 1,218 5 1,430 7

รวม 20,942 100 22,437 100 21,788 100

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

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

(หน่วย : ล้านบาท)

โครงสร้างรายได้

รายงานประจํ ปี 255846 า



โครงการ ดำาเนินการโดย

% การถือ
หุ้นของ
บริษัท

ณ 31 ธ.ค.
2558

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

1. ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า
   -  อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 
      อาคารคิวเฮ้าส์ 
      เพลินจิต และ
      อาคารเวฟ เพลส

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 
ควอลิตี้เฮ้าส์ 

25.66 122 13 129 12 139 11

            ยอดรวม 122 13 129 12 139 11

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

พอยต์ ชิดลม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า ควอลิต้ีเฮ้าส์ 
โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

31.33 32 3 29 3 44 3

            ยอดรวม 32 3 29 3 44 3

3. ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 19.87 606 64 648 61 697 57

            ยอดรวม 606 64 648 61 697 57

4. ธุรกิจการลงทุน บมจ. แอล เอช 
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

21.34 183 20 254 24 353 29

ยอดรวม 183 20 254 24 353 29

ยอดรวมทั้งสิ้น 943 100 1,060      100 1,233 100

โครงสร้างส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย : ล้านบาท)

47บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า



ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสีย่งจากการลงทนุ การให้กู้ยืมเงิน และการคำา้ประกันบรษิัทที่

เกี่ยวข้องราย Harbour View Joint Stock Company Harbour 

View Joint Stock Company (“HVC”) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

โดยบรษิัท ควิ.เอช. อนิเตอร์เนช่ันแนล (บวีีไอ) จำากัด (“QHI(BVI)”) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยถือผ่าน

บริษัทย่อย คือ บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด) ถือหุ้น

ใน HVC ในสัดส่วนร้อยละ 14.15 (เดิมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนใน HVC มีมูลค่าเงินลงทุน

สทุธิหลังหักค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทนุ เท่ากับศูนย์ เมือ่เปรยีบเทยีบ

กับเงินลงทุนตามราคาทุนจำานวน 33 ล้านบาท โดยบริษัทได้ตั้งค่า

เผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวไว้เต็มจำานวน ทั้งนี้ เนื่องจาก 

HVC ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมและอาคารสำานักงานให้เช่าในเมือง

ท่าไฮฟง ประเทศเวยีดนาม มผีลการดำาเนินงานขาดทนุอย่างต่อเนือ่ง 

ณ สิน้ปี 2557 และปี 2558 บริษัทย่อย QHI (BVI) มเีงินให้กูย้มืแก่ 

HVC คดิเป็นเงนิต้นและดอกเบีย้ค้างรับ จำานวนประมาณ 1 ล้านเหรยีญ

สหรัฐฯ และ 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำาดับ (รายละเอียดตาม 

หัวข้อรายการระหว่างกัน ข้อ (24) Harbour View Joint Stock 

Company) บริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสีย

เงินให้กู้ยืมทั้งจำานวน เนื่องจาก HVC มีผลการดำาเนินงานขาดทุน

อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามQHI (BVI) ได้ตั้งสำารองเผื่อหนี้สิน

ดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าคำ้าประกันเงินกู้ยืมแก่ 

HVC มาตั้งแต่ปี 2540 เนื่องจากผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีภาระที่จะต้อง

จัดหาเงินให้กับ HVC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละราย ดังนั้น 

ในส่วนของ QHI (BVI) และผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งจึงได้ทำาการคำ้า

ประกันเงินกู้ยืม (เงินต้นและดอกเบี้ย) เป็นจำานวน 3 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ แก่สถาบันการเงิน โดยรับผิดชอบฝ่ายละร้อยละ 50 ของ

จำานวนเงินกู้ยืมดังกล่าว หรือคิดเป็นภาระคำ้าประกันของบริษัท

เท่ากับ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ถ้าเปรียบเทียบภาระของบริษัท

และบริษัทย่อยกับผู ้ถือหุ ้นรายอื่นที่มีต่อการให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงินทั้งหมดของ HVC แล้วจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น

ของ QHI(BVI) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 21 ต่อมา HVC ได้มีการเพิ่มทุน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน แต่บริษัทย่อย (QHI(BVI))ไม่ได้เข้า

ซือ้หุน้เพ่ิมทนุดงักล่าว เนือ่งจากเหน็ว่ายงัมผีลการดำาเนนิงานขาดทนุ 

ทำาให้มสัีดส่วนการถอืหุน้ ณ ส้ินปี 2550 ลดลงเหลือร้อยละ 14.15 

ทั้งนี้ บริษัทมีภาระหนี้ที่จะต้องชำาระคืนหนี้ตามสัญญาคำ้าประกัน

เงินกู้ยมืของ HVC จำานวน1.5 ล้านเหรยีญสหรฐัฯหรอืคิดเป็นประมาณ 

58 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) โดยบริษัทได้มีการ

บันทึกสำารองเผื่อหนี้สินดังกล่าวไว้เต็มมูลค่าแล้ว 

ความเสี่ยงจากภาระผูกพันในการออกตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้น และหุ้นกู้ 

จำานวนรวม 26,796 ล้านบาท ประกอบด้วยเงนิกูย้มืระยะสัน้จำานวน 

1,898 ล้านบาท หุน้กูท้ีถ่งึกำาหนดชำาระภายในหนึง่ปี จำานวน  6,912 

ล้านบาท และหุน้กู้-สุทธิจากส่วนทีถึ่งกำาหนดชำาระภายในหนึง่ปี จำานวน 

17,986 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.24 เท่า ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถทำายอดขาย

รายงานประจํ ปี 255848 า



ได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้อาจส่งผลกระทบต่อการชำาระคืนหุ้นกู้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะสามารถมีรายได้ตามเป้าหมายที่

วางไว้ โดยจะเห็นได้จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและ

บริษัทย่อยมีโครงการขายบ้านและที่ดินที่ดำาเนินการอยู่จำานวน  69  

โครงการ คิดเป็นมูลค่าคงเหลือประมาณ 42,748 ล้านบาท และ

โครงการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย จำานวน 19 โครงการ มี

มูลค่าขายคงเหลือประมาณ 19,474 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นแหล่งราย

ได้ของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้สมำ่าเสมอ

จากธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า ซึ่งจะช่วย

เสริมสร้างกระแสเงินสดของบริษัท รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมี

วงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้จากธนาคาร

จำานวนรวม 2,687 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ) ซึ่ง

สามารถใช้เป็นแหล่งเงินทุนของบริษัท

อนึ่ง การออกหุ้นกู้ของบริษัทนั้นเป็นไปตามนโยบายในการจัดหา

แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินที่ตำ่ากว่าการกู้ยืมจากสถาบัน

การเงินและเป็นการลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่มีความ

ผันผวน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทสามารถชำาระดอกเบี้ยหุ้นกู้และไถ่ถอน

หุ้นกู้ได้ตามที่ครบกำาหนด 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและการเข้าถึง

แหล่งเงินทุน

จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยต้องใช้เงินลงทุนจำานวนมากในการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากเงินกู้ยืมธนาคาร

พาณิชย์หรือสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้ ดังนั้น อัตรา

ดอกเบี้ยในตลาดเงินจึงมีส่วนสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุน

ทางการเงินของบริษัทที่ใช้ในการดำาเนินงานและพัฒนาโครงการ 

จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้มี

มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวน โดยทั้งนี้

ขึน้อยูก่บัแนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ในขณะน้ัน ซ่ึงมาตรการทีบ่รษิัท

นำามาใช้ เช่น การออกหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ แทนเงินกู้ยืม

จากธนาคารที่ส่วนใหญ่จะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและมีต้นทุน

ดอกเบี้ยท่ีสูงกว่า หรือ การออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นซ่ึงมีอัตรา

ดอกเบี้ยตำ่าขายให้แก่นักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งเป็นการลดภาระ

ต้นทุนดอกเบี้ยและเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจประเภทโครงการ

บ้านท่ีต้องการเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ 

การวางแผนงานก่อสร้างโครงการให้มรีะยะเวลาทีส่ัน้ลง เพือ่ลดภาระ

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม รวมทั้งมีการติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย 

และพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมในการบริหาร

เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการสร้างบ้านก่อนขาย (Prebuilt)

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ

ขายและให้เช่า โดยมีรายได้หลักมาจากการขายบ้านพร้อมที่ดินใน

ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย

บ้านพร้อมที่ดินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69 และร้อยละ 72 ของราย

ได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่าตามลำาดับ  โดย

บรษิัทและบรษิัทย่อยมกีารสร้างบ้านเสรจ็ก่อนขาย (Prebuilt) ทำาให้

ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างบ้านสูงและมีความเสี่ยง

หากบ้านที่สร้างเสร็จขายไม่หมด  

อย่างไรกต็าม บรษิัทและบรษิัทย่อยมวีธิดีำาเนนิการเพ่ือป้องกนัหรอื

ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยแบ่งการก่อสร้างเป็นเฟสๆ และควบคุม

ปริมาณสินค้าคงเหลือด้วยการก่อสร้างบ้านให้เหมาะสมกับการ

ขายในแต่ละช่วง

รวมทั้งใช้ข้อมูลการขายโครงการในอดีตมาทำาการวิเคราะห์ความ

ต้องการของลูกค้า เพื่อให้สามารถสร้างบ้านก่อนขายได้ตรงกับ

ความต้องการและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า นอกจากนี้จากการเป็น

ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่และอยู่ในตลาด

อสังหาริมทรัพย์มานานทำาให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายทั้งในเรื่องคุณภาพ ราคา และการให้บริการจะช่วยลด

ความเสี่ยงในด้านสินค้าคงเหลือได้

ความเสี่ยงจากการขายบ้านก่อนสร้างเสร็จ (Presale)

บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีนโยบายการขายบ้านก่อนสร้างเสร็จ

(Presale) สำาหรบับ้านระดบัราคาไม่สูงมากถึงราคาปานกลาง รวมถงึ

อาคารชุดพักอาศัย ซึ่งการขายบ้านสั่งสร้างนี้เป็นการเพิ่มโอกาส

ในการขายและเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม 

การขายบ้านสัง่สร้างมคีวามเสีย่งด้านการควบคมุต้นทนุการก่อสร้าง 

เนื่องจากเป็นการตั้งราคาขายก่อนเริ่มก่อสร้าง ทั้งนี้ บริษัทและ

บรษิัทย่อยมวีธีิการลดความเส่ียงดงักล่าว โดยการทำาสัญญาก่อสร้าง

แบบเบ็ดเสร็จกับผู้รับเหมาก่อสร้างและมีการตกลงราคาค่าวัสดุ

ก่อสร้างไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 6-12 เดือนสำาหรับกรณีที่บริษัท

และบริษัทย่อยเป็นผู้จัดซื้อจัดหาเอง ประกอบกับบ้านในระดับ
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ราคาดังกล่าวมีขนาดเล็กและอาศัยระยะเวลาก่อสร้างสั้นกว่าบ้าน

ระดับราคาสูง ทำาให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

นอกจากนี ้บรษิัทยงัได้นำาระบบการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ พรแีฟลบ

บรเิคชัน่ และแบบทนัเนลิมาใช้กับบ้านระดับราคาตำา่กว่า 3 ล้านบาท 

และทาวน์เฮ้าส์ 2-3 ชั้น เพื่อลดระยะเวลาก่อสร้างให้สั้นลง ซึ่ง

สามารถควบคุมต้นทุนได้

ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่สูง

ปัจจุบันธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งจาก

จำานวนผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ ทีเ่พิม่ข้ึน การเปิดตัวโครงการใหม่ๆ

เพิม่ข้ึนของผูป้ระกอบการรายใหญ่ ซึง่ส่งผลให้อปุทานของอสงัหารมิทรพัย์

เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ รวมถงึการนำากลยทุธ์การตลาดต่างๆ มาใช้อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขายอสังหาริมทรัพย์ ทำาให้การแข่งขันทวี

ความรุนแรงข้ึน อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็น

ผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่ในตลาดมานาน และมีชื่อเสียงในการ

ขายบ้านและอาคารชดุพกัอาศยั ระดบับน ระดบักลางและ ระดบัล่าง  

ทำาให้ได้เปรียบในด้านช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ คุณภาพและ

มาตรฐานสนิค้า นอกจากน้ี บรษิัทยังได้มกีารเพิม่นวัตกรรมรปูแบบ

ของสินค้าให้มีความหลากหลายและแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น รวมทั้งเน้นการให้บริการ

หลังการขายที่มีประสิทธิภาพ 

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

ความเสี่ยงการขาดแคลนผู้รับเหมาก่อสร้างและแรงงานฝีมือ

ก่อสร้าง

ด้วยการก่อสร้างบ้านและพฒันาโครงการบ้านนัน้ ต้องอาศยัผูร้บัเหมา

และแรงงานฝีมอื โดยเฉพาะสนิค้าบ้านทีบ่รษิัทและบรษิัทย่อยขายนัน้ 

เป็นสินค้าท่ีอยู่ในระดับกลางและระดับบนที่มุ่งเน้นคุณภาพสินค้า

เป็นสำาคัญ ซึ่งผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือที่มีความชำานาญในการ

ก่อสร้างบ้านหรืองานสาธารณูปโภคส่วนกลางโครงการบ้านที่มีอยู่

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นมีจำานวนจำากัดและอาจจะมีจำานวนไม่

เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์เติบโตและขยายตัว 

การขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานฝีมืออาจจะเป็นอุปสรรคใน

การผลิตสินค้า การเติบโตของยอดขายสินค้า และการควบคุม

คุณภาพของสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบาย

เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมารายใหม่ๆที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถ

รับเหมางานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ รวมทั้ง มีการพัฒนา

ความรู้ ความสามารถและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมาราย

ใหม่และรายเก่าอย่างสมำ่าเสมอ 

 

นอกจากนี้ หากผู้รับเหม่ามีปัญหาด้านการเงินบริษัทและบริษัท

ย่อยยังให้ความช่วยเหลือในด้านสภาพคล่องทางการเงินแก่ผู้รับ

เหมาตามความเหมาะสมและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง 

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างโดย

การนำาเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ พรีแฟลบบริเคชั่น 

และแบบทันเนิลมาใช้ เพื่อลดการใช้แรงงานคนและลดระยะเวลา

การก่อสร้างบ้าน

             

ความเสี่ยงจากราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างเป็นต้นทุนหลักอย่างหนึ่งซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงใน

เรื่องของราคาวัสดุก่อสร้างที่มีความผันผวนและอาจปรับตัวสูงขึ้น 

อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการลดความเสี่ยง โดยการทำาสัญญาจ้าง

เหมาค่าแรงและค่าวสัดกุ่อสร้างบางประเภทกบัผูร้บัเหมา  ส่วนวสัดุ

ก่อสร้างหลักบริษัทจะติดต่อกับผู้ผลิตหรือตัวแทนจำาหน่ายราย

ใหญ่โดยตรง ทำาให้บริษัทมีอำานาจในการต่อรองและสามารถจัด

ทำาข้อตกลงด้านราคาและปริมาณได้ในเงื่อนไขที่ดีกว่า  นอกจากนี้

บริษัทยังได้มีนโยบายที่จะพัฒนาและขายโครงการให้เร็วขึ้น ซึ่งจะ

ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างได้

4.  ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่
     อาศัยของธนาคารพาณิชย์

จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความกังวลของภาระหนี้สินครัว

เรือนทำาให้ธนาคารพาณิชย์มีการเข้มงวดในการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่

อาศัย และอาจมีความเสี่ยงสูงที่ธนาคารพาณิชย์จะไม่อนุมัติ ทำาให้

ลูกค้าที่จองซื้อบ้านและคอนโดมิเนียมไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิได้

ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้  แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีมาตรการ

ในการลดความเส่ียงดงักล่าว โดยจะทำาการประเมนิคุณสมบติัเบือ้งต้น

และความสามารถในการผ่อนชำาระเงินกู ้ของลูกค้าแล้วส่งให้

ธนาคารพิจารณาการให้สินเชื่อก่อนการจองซื้อ  นอกจากนี้ บริษัท

ได้ปรับเพ่ิมจำานวนเงินดาวน์ห้องชุดพักอาศัยที่มีราคาตำ่ากว่า 

10 ล้านบาท จากเดิม 10% เป็น 15% ของราคาซื้อขาย ทำาให้ส่วน

ที่จะขอสินเชื่อจากธนาคาร ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์มีจำานวนที่ลดลง 

ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร

รายงานประจํ ปี 255850 า



ผู้ถือหุ้นและ
นโยบายจ่ายเงินปันผล 

ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของทุนชำาระแล้ว

1 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 2,675,945,601 24.98

2 GIC PRIVATE LIMITED - C 1,154,421,450 10.77

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 551,891,522 5.15

4 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 493,528,933 4.61

5 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 304,221,700 2.84

6 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 244,936,766 2.29

7 นายทวีฉัตร จุฬางกูร 193,000,000 1.80

8 CHASE NOMINEED LIMITED 179,471,988 1.68

9 น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์ 112,421,748 1.05

10 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH 

A/C CLIENT NRBS

104,227,600 0.97

รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 6,014,067,308 56.13

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 10,714,381,645 100.00

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บรษิัทมนีโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำาไรสำาหรบัปีของงบการเงนิรวมหลังหกัเงนิสำารองต่างๆทกุประเภททีก่ฎหมาย
และบริษัทได้กำาหนดไว้

สำาหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำาไรสำาหรับปีของบริษัทย่อย   
ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของ
การบรหิารโครงสร้างเงินทุนและการบริหารทางการเงินโดยรวม  
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คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สำานักกรรมการผู้จัดการ

ด้านโครงการบ้าน 
The Trust

ด้านโครงการ
อาคารสูง QH/CV

ด้านโครงการบ้าน 
ต่างจังหวัด 1 

ด้านโครงการ
บ้าน GT

ด้านโครงการบ้าน 
QH/CV

ด้านสนับสนุน
โครงการ

ด้านพัฒนาแบบและ
ประมวลผลการก่อสร้าง

ฝ่ายโครงการ 
The Trust โซน 11

ฝ่ายโครงการGT 
โซน 1

ฝ่ายโครงการ
อาคารสูง QH

ฝ่ายโครงการบ้าน 11

ฝ่ายโครงการบ้าน 12 ฝ่ายโครงการ 
The Trust โซน 12

ฝ่ายโครงการGT
โซน 2

ฝ่ายโครงการ 
The Trust โซน 13

ฝ่ายโครงการ GT 
โซน 3

ฝ่ายการขายและ
การตลาดกลาง The Trust

ฝ่ายการตลาด GT

ฝ่ายโครงการบ้าน 28

ฝ่ายโครงการ 
The Trust โซน 21

ฝ่ายโครงการGT 
โซน 4

ฝ่ายพัฒนาสินค้าและ
โครงการ The Trust

ฝ่ายจัดสรรและติดต่อราชการ 
The Trust 1

ฝ่ายโครงการGT 
โซน 5

ฝ่ายวางแผนและบริหารงาน
ก่อสร้าง The Trust

ฝ่ายจัดสรรและติดต่อราชการ 
The Trust 2

ฝ่ายสนับสนุน GT

ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
The Trust

สายโครงการบ้าน /
อาคารสูง/ต่างจังหวัด 1 สายสนับสนุนโครงการสายพัฒนาธุรกิจ

บจก. คาซ่าวิลล์

บจก. คิว. เอช. 
แมเนจเม้นท์

บจก. กัสโต้ วิลเลจ

บจก. คิว.เฮ้าส์ 
พรีคาสท์  

สายโครงการบ้าน / อาคารสูง / 
ต่างจังหวัด 2

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายโครงการบ้าน 27

ฝ่ายโครงการบ้าน 26

ฝ่ายโครงการบ้าน 25

ฝ่ายโครงการบ้าน 24ฝ่ายควบคุมคุณภาพงานวางแผนและ
ประมวลผลการก่อสร้าง 

ฝ่ายโครงการบ้าน 23ฝ่ายจัดหาและ
จัดซื้อวัสดุฝ่ายตกแต่งภายใน

ฝ่ายโครงการบ้าน 22ฝ่ายจัดสรรที่ดินฝ่ายสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม

ฝ่ายโครงการบ้าน 21ฝ่ายก่อสร้างกลางฝ่ายภูมิสถาปัตยกรรม
และพืชสวน

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
การตลาด

ฝ่ายสำารวจและวิจัย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายงานประจํ ปี 255852 า



ฝ่ายพัฒนาระบบประยุกต์เทคโนโลยีใหม่

ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความปลอดภัย

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร
สนับสนุนองค์กร Back Office

ด้านอาคารสำานักงานให้เช่าด้านโครงการบ้าน 
ต่างจังหวัด 2 

งานโครงการคิวคอนโด สุขุมวิท ฝ่ายรับจ้างบริหารอาคารฝ่ายโครงการบ้าน CVR1

ฝ่ายโครงการบ้าน CVP1

ฝ่ายโครงการบ้าน CVC1

ฝ่ายโครงการบ้าน CVC2

ฝ่ายโครงการบ้าน CVC3

ฝ่ายโครงการบ้าน CVH1

ฝ่ายโรงแรมเซนเตอร์พอยต์สีลม
ฝ่ายโอนและจัดซื้อที่ดิน

ฝ่ายธุรการ

สำานักนักลงทุนสัมพันธ์

ด้านบัญชีการเงินและงบประมาณ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายบริหารการเงิน

ฝ่ายอาคารสำานักงาน

ฝ่ายงานระบบและ
ความปลอดภัย

ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนางานระบบ

ฝ่ายขายและการตลาด

ด้านบริการที่พักอาศัยให้เช่า ด้านสนับสนุนปฏิบัติการ

ฝ่ายจัดการและระงับข้อพิพาท

บจก. คาซ่าวิลล์ (ระยอง 2553)

บจก. คาซ่าวิลล์ (เพชรบุรี 2553)

บจก. คาซ่าวิลล์ (ชลบุรี 2554)

บจก.คาซ่าวิลล์
(ประจวบคีรีขันธ์ 2554)

บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์

สำานักกฎหมาย

บจก. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนลบจก. เซนเตอร์ พอยต์ 
ฮอสพิทอลิตี้

สายบริการและบริหารอาคารสำานักงาน
และที่พักอาศัยให้เช่า

สายสนับสนุนปฏิบัติการสายโครงการบ้าน / อาคารสูง  3

ผังองค์กร
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โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 12 ท่าน ซึง่ประกอบด้วย

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร 4  ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 4  ท่าน

กรรมการทีเ่ป็นอสิระ 4  ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด

โดยมรีายช่ือ ดังต่อไปน้ี

รายชื่อ ตำาแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

  1. นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 21 กันยายน 2558

  2. นายชัชชาติ       สิทธิพันธุ์ กรรมการ 1 มกราคม 2558

  3. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ 17 เมษายน 2558

  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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คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวนไม่น้อย

กว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 

และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย

กำาหนด

กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี

ในกรณปีกตทิัว่ไป เนือ่งจากข้อบงัคบัของบรษิัทได้กำาหนดให้กรรมการ

ออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ถ้า

จำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก

โดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำาแหน่งเมือ่

(1)  ตาย

(2)  ลาออก

(3)  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(4)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5)  ศาลมีคำาสั่งให้ออก

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ และกระบวนการในการแต่ง

ตั้งกรรมการใหม่

ในการคัดเลือกกรรมการ  บริษัทให้ความสำาคัญกับความโปร่งใส

ในการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

จะเป็นผูเ้สนอชือ่กรรมการใหม่ โดยพจิารณาจากบคุคลทีม่คีณุสมบตัิ

เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด  และพิจารณา

ว่ามีความรู้ ความสามารถในส่วนที่บริษัทต้องการมากน้อยเพียงใด

เพือ่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณา และนำาเสนอต่อท่ีประชมุ

ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 

นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสม

เป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งเป็นจดหมายถึง

เลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท และเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท

จะส่งต่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน พิจารณา

คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอให้

คณะกรรมการบรษิัทพจิารณา  จากนั้นจะนำาเสนอรายชื่อกรรมการ

ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดังกล่าว

สำาหรับการสรรหากรรมการที่มาทดแทนกรรมการที่หมดวาระหรอื

ลาออกนัน้ พจิารณาจากคุณสมบตัขิองกรรมการทีจ่ะมาทดแทนเป็น

หลักว่ามีความรู้ ความสามารถในส่วนที่บริษัทต้องการมากน้อย

เพียงใด 

คุณสมบัติของกรรมการ

1.1  มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึง่

ด้านใดทีส่ำาคญัสำาหรบัคณะกรรมการบรษิทั (เช่น การเงนิ การบญัชี  

การตลาด กฎหมาย การจัดการ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ)  

และมีความชำานาญในวิชาชีพในระดับสูง

1.2  มีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

1.3  มีความเป็นผู้นำา 

1.4  มคีวามซือ่สัตย์ ตลอดจนมคีณุสมบตัส่ิวนบคุคลอืน่ทีเ่หมาะสม

มคุีณสมบตัเิป็นไปตามทีก่ฎหมายกำาหนด  (เช่น พระราชบญัญติั

มหาชน จำากดั พระราชบญัญตัหิลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ฯลฯ)

1.5  สามารถใช้ดลุยพินจิอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอสิระจากฝ่าย

จัดการ

1.6  สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพยีงพอ

และเอาใจใส่ในการปฏบิตั ิ หน้าที่ตามความรับผดิชอบของตน 

บรษิัทไม่ได้กำาหนดจำานวนการดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการ

ชดุอืน่ของบรษิัทหรอืการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบรษิัทอืน่ 

เนื่องจากบริษัทเห็นว่ากรรมการบริษัทแต่ละท่านได้พิจารณา

ถึงความเหมาะสมด้านเวลาและมีเวลาที่เพียงพอที่จะอุทิศให้

แก่บริษัทในการที่จะรับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการดังกล่าว 

และบริษัทมีความมั่นใจว่ากรรมการบริษัทแต่ละท่านเป็นผู้ที่

มปีระสบการณ์ ความรู ้ความสามารถในด้านต่างๆ ทีส่ามารถ

สร้างประโยชน์ กำาหนดนโยบายการดำาเนินธุรกิจ และให้คำา

ปรกึษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำาเนนิธรุกจิตามมาตรฐาน

ที่บริษัทคาดหวังไว้ได้

ขอบเขตอำานาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท

-    มีอำานาจ หน้าทีต่ามข้อบงัคบัของบรษิัท ซึง่รวมถงึการดแูลและ

จดัการบรษิัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัและ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-     กำาหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของ

บริษัท โดยมีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี

-    ให้ความเหน็ชอบกลยุทธ์ นโยบายทีส่ำาคัญ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย

ทัง้ทางด้านบรหิารทรพัย์สินการเงิน และแผนงานบรษิัท รวมทัง้

ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำาหนดให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ

-    ขอบเขตอำานาจในการดำาเนนิการ ได้แก่ การขออนญุาตเกีย่วกบั

การดำาเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ตลอดจน ยื่นและ

รบัเอกสารเกีย่วกบัภาษจีากกรมสรรพากร การแจ้งความร้องทกุข์

ต่อพนักงานตำารวจ หรือพนักงานสอบสวน ถอนคำาร้องทุกข์ 

รายงานประจํ ปี 255856 า



   รายชื่อ   ตำาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2557 ปี 2558

จำานวนครั้ง % จำานวนครั้ง %

  1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ * ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 8/8 100 4/4 100

  2. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์* ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ - - 2/2 100

  3. นายรัตน์ พานิชพันธ์ ** กรรมการ 8/8 100 - -

  4. นายชัชชาติ       สิทธิพันธุ์ ** กรรมการ - - 8/8 100

  5. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ *** กรรมการอิสระ 8/8 100 2/2 100

  6. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ *** กรรมการอิสระ - - 6/6 100

  7. นายอนันต์ อัศวโภคิน กรรมการ 7/8 88 8/8 100

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

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

10. นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการอิสระ 8/8 100 8/8 100

11. นายสุริย์ บัวคอม กรรมการอิสระ 8/8 100 8/8 100

12. นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา **** กรรมการอิสระ  2/2 100 - -

13. นายอาชนัน อัศวโภคิน **** กรรมการ 5/6 83 8/8 100

14. นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ และเลขานุการบริษัท 8/8 100 8/8 100

15. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ 8/8 100 8/8 100

16. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล กรรมการ 8/8 100 8/8 100

ประนีประนอมยอมความให้ถ้อยคำา ตลอดจนส่งและรับคืน

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี เป็นต้น

-    พิจารณากลั่นกรองรายการที่ต้องนำาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี ดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม

แสดงถึงผลการดำาเนินการของบริษัท

(2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำาไรของบริษัท

(4) เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออก

ตามวาระ

(5) เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชี

(6) พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

(7) เรื่องอื่น ๆ 

อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจพิจารณาอนุมัติการดำาเนินการใดๆ 

ในกิจการทั้งปวงของบริษัท ซึ่งการดำาเนินการนั้นต้องเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่

กฎหมายกำาหนดไว้ว่า จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีอำานาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผูม้อีำานาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิัทคือ นายชชัชาต ิสทิธพินัธุ์  

หรือนางสุวรรณา พุทธประสาท หรือนายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ 

หรือนายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล สองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน 

พร้อมประทับตราสำาคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ 

กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท  

รวมทั้ง ติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ให้มีการปฏิบัติ

ตามเป้าหมายและแผนงานของบริษัทที่กำาหนดไว้อย่างสมำ่าเสมอ  

โดยในปี 2558 คณะกรรมการบรษิัทมกีารประชมุรวมทัง้ส้ิน 8 ครัง้

ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบ

วาระการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า 14 วัน และส่งเอกสาร

ประกอบการประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะ

กรรมการมเีวลาศกึษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมการประชมุ โดยกรรมการ

ทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลใดและมีการบันทึกรายงานการประชุม ตลอดจน

ความคิดเห็นของกรรมการอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

การเข้าร่วมประชุมและจำานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ

ในปี 2557 - 2558  มีรายละเอียดดังนี้

57บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า



หมายเหต ุ  *  นายบญุสม เลศิหริญัวงศ์  ได้รบัการอนมุตัแิละแต่งตัง้ให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการอสิระของบรษิัทตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิัท 
ครัง้ที ่6/2558 เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2558 แทนนายอภศิกัดิ ์ตนัตวิรวงศ์  ซึง่ได้ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอสิระ โดยมี
ผลตัง้แต่วนัที ่17 สงิหาคม 2558 เป็นต้นไป

**   นายชชัชาติ สิทธพินัธุ ์ได้รบัการอนมุตัแิละแต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทนนายรัตน์ พานิชพันธ์ ซึ่งได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่
วนัที ่1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

***  นายจุลสงิห์ วสนัตสงิห์ ได้รบัการอนมุตัแิละแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 เมือ่วนัที ่17 เมษายน 2558 
แทน “นายอดลุย์ วนิยัแพทย์” ทีค่รบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ 

****  นายอาชนนั อศัวโภคนิ ได้รบัการอนมุตัแิละแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 
แทน “นายกฤษณ์  พนัธ์รตันมาลา” ทีค่รบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ 

2.  ผู้บริหาร

2.1  คณะผูบ้รหิาร

คณะผูบ้รหิารของบรษิัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 มรีายชือ่ดงัต่อไปนี้

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. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

9. นางสาวอรทัย เหลืองไพฑูรย์*** ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหต ุ    *  นายชชัชาต ิสทิธพินัธุ ์ได้รบัการอนมุตัแิละแต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ ตามมตทิีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่8/2557 เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2557 แทนนายรตัน์ พานชิพนัธ์ ซึง่ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ โดยมผีลตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

**  นางสาวอภญิญา จารตุระกลูชยั ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่16 ตลุาคม 2558 เป็นต้นไป
***  นางสาวอรทยั เหลอืงไพฑรูย์ ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผูอ้ำานวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่9 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป

การเข้าอบรมของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนเข้าอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การ

เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น

ในปี 2558 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าอบรม ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร      หลักสูตรการอบรม

1. นายพรเทพ  พิพัฒน์ทั้งสกุล -  ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 14 

   (สถาบันพระปกเกล้า) 

2. นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ -  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง มหานคร รุ่นที่ 4 

   (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)

รายงานประจํ ปี 255858 า



3.  เลขานุการบริษัท

ด้วยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่3/2551 เมือ่วนัที ่21 มนีาคม 

2551 ได้มมีตแิต่งตัง้นางสวุรรณา พทุธประสาท เป็นเลขานกุารบรษิัท 

และให้มผีลตัง้แต่วนัที ่22 มนีาคม 2551 เพือ่ทำาหน้าทีดู่แลกจิกรรม

ต่างๆ ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และข้อ

บงัคบัทีเ่กีย่วข้อง ตามพรบ.หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ฉบบัใหม่ 

โดยบริษัทได้กำาหนดบทบาทและหน้าที่หลักของเลขานุการบริษัท 

ดงันี้

1)  ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบยีบและ

ข้อบงัคบัต่างๆ ของบริษัทรวมถึงการเปลีย่นแปลงในข้อกำาหนด

ทีม่นียัสำาคญัแก่กรรมการ เพือ่ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ

ทำางานได้อย่างราบรืน่ และมข้ีอมลูในการประกอบการพจิารณา 

และตดัสินใจในการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั 

และความซือ่สตัย์สจุริต

2)  จดัทำาและจดัเกบ็รักษาเอกสารดังต่อไปน้ี

-   ทะเบยีนกรรมการ

-   การประชุมคณะกรรมการ : หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 

รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจำาปีของบรษิทั

-   การประชุมผู้ถือหุ้น : หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน

การประชมุผูถ้อืหุน้

3)  ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบ

ต่อหน่วยงานที่กำากับดูแลบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและ

ข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ

4)  เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร

และจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ

และประธานกรรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วนันบัแต่

วนัทีบ่รษิัทได้รบัรายงานน้ัน

5)  จดัให้มีระบบการเกบ็รกัษาเอกสารและหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องให้ครบถ้วน

ถกูต้องและสามารถตรวจสอบได้

6)  ตดิต่อและสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิต่างๆ ของ

ผูถ้อืหุน้และข่าวสารของบรษิัท 

4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

-  ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่า

ตอบแทนกรรมการจากหน้าที่ความรับผิดชอบและการ

ทำางานของกรรมการ ประเภทและขนาดธรุกจิของบรษิทั ตลาด

และคู่แข่งขัน โดยที่ค่าตอบแทนนั้นจะต้องอยู่ในระดับที่

เหมาะสม  และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มี

คุณภาพไว้ได้  

ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จะกำาหนด

ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำานวน

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนมุตั ิและได้มกีารเปิดเผยให้เป็นทีท่ราบโดยทัว่ไป

ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ดังนี้

4.1  ค่าตอบแทนประจำาเดือน (Retainer)

เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการ

ประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม

4.2  ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)

เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่เข้าร่วม

ประชมุในแต่ละครัง้ โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุเท่านัน้ 

เพ่ือเป็นการจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุม

อย่างสมำ่าเสมอ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 

17 เมษายน 2558 ได้มมีตอินมุตักิำาหนดค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุม

ของคณะกรรมการชดุต่างๆ ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ค่าตอบแทนรายเดอืน กรรมการบริษัทจะได้รบัค่าตอบแทนเป็น

รายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ โดยมีรายละเอียดค่า

ตอบแทนรายเดือน ดังนี้

1. ประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน

50,000 บาท/เดือน

2. กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน

40,000 บาท/เดือน

2.  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการแต่ละชุดที่เข้าร่วมการ

ประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล  และคณะกรรมการบรหิาร มรีายละเอยีดค่าเบีย้

ประชมุ ดงันี้

1.  ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมจำานวน 35,000 

บาท/ครัง้ ซึง่หมายความรวมถงึประธานกรรมการในแต่ละชดุ 
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อนัได้แก่ ประธานกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  ประธาน

กรรมการบรรษัทภบิาล และประธานคณะกรรมการบรหิาร

2.  กรรมการ ได้รบัค่าเบีย้ประชมุจำานวน  28,000 บาท/ครัง้ 

สำาหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับ

ค่าเบีย้เข้าประชมุ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมกีารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำานวนเงนิ  24.1 ล้านบาท และ  24.0 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทน

ในรปูแบบต่างๆ ดงันี้

   รายชื่อ ตำาแหน่ง

ปี 2557 ปี 2558

ค่าตอบ
แทนราย
เดือน

เบี้ย
ประชุม

โบนัส อื่นๆ
ค่าตอบ
แทนราย
เดือน

เบี้ย
ประชุม

โบนัส อื่นๆ

1. พล.ต.อ. เภา    สารสิน * ประธานกรรมการ - - 257.6 - - - - -

2. นายอภิศักดิ์     ตันติวรวงศ์ * ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 600.0 280.0 1,020.8 - 376.7 140.0 1,530.3 -

3. นายบุญสม       เลิศหิรัญวงศ์ * ประธานกรรมการ 
และกรรมการอิสระ

- - - - 150.0 70.0 - -

4. นายรัตน์         พานิชพันธ์** กรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

480.0 - 1,259.4 - - - 1,224.2 -

5. นายชัชชาติ       สิทธิพันธุ์ ** กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- - - - 480.0 - - -

6. นายอดุลย์      วินัยแพทย์*** กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

480.0 665.0 1,259.4 - 141.3 217.0 1,224.2 -

7. นายจุลสิงห์      วสันตสิงห์ *** กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

- - - - 338.7 427.0 - -

8. นายอนันต์       อัศวโภคิน กรรมการ 480.0 196.0 1,259.4 - 480.0 224.0 1,224.2 -

9. นายอดิศร        ธนนันท์นราพูล กรรมการ 480.0 224.0 1,259.4 - 480.0 224.0 1,224.2 -

10. นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ กรรมการ และ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

480.0 420.0 1,259.4 - 480.0 364.0 1,224.2 -

11. นายราชัย       วัฒนเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ

480.0 665.0 1,259.4 - 480.0 651.0 1,224.2 -

12. นายสุริย์        บัวคอม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

480.0 504.0 1,259.4 - 480.0 630.0 1,224.2 -

13. นายกฤษณ์        พันธ์รัตนมาลา**** กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 134.7 84.0 1,259.4 - - - 343.5 -

14. นายอาชนัน     อัศวโภคิน **** กรรมการ 346.7 140.0 - - 480.0 224.0 884.2 -

15. นางสุวรรณา    พุทธประสาท กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

480.0 - 1,259.4 - 480.0 - 1,224.2 -

16. นายประวิทย์   โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ 480.0 - 1,259.4 - 480.0 - 1,224.2 -

17. นายซวง        ชัยสุโรจน์ *****  กรรมการ - - 40.0 - - - - -

18. นายพรเทพ      พิพัฒน์ท้ังสกุล***** กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง 480.0 - 1,087.6 - 480.0 - 1,224.2 -

รวม 5,881.3 3,178.0 15,000.0 - 5,806.7 3,171.0 15,000.0 -

 (หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ    *  นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 แทนพลตำารวจเภา สารสิน ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งได้ถึงแก่
อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556
นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 แทนนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  ซึ่งได้ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

**  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทนนายรัตน์ พานิชพันธ์ ซึ่งได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ โดย
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

รายงานประจํ ปี 255860 า



-  ค่าตอบแทนคณะผูบ้ริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผูบ้รหิารสีร่ายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ดัการ

ลงมาและผูบ้รหิารรายทีส่ีท่กุราย ซ่ึงรวมตัง้แต่ระดับผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการขึน้ไป ในปี 2557 และ ปี 2558 เป็นจำานวนเงนิ 65.4 ล้านบาท 

และ 55.9 ล้านบาท ตามลำาดับ สรปุรายละเอยีดได้ดังน้ี

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2557 ปี 2558

เงินเดือน 49.2 38.3

โบนัส 14.4 15.9

เงินสำารองเลี้ยงชีพ  1.9 1.7

รวม 65.4 55.9

(หน่วย : ล้านบาท)

(ข)  ค่าตอบแทนอื่นๆ  

บรษิัทและบรษิัทย่อยได้จัดตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชีพพนักงาน โดย

พนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจในอัตรา

ร้อยละ 3- 6 ของเงินเดือนขณะเดียวกันบริษัทและบรษิัทย่อยร่วม

จ่ายเงนิสมทบในอตัราร้อยละ 3- 6 ของเงินเดือนด้วย เงินกองทนุดงั

กล่าวจดทะเบียนบริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง  

โดยปฎบิตัติามข้อกำาหนดของพระราชบญัญัตกิองทนุสำารองเล้ียงชพี 

พ.ศ. 2542

5. บุคลากร
 

(ก) ณ สิน้ปี 2557 และปี 2558 บรษิัทและบริษัทย่อย มจีำานวน

พนกังานทัง้สิน้ 1,408 คน และ 1,358 คน ตามลำาดับ โดยแบ่งเป็น

สายงานหลกัได้ดงันี้

ส่วนงาน 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558

1.  สายกรรมการผู้จัดการ 60 41

2.  สายโครงการบ้าน 918 879

3.  สายอาคารสำานักงานให้เช่า

และห้องชุดพักอาศัยให้เช่า

329 330

4.  สายสนับสนุนปฏิบัติการ 101 108

    รวม 1,408 1,358

(หน่วย : คน)

(ข)  ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

(1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2558)  -ไม่ม ี-

(ค)  ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กบัพนกังาน

บรษิัทและบรษิัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนกังานอย่างเหมาะสม

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานที่ทำาได้เปรียบเทียบกับเป้า

หมายทีต่ัง้ไว้ในแต่ละปี โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำาปี  

เงนิสำารองเล้ียงชพี ซึง่ผลตอบแทนโดยรวมของพนกังานใน ปี 2557  

และปี 2558 แสดงรายละเอยีดได้ดงันี้

ประเภทผลตอบแทน ปี 2557 ปี 2558

1.  เงินเดือน 490.2 520.2

2.  โบนัส 226.4 222.0

3.  เงินสำารองเลี้ยงชีพ 20.2 22.0

4.  อื่นๆ1/ 88.9 77.4

รวม 825.7 841.6

(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ  1/ ผลตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ย

ประกันสุขภาพและชีวิตและสวัสดิการอื่นๆ

 

(ง)  นโยบายในการพัฒนาบคุลากร  

บรษิัทและบรษิัทย่อยมนีโยบายในการจดัการฝึกอบรม และพฒันา

ศกัยภาพบคุลากรของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างต่อเนือ่งเพือ่เสรมิ

สร้างความรู้และความสามารถ โดยการจัดหลักสูตรขึ้นเพื่อให้

พนกังานในระดบัต่างๆ ได้เข้ารบัการฝึกอบรม ซึง่ได้มกีารกล่าวถงึ

และยกตัวอย่างบางส่วนแล้วในหัวข้อ การกำากับดูแลกิจการ 1.3 

บทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสีย ข้อย่อย “กลุ่มพนกังาน”

***  นายจุลสงิห์ วสนัตสงิห์ ได้รบัการอนมุตัแิละแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 เมือ่วนัที ่17 เมษายน 2558
แทน “นายอดุลย์ วินัยแพทย์” ที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ 

****  นายอาชนนั อศัวโภคนิ ได้รบัการอนมุตัแิละแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่11 เมษายน 2557
แทน “นายกฤษณ์  พันธ์รัตนมาลา” ที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ 

*****  นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 แทนนายซวง ชัยสุโรจน์ ซึ่งได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 
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รายงานประจํ ปี 255862 า



1.  นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

การกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีมจีริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางเสมอมา 

โดยตระหนกัถงึบทบาทและความสำาคญัของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนกังานทีม่ต่ีอการบรหิารงานของบรษิัท จึงไม่เพยีงมุง่มัน่ทีจ่ะสร้าง

มลูค่าเพิม่อย่างยัง่ยนืให้กบัผูถ้อืหุน้ แต่ยงัให้ความสำาคญักบัการปฏิบตัิ

อย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทได้จัดกรอบแนวทางในการดำาเนินธุรกิจตามหลักของการ

กำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีจรรยาบรรณ และจริยธรรม โดยได้จัด

ทำานโยบายกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ แล้วได้ยึดถือ

ปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั และได้ปรบัปรงุ เพิม่เตมิข้อปฏบิตัใิห้ครอบคลุม

แนวปฏบิตัต่ิางๆ ให้เป็นสากล มคีวามทนัสมยั เหมาะสมกบัเวลา เพ่ือให้

การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

ควอลติีเ้ฮ้าส์ จำากดั (มหาชน) เป็นไปอย่างมมีาตรฐาน ประกอบด้วย

คณุธรรม จรยิธรรมทีเ่หมาะสม โดยคณะกรรมการบรษิัทได้อนมุตัิ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุม

คณะกรรมการบรษิัท คร้ังที ่1 / 2559 เมือ่วันที ่26 กุมภาพนัธ์ 2559

นโยบายดังกล่าวจะเน้นถึง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทยีมกนั การคำานงึถงึบทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี การเปิดเผย

ข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

บรษิัทกำาหนดให้เป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร  

และพนักงานทุกคน จะต้องรับทราบ ทำาความเข้าใจ และปฏิบัติ

ตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และให้นำา

นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจ 

แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” เพื่อเพิ่มช่องทางให้

ผู้บริหาร พนักงาน ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ และนำาไปปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ 

ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นให้ได้รับสิทธิอันพึงได้รับ คือ

1.  สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น  ได้แก่

1.1   มีสิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น 

1.2   มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ตดัสนิใจในการเปลีย่นแปลงในนโยบาย

ทีส่ำาคญัของบรษิทั และในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการ

ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.3   มีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความ

เห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

การกำากับดูแลกิจการ

63บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า



1.4   มีสิทธิในการได้รับ ส่วนแบ่งกำาไร 

1.5   มสีทิธใินการพจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ และ

การจ่ายเงินปันผล

1.6   มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด

1.7   มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด

1.8   มีสิทธิในการส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำาหนด

1.9  มีสิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลาและใน

รูปแบบท่ีเหมาะสม ในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อ

บริษัทและตนเอง

1.10  มีสิทธิอื่นๆ ทุกประการ ตามที่กฏหมายกำาหนด

2.  สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายท่ีจะอำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายทุก

ประเภท ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงผู้ถือหุ้นที่

เป็นนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในปี 2558 บรษัิทได้มกีารจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง เมือ่วนัศกุร์ที่ 

17 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด เป็นผู้จัดส่งหนังสือ

เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 นอกจากนี้ 

บริษัทยังเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและรายละเอียดประกอบ

แต่ละวาระการประชมุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ผ่านเวบ็ไซต์

ของบรษิัท “www.qh.co.th” ในวันที ่12 มนีาคม 2558 ทั้งนี้ เพ่ือให้

ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม 30 วัน 

รวมทั้งบริษัทได้อำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ โดยการเลอืกสถานที่ประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถ

เดนิทางมาร่วมประชมุโดยสะดวก คือ อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพิน ีเลขที่ 

1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่ง

เป็นสถานที่ที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินี

บริษัทคำานึงถึงความสำาคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายจึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นมี

ส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ดังนี้ 

-   เสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังที ่1/2558

-  เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

-   ส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 

ซึ่งบริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้

บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่  30 กันยายน 2557  โดยกำาหนด

ช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ชื่อบุคคล และส่งคำาถามล่วงหน้า 

ในระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557  ซึ่งปรากฎ

ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคล และส่งคำาถามล่วงหน้า

มายังบริษัทแต่อย่างใด

การจัดทำาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษา

องักฤษ  โดยระบวุตัถปุระสงค์ และเหตผุลประกอบ พร้อมทัง้แสดง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาใน

แต่ละวาระอย่างชดัเจน  รวมถึงเอกสารทีต้่องใช้เพ่ือเข้าประชมุผูถ้อืหุน้ 

ซึง่ระบทุัง้กรณทีีผู่ถ้อืหุน้เข้าประชมุด้วยตนเอง และกรณมีอบฉนัทะ

ให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน ซึ่งให้ครอบคลุมทั้งกรณีที่ผู้ลงทุนเป็น

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน

การดำาเนินการประชุม

ก่อนเริม่การประชมุแต่ละวาระ ประธานทีป่ระชมุประกาศให้ทีป่ระชุม

ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน และทราบถึงผู้ไม่มี

สิทธิออกเสียง  เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ในการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและ

ตั้งคำาถามอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาเพียงพอเหมาะสม และผู้บริหาร

ตอบข้อซักถามชัดเจนตรงประเด็น

การนับคะแนนเสียง ทำาด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และประกาศ

ผลให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้บริษัทใช้ผู้นับคะแนนที่เป็นกลาง และ

เก็บผลการลงคะแนนไว้ให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

การจัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมมีบันทึกมติที่ถูกต้อง ชัดเจน และระบุผลการ

นับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนว่ามีผู ้ถือหุ ้นที่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง จำานวนกี่เสียง และหากมีผู้ถือหุ้นที่

ไม่มีสิทธอิอกเสียง เนือ่งจากมส่ีวนได้เสียกบัเรือ่งทีพิ่จารณา กร็ะบุ

ด้วย รวมทั้งมีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

และได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท  

www.qh.co.th ภายใน 14 วัน 

รายงานประจํ ปี 255864 า



1.2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2558 มกีรรมการเข้าร่วมประชุม

รวม 12 ท่าน จาก 12 ท่านประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

4ท่าน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและสำานัก

กฎหมายซึ่งเป็นตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน

เข้าร่วมประชุมด้วย โดยการประชุมดังกล่าวผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้า

ร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ   

การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆอย่าง

เหมาะสม โดยไม่มีวาระอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระตาม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาส

แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมี

สทิธอิอกเสยีง 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง ในการประชุมตามสทิธิทีถ่อืหุน้อยู่ 

โดยมีการนับคะแนนเสียงด้วยระบบ bar code และสรุปผลคะแนน

เสียงในแต่ละวาระด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง ซึ่งแสดงผลบน

จอภาพให้ทราบโดยทัว่กัน นอกจากน้ี ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ

บริษัทได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 

บริษัทได้สนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น และอำานวย

ความสะดวก ดังนี้

1)  ส่งแบบมอบฉนัทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมส่งหนังสือนัดประชมุ

พร้อมท้ังคำาแนะนำาขัน้ตอนในการมอบฉนัทะ อย่างชัดเจน ส่วนแบบ

มอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ค. บริษัท ได้เผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ 

ของบริษัท www.qh.co.th 

2)  แบบมอบฉันทะที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นจะเป็นแบบให้ผู้ถือหุ้น สามารถ

กำาหนดทิศทางให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ได้ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

3) เสนอให้กรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นผูร้บัมอบอำานาจจากผูถ้อืหุน้

ที่ไม่สะดวกจะตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะของตนเอง โดยระบรุายละเอยีด

ของกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในแบบหนังสือมอบอำานาจ 

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

1.  ไม่นำาความลับของบริษัทไปใช้ไม่ว่าเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตวั หรอื

นำาความเสียหายมาสู่บริษัท โดยเจตนาหรือนำาข้อมูลดังกล่าว

ไปเผยแพร่ให้ ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่ง 

หรือบุคคล ภายนอกอื่นๆ ยกเว้นแต่ว่าเป็นข้อมูลที่สื่อสารกัน

ในการดำาเนินงานปกติหรือเป ็นข ้อมูลที่ ใช ้ เผยแพร ่ต ่อ

สาธารณชน

2.  ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเพื่อการซื้อขายหุ้น 

3.  ให้กรรมการและผูบ้รหิาร รายงานการซือ้ขายหุน้ / การถอืครอง

หลักทรัพย์ของบริษัท ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฏ ระเบียบ ที่ทาง

การกำาหนด และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับ

ทราบทุกรายการ

4.  บริษัทมีนโยบายห้ามไม่ให้ผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทใน

ช่วง 1 เดอืน ก่อนทีง่บการเงนิจะประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารนำาข้อมูลภายในของบริษัท

ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยบริษัทปฏิบัติและเปิดเผย

การทำารายการเก่ียวโยงกันทุกรายการอย่างถูกต้องตามข้อกำาหนด

ของทางการ และทำารายการ โดยยดึหลักเปรยีบเสมอืนการทำารายการ

กับบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ที่อาจเกิดขึ้น 

1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิัทคำานงึถึงผูม้ส่ีวนได้เสียในกลุ่มต่างๆ โดยได้มกีารกำาหนดนโยบาย

เกี่ยวกับการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่ม

ต่างๆ ไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัทมี

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

กลุ่มพนักงาน
บรษิัทตระหนกัดว่ีาพนกังานเป็นปัจจยัหลกัทีม่คีวามสำาคญัปัจจยัหนึง่ 

ที่ส่งเสริมให้บริษัทประสบความสำาเร็จและเติบโตก้าวไปข้างหน้า 

บริษัทจึงมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อพนักงานดังนี้

1)  ให้ผลตอบแทนระยะสั้นที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ 

ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนและ

ผลการดำาเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถใน

การทำากำาไรของบริษัทในแต่ละปี

2)   ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน

ให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ

3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำาหนดทิศทางการ

ทำางาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท
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4)  ดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติ 

สุขภาพอนามัยร่างกาย และทรัพย์สิน ของพนักงาน

5)  การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของ

ความถูกต้อง และเป็นธรรม และกระทำาด้วยความสุจริต

6)  ปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ เกีย่วกบักฎหมายแรงงาน

และสวัสดิภาพของพนักงาน

7)  บรหิารพนกังานโดยหลกีเลีย่งการกระทำาใดๆ โดยไม่เป็นธรรม

และไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความ ก้าวหน้าและความ

มั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน

8)  ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

นอกจากนี ้ บรษิัทยงัได้เปิดช่องทางการสือ่สารและรบัข่าวสารข้อมลู

ต่างๆท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานกฎและระเบียบต่างๆ

ของบริษัท โดยนำาข้อมูลเหล่านี้แสดงไว้ใน Intranet ของบริษัท

และกำาหนด E-mail address ให้แก่พนักงานเพือ่ใช้เป็นช่องทางการ

สื่อสารทั้งบุคคลภายนอกและภายในบริษัท 

เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงาน

และองค์กร บรษิัทยงัได้เปิดโอกาสให้พนักงานจัดทำาเป็นหนังสือ เพ่ือ

แจ้งข้อเท็จจริง ปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะของพนักงาน

หรือเรื่องการร้องทุกข์ต่างๆ โดยนำาไปใส่กล่องรับฟังความคิดเห็น 

เป็นต้น  ทั้งนี้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับทั้งหมด จะได้รับการ

พิจารณาอย่างจริงจัง จากคณะกรรมการจัดการ เพื่อที่จะกำาหนด

แนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย 

ด้านสวัสดิการพนักงาน
-   บริษัทมีการจัดตั้งคณะทำางานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

พนักงาน โดยจัดตั้งจากตัวแทนของพนักงานในแต่ละฝ่ายงาน

ต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งสำาหรับการแลก

เปลี่ยนข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมต่างๆในการปฏิบัติระหว่าง

พนักงานและผู้บริหาร เพื่อนำาไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อ

ให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดีขึ้น พร้อมทั้งยัง

ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน

-  บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเคร่ืองแบบพนักงานสำาหรับผู้ที่ปฏิบัติ

หน้าทีพ่นกังานต้อนรบัหรอืพนกังานขายทีป่ระจำาอยูท่ีโ่ครงการบ้าน 

โครงการอาคารสำานักงานให้เช่า โรงแรม และโครงการ

เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์

-   บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้นอก 

-   บริษัทจัดให้มีการประกันชีวิต และอุบัติเหตุแบบกลุ่ม การ

ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (กรณีคนไข้ใน) 

-  บริษัทจัดให้มีสวัสดิการกระเช้าเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วยจาก

การปฏิบัติงาน และกรณีคลอดบุตร

-   บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นขวัญและ

กำาลังใจตอบแทนความตั้งใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

-  บรษิัทให้ความสำาคญักบัเรือ่งสวสัดกิารและสุขภาพพนกังาน โดย

จัดให้มห้ีองพยาบาลและมพียาบาลวชิาชพีประจำา เพ่ือให้คำาปรกึษา

คำาแนะนำา และการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแก่พนักงานรวมทั้ง

มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำาปีของพนักงาน 

-   บริษัทจัดให้มีระบบสวัสดิการอื่นๆ ที่รวมถึงครอบครัวพนักงาน 

เช่น สวสัดกิารเงินช่วยเหลือพนกังานและครอบครวั (สาม ีภรรยา 

บตุร) กรณเีสียชวีติ สวสัดกิารทนุการศึกษาบตุรพนกังาน เป็นต้น

-   บริษัทจัดหาร้านอาหารมาให้บริการในราคาที่เป็นธรรม เพื่อ

อำานวยความสะดวกให้แก่พนักงาน 

-   บรษิัทได้มกีารดแูลสภาพแวดล้อมในการทำางาน เพ่ือให้พนักงาน

มีสุขอนามัยที่ดีในขณะปฏิบัติงาน อาทิ มีการตรวจสอบความ

สะอาดของจุดบริการนำ้าดื่ม ภายในพื้นที่สำานักงาน, การดูแล

เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ ในระบบปรับอากาศภายในสำานักงาน

อยู่เป็นประจำา อกีทัง้มกีารตดิตัง้เครือ่งกดนำา้ยาฆ่าเชือ้โรคสำาหรบั

ฝารองนั่งชักโครก

-   บรษิัทได้มกีารปรบัเปลีย่นระเบียบบางส่วน เพื่อความเป็นธรรม

ให้แก่พนักงาน กรณีที่พนักงานไม่สามารถใช้วันหยุดพักร้อน

ตามสวัสดิการได้ครบตามสิทธิ โดยมีการผ่อนปรนให้สามารถ

สะสมวันลาพักร้อนได้ 

-   บริษัทได้มีการส่งเสริมสุขอนามัย ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ 

โดยการนำากีฬา/การออกกำาลังกาย เข้ามาเป็นส่ือกลางให้พนกังาน

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยสนับสนุนโครงการกิจกรรม

สันทนาการพนักงาน ในรูปแบบของชมรมกีฬา อาทิ ชมรม

ฟุตบอล, ชมรมแบดมินตันและชมรมวิ่ง

การพัฒนาบุคลากร
ตามที่ทางบริษัท มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ

เตบิโตอย่างยัง่ยนืและต่อเนือ่งของบรษิัท จงึได้มกีารกำาหนดแผนงาน

และกระบวนการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของทาง

บรษิัท โดยได้กำาหนดแนวทางการพัฒนาความรู ้ความสามารถ และ

ทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงานตามแต่ระดับชั้น อีกทั้งได้มี

การจดัทำาโครงการต่างๆ เพือ่มุง่เน้นให้ผูบ้รหิารและพนกังาน ตระหนกัถงึ

การใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อม

ในทางอ้อม

รายงานประจํ ปี 255866 า



บริษัท ได้กำาหนดหลักสูตรฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรหลัก 

(Core Course)  หรือหลักสูตรเสริมตามสายการปฏิบัติงาน  เพื่อ

ให้พนกังานในระดบัชัน้ต่างๆ ได้มโีอกาสเข้ารบัการอบรม ตามนโยบาย

ของทางบริษัทฯ ที่ได้กำาหนดไว้ อาทิ

การปฐมนิเทศพนักงาน - สำาหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงาน

ใหม่ทุกราย ได้มีโอกาสรับทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ

ต่างๆ พร้อมทั้งโครงสร้างธุรกิจของบริษัท  อีกทั้งข้อมูลผล

ประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ที่พนักงานจะได้รับจากบริษัท

ความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงาน - สำาหรับพนักงานกลุ่มงาน

ก่อสร้าง เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในพื้นฐานของการก่อสร้าง

บ้านทีถ่กูสร้างขึน้ให้ได้ตามแบบมาตรฐานทีก่ำาหนดไว้ ซ่ึงช่วยให้การ

ก่อสร้างบ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและช่วยให้บุคลากร

สามารถก่อสร้างบ้านตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าและบรษิัท  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานรากและการแก้ไข - สำาหรับ

พนกังานกลุม่งานก่อสร้าง เพือ่ให้พนกังานมคีวามเข้าใจในงานฐานราก

ซึ่งมีความสำาคัญอย่างยิ่ง  ในงานก่อสร้างอาคารหรือบ้านพักอาศัย  

จึงได้จัดอบรมสัมมนาให้กับวิศวกร และผู้บริหารโครงการของทาง

บริษัท ได้เรียนรู้ประสบการณ์ เทคนิควิธีรวมไปถึงแนวทางแก้ไข

ปัญหาทีเ่กดิจากฐานรากได้อย่างถกูต้อง จากวทิยากรทีม่ปีระสบการณ์

โดยตรง

Proactive Leadership - สำาหรบัผูบ้รหิารระดับกลาง  เพือ่เป็นการ

พัฒนาผู้บริหารระดับกลางตั้งแต่วิธีคิด ทัศนคติ จนถึงกระบวนการ

ในการทำางาน ซึ่งผู้บริหารระดับกลางนี้ จะเป็นกลุ่มผู้บริหารที่จะ

ต้องเชื่อมโยงนโยบาย ภารกิจใหม่ ๆ  ลงสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วย

ให้สามารถบริหารงานได้เป็น บริหารคนได้ รวมไปถึงการบริหาร

ความคิด อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและพัฒนางานต่อไป

การให้คำาปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาทีมสู่ความ

ยัง่ยืน - สำาหรบัผูบ้รหิารระดบักลาง เพือ่ให้ผูบ้รหิารสามารถใช้จิตวทิยา 

รวมไปถงึเทคนคิ ในการบริหารจัดการด้านทรพัยากรบคุคล ได้อย่าง

เหมาะสม ในสภาวะการณ์ต่างๆ ทีเ่กิดข้ึน ส่งให้ให้ฝ่าย/งาน ทีสั่งกัด

ดแูลสามารถปฏบิตังิานร่วมกนัได้อย่างเรยีบร้อย ส่งผลอนัดต่ีอพนกังาน

ที่พนักงานในองค์กรได้อย่างมีความสุข

สมัมนาเศรษฐกจิมหภาคและแนวโน้มอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์

ในปี 2558 - สำาหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง  เพ่ือให้ผูบ้รหิารระดบัสงูทราบ

แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิมหภาพของปี 2558 และแนวโน้มของธรุกจิ

ภาคอสังหาริมทรัพย์ และสามารถนำามาปรับใช้และวางแผนการ

ดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม  อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้

และความเข้าใจของผู้บริหารระดับสูงในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่มี

ผลกระทบต่อธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์  โดยเป็นการกระตุ้นให้

ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้และหาข้อมูลเชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติม เพื่อนำา

มาใช้ในการวางแผนการขาย การลงทนุและก่อสร้างอสังหารมิทรพัย์ 

การว่าจ้างพนักงาน และการใช้จ่ายโครงการอย่างเหมาะสม

เทคนคิการใช้หลักจิตวทิยาสำาหรบัผูบ้รหิาร - สำาหรบัผูบ้รหิารระดับสงู  

เพื่อให้ผู ้บริหารระดับสูงมีทักษะความรู ้เพิ่มเติมในศาสตร์ด้าน

จิตวิทยาการบริหาร เพื่อการบริหารคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน 

ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันออกไปให้สามารถอยู่

รวมปฏิบัติงานกันได้อย่างมีความสุข และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดทำาโครงการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและ
สิ่งแวดล้อมการปฏิบัติงาน
บรษิัท ได้กำาหนดโครงการเพ่ือการพัฒนาบุคลากร พร้อมทัง้

โครงการที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านสุขลักษณะ 

และการสร้างสุขนิสัยที่ดีในสถานทีท่ำางาน  อกีทัง้โครงการทีส่่งเสรมิ

ให้ผูบ้รหิารและพนักงาน ได้มีโอกาสเปิดรับความรู้จากองค์กรและ

สถาบันจากภายนอก เพื่อเพิ่มทักษะ และสามารถนำาความรู้ที่ได้

รับนำามาปรับใช้ในการทำางาน อาทิ

โครงการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก  ตาม

ทีบ่รษิัท ได้มนีโยบายทีส่นบัสนนุให้พนกังาน ได้มโีอกาสได้รบัทกัษะ

ต่างๆ พร้อมทัง้ความรูอ้นัเป็นประโยชน์ จากองค์กรและสถาบนัภายนอก  

เพ่ือเป็นการเปิดมมุมองด้านความรูใ้หม่ทีเ่ป็นประโยชน์ และนำาความรู้

ต่าง ๆ ที่ได้รบันัน้ มาปรบัใช้ให้เกดิประโยชน์กบับรษิัท ซึง่จะส่งผลดี

ในด้านประสิทธิภาพการทำางานต่อไป

โครงการจัดทำาวารสารอิเล็คทรอนิคภายใน  โครงการดังกล่าวนี้ มี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัท และฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล ไปยังผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหารและ

พนักงานทุกท่าน ได้มีโอกาสได้รับข่าวสารภายในองค์กร พร้อมทั้ง

ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายในองค์กรเป็นระยะ  อีกทั้งเป็นช่อง

ทางให้กับทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการสื่อสารสิ่งต่างๆ ไม่ว่า

67บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า



ระดับพนักงาน
เฉล่ียเวลาเข้ารับการ
อบรม (ช่ัวโมง:คน:ปี)

เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร

พนักงาน 120 เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ และทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำาไปปฏิบัติงาน โดยสามารถ
นำาความรู้ต่างๆ ที่ได้รับไปพัฒนางานได้ พร้อมทั้งเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี อันจะส่งผลไปถึงการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างดีที่สุด

ผู้บริหารระดับ
กลาง

120 เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง มีความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งทักษะ ในการบริหารจัดการทีม และ
การวางแผนงาน รวมไปถึงการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีระบบ และเป็นไปตาม
นโยบายที่ได้รับจากทางบริษัทต่อไป

ผู้บริหารระดับสูง 111 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง สามารถบริหารจัดการงาน และรวมไปถึงบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา 
ให้เป็นไปตามหน้าที่การปฏิบัติพร้อมทั้งนโยบายที่ได้รับจากบริษัท อนึ่ง ผู้บริหารสามารถสร้างมุม
มองด้านการบริหารให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งมีวิสัยที่ดี เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท
ในอนาคต

กลุ่มลูกค้า
บริษัทมีการกำาหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าในจรรยาบรรณ

ของบริษัทซึ่งสามารถดูได้ที่ “www.qh.co.th” และมีนโยบายใน

การปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังนี้

1)  สนองความต้องการของลกูค้า/ผูบ้รโิภคด้วยผลติภณัฑ์ทีม่คุีณภาพ

และบริการที่เป็นเลิศ

2)  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน

ถูกต้องเป็นธรรมแก่ลูกค้าและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

3)  ให้การรบัประกนัสนิค้าและบรกิารภายใต้ข้อกำาหนดอนัเหมาะสม

4)  ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้า  ทั้งๆ ที่รู้ว่าสินค้าและ

บริการนั้นๆ มีข้อบกพร่อง เสียหาย หรืออาจเกิดอันตรายต่อ

ลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพตำ่ากว่า

มาตรฐานให้กับลูกค้า

5)  จดักลไกและระบบบรกิารลกูค้า ให้ลกูค้าสามารถร้องเรยีนความ

ไม่พอใจในสินค้า บริการได้โดยสะดวก และดำาเนินการอย่างดี

ที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

จะเป็นนโยบายของทางบริษัท กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ไปยัง

ผู้บริหารและพนักงาน ให้ได้รับทราบและปฏิบัติตาม โดยการจัด

ทำาวารสารอิเล็คทรอนิคดังกล่าวนี้ จะถูกจัดทำาขึ้นทุกๆ ไตรมาส 

โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบอีเมล์ของบริษัท 

และระบบอินทราเน็ตภายในบริษัท

โครงการจัดทำาของที่ระลึกครบรอบอายุงาน โครงการดังกล่าวนี้ 

ได้จัดทำาขึ้นตามนโยบายของทางบริษัทเพ่ือมอบให้แก่พนักงานที่

ร่วมงานกับทางบริษัทมาเป็นระยะเวลารวม 10 ปี และ 20 ปี  เพื่อ

เป็นการยกย่องและขอบคุณพนักงาน ที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ ใน

การร่วมปฏิบัติงานกับทางบริษัทด้วยดีเสมอมา  อันส่งผลถึงขวัญ

และกำาลังใจต่อพนกังาน ในการปฏิบตังิานในหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมาย

อย่างเต็มความสามารถต่อไป

ตารางแสดงเวลา (ชั่วโมง) การเข้ารับการอบรม - แยกตามกลุ่มระดับพนักงาน

6)  พยายามรักษาต้นทุนการผลิตให้ตำ่าที่สุดโดยยังรักษาคุณภาพ

ของสินค้า และบริการที่ได้มาตรฐาน

7) แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าให้

มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

8)  กรณทีี่ไม่สามารถปฏิบตัติามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรบีแจ้ง   

ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาและป้องกันความเสียหาย

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำาเนินการกิจกรรมต่างๆร่วมกับลูกค้า ตาม

รายละเอยีดที่ได้กล่าวไว้ในหวัข้อ ความรบัผดิชอบต่อสังคม ข้อย่อย 5 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

สำาหรับลูกค้าในโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมที่มีข้อร้องเรียน  

สามารถตดิต่อได้ ทีห่มายเลขโทรศพัท์ 1388  ในวนัและเวลาทำาการ

  

ส่วนโครงการอาคารสำานักงานให้เช่าหรือโครงการอาคารที่พัก

อาศัยให้เช่า ลูกค้าสามารถตดิต่อกับผูจั้ดการอาคารหรอืผูท้ีร่บัผดิชอบ

ในอาคารนั้นๆ ได้โดยตรง

รายงานประจํ ปี 255868 า



กลุ่มคู่ค้า 
บรษัิทและบรษัิทย่อยยดึมัน่ในการดำาเนนิธุรกิจกับคู่ค้าอย่างซือ่สตัย์ 

โปร่งใส และเสมอภาค เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 

โดยคู่ค้าดังกล่าวต้องไม่นำามาซ่ึงความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของ

บริษัท ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม จรรยา วัฒนธรรม และ

ประเพณอีนัดมีกีารซือ้สนิค้า และมข้ัีนตอนการดำาเนินงานทีส่ามารถ

ตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี ้บรษิัทได้นำาระบบ Supply  Chain ใช้ในการสัง่ซือ้สินค้า 

เพือ่ลดขัน้ตอน ลดเวลา และเอกสารต่างๆในการตดิต่อระหว่างคูค้่า

และบริษัทเพื่อลดค่าใช้จ่ายและคู่ค้าสามารถจัดเตรียมสินค้าได้ทัน

ตามกำาหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่คู่ค้า 

เช่น บริษัทดำาเนินการปรับขึ้นราคารับเหมาก่อสร้างหรือให้เงินช่วย

เหลือแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง เมื่อต้นทุนค่าก่อสร้างมีการปรับราคา

สูงขึ้นถึงแม้ว่าได้มีการกำาหนดราคาที่แน่นอนไว้ในสัญญาแล้ว

ก็ตามและรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยชำาระค่าสินค้าเลยวันครบ

กำาหนดชำาระสนิค้า เว้นแต่คู่ค้ามไิด้ปฏิบตัติามเง่ือนไขหรอืผดิเงือ่นไข

ที่ตกลงกันไว้รวมท้ัง บริษัทยังได้มีการจัดงานเลี้ยง เพื่อขอบคุณ

แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านที่ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือบริษัท

ด้วยดีตลอดมา เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยบริษัท

ตระหนักดีว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำาคัญในการสนับสนุนให้

บริษัทสามารถผลิตสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ

ด้วยราคาที่ยุติธรรม 

กลุ่มคู่แข่ง
บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจกับคู ่แข่งอย่าง

ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็น

ธรรม เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ดังนี้

1)  แข่งขนัทางการค้าภายในกรอบกตกิาของการแข่งขันที่เป็นธรรม

2)  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป ็นความลับของคู ่แข ่งด ้วยวิธีการที่

ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย

3)  ไม่ทำาลายชือ่เสยีงของคูแ่ข่งขนัด้วยการกล่าวร้าย หรอืกระทำาการ

ใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

กลุม่ธนาคาร สถาบนัการเงนิ ผูถ้อืหุน้กู ้และเจ้าหนีเ้งนิกูย้มื
บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ 

และเจ้าหน้ีเงินกู้ยืมด้วยความซ่ือสัตย์และชำาระคืนเงินกู้ยืมและ

ดอกเบี้ยจ่ายตรงตามกำาหนดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ 

ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัดกรณีที่

มีเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้

เงินกู้ยืมของบริษัท หรือบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุ

ในสัญญาเงนิกูย้มืได้ บรษิัทจะจดัทำาหนงัสือชีแ้จงและส่งให้ธนาคาร 

สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นการล่วงหน้า และ

หารือตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติ

ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น 

-   ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ กรณีที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ 

-   บริษัทได้ดำาเนินการเจรจากับคู่ค้า และเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า 

เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสยีหาย

-    ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

-    ไม่เรยีก ไม่รบัหรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้

-    ไม่นำาเงนิที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ใน

ข้อตกลงที่ทำากับผู้ให้กู้ยืมเงิน

ทั้งนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดชำาระ

หนี้แต่อย่างใด

เพื่อเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

บริษัทจึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อร้องเรียน หรือ

แสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1.  โทรศัพท์ที่หมายเลข Call Center ของบริษัท (1388)

2.   อีเมล์  ถงึกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้โดยตรง (ซึง่สามารถ

ตรวจสอบ e-mail ดังกล่าว ได้ใน website ของบริษัท)

3.  เว็บไซต์ของบริษัท www.qh.co.th  (ในส่วนของบริการหลัง

การขาย, ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน ) 

4.  อีเมล์  :  info@qh.co.th 

5.  ยื่นเรือ่งโดยตรง หรอืทางไปรษณย์ีทีเ่ลขานกุารบรษิัท ตามทีอ่ยู่

ตามข้างล่างนี้

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  ชั้น 7

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

69บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า



1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ที่

มีส่วนได้เสียในเรื่องต่างๆ ของบริษัทซึ่งได้แสดงอยู่ในหัวข้อต่างๆ 

ในแบบแสดงรายงานข้อมลูประจำาปีแบบรายงาน 56-1 และเวบ็ไซต์

ของบริษัท “www.qh.co.th” เช่น รายช่ือและประวัติของ

คณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการ โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ 10 รายแรก การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน ปัจจยัความเสีย่ง  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ การจัดการ และฐานะการเงินและผล

การดำาเนินงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ “www.sec.or.th” และ 

“www.set.or.th”

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สามารถเปรียบเทียบ

ได้ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั ส่วนกรรมการตรวจสอบได้รบัค่าตอบแทน

ทีเ่หมาะสมกบัภาระ หน้าที ่ และความรบัผดิชอบจากการปฏบิตัหิน้าที่ 

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

ตอบแทนของบริษัท ก่อนนำาเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี และผู ้บริหารของบริษัทได้

รบัค่าตอบแทนท่ีเชือ่มโยงกับผลการปฏบิตังิานและผลประกอบการ

บริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ  กรรมการ

ชดุย่อย และผูบ้รหิารระดับสงู ไว้อย่างครบถ้วนในส่วนของโครงสร้าง

การจัดการ ข้อ 4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายงานของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบรษัิท ตระหนกัถึงความสำาคัญด้านคุณภาพของงบการเงนิ 

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานคุณภาพของงบการเงิน

รายไตรมาสและงบการเงนิประจำาปี เพือ่ให้ผูใ้ช้งบการเงนิ ได้รบัข้อมลู

อย่างถูกต้องครบถ้วน และบริษัทได้แสดงรายงานแสดงถึงความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำาและการเปิดเผย

รายงานทางการเงินของบริษัท เสนอไว้ในรายงานประจำาปีควบคู่

งบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่างบการเงินของ

บริษัทได้จัดทำาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผู้สอบ

บัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีข้อสังเกตที่

เป็นสาระสำาคัญ 

คณะกรรมการของบริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มี

ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง โดยเผยแพร่ข้อมูลและ

ข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิัท นอกจากนี ้คณะกรรมการ

บริษัทได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ดังนี้

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อ
รายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)ได้จัดทำาขึ้น

ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำาหนดให้ปฏิบัติตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง 

ประกอบกับการใช้ดลุยพินจิในการประมาณการในการจัดทำางบการเงนิ 

เพื่อให้สะท้อนผลการดำาเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญในด้านคุณภาพของ

งบการเงิน ด้วยการให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้

มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปในการใช้งบการเงนิ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดูแลเกี่ยว

กบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิโดยตรง ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึง

แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว

และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่มีเงื่อนไข

ทำาให้คณะกรรมการบรษิัทเชือ่ได้ว่างบการเงินของบรษิัท ควอลต้ีิเฮ้าส์ 

จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงฐานะการเงิน 

ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การทำารายการเกีย่วโยงกนั และความขดัแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีนโยบายหลักว่าการดำาเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นไปตาม

มาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบยีบ

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักจรรยาบรรณ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณารายการของกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน หรือเกี่ยวโยงกัน อย่างสมำ่าเสมอ ให้มีเงื่อนไขการทำา

รายการโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำาคัญ

เสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) และ

รายงานประจํ ปี 255870 า



ควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติเรื่องรายการเกี่ยวโยงทั้งขั้นตอนการ

ทำารายการและการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบ

ถ้วนตามข้อกำาหนดของทางการทุกประการ

นอกจากนี ้ บรษิัทได้พยายามจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบรษิัท  

บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม และบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่หลกีเลีย่งความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกดิขึน้ และบรษิทัได้จดัทำาประกาศทีเ่ก่ียวข้องกบั

รายการได้มา / จำาหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท และการทำารายการที่

เกี่ยวโยงกัน   เพื่อให้พนักงานได้ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ตามข้อกำาหนดของทางการดังได้แสดงรายละเอียดรายการเกี่ยว

โยงกันไว้แล้วในส่วนของหัวข้อ  รายการระหว่างกัน

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิัทคร้ังที ่6/2552 เมือ่วันที ่25 มิถนุายน 

2552 คณะกรรมการได้อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมี

ส่วนได้เสยี สำาหรบักรรมการและผูบ้รหิาร โดยเปิดเผยข้อมลูส่วนได้เสีย

ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธี

การรายงาน  ดังนี้ 

1)  ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมี

ส่วนได้เสียของตนและหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตาม

แบบรายงานที่บริษัทกำาหนด

2)  ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน ตามข้อ 1) ดังนี้

-  ภายใน 30 วันเมื่อเข้ารับตำาแหน่ง

-  ภายใน 30 วันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากรายงานที่

ได้เคยรายงานครั้งล่าสุด

3)  ให้ผู้ที่รายงานตามข้อ 1) ส่งรายงานมายัง เลขานุการบริษัท

ภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่จัดทำารายงาน  

4)  ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม

ข้อ 3) ให้ประธานกรรมการบรษิทัและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบภายใน 7 วันทำาการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

การรายงานการได้มาและจำาหน่ายหุน้ของบรษิัท ของกรรมการและ

ผู้บริหาร 4 รายแรก

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558

    ชื่อ ตำาแหน่ง

31 ธ.ค.2557 เปล่ียนแปลงในปี 2558 31 ธ.ค.2558

จำานวน 
(หุ้น)

สัดส่วน 
(%)

ได้มา 
(หุ้น)

จำาหน่าย 
(หุ้น)

จำานวน
 (หุ้น)

สัดส่วน 
(%)

 1.  นายบุญสม    เลิศหิรัญวงศ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ - - - - - -

 2.  นายชัชชาติ    สิทธิพันธุ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- - - - - -

 3.  นายอนันต์     อัศวโภคิน กรรมการ - - - - - -

 4.  นายจุลสิงห์    วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

- - - - - -

     นางภัทรา     วสันตสิงห์ คู่สมรส - - - - 19,930 0.00019

 5.  นายอดิศร     ธนนันท์นราพูล กรรมการ 944 0.00001 157 - 1,101 0.00001

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

 7.  นายราชัย      วัฒนเกษม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

- - - - - -

 8.  นายสุริย์      บัวคอม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

100,000 0.00109 16,666 - 116,666 0.00109

 9.  นายอาชนัน    อัศวโภคิน กรรมการ - - - - - -

10. นางสุวรรณา   พุทธประสาท กรรมการ  รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบรรษัทภิบาล 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

6,011,790 0.06546 1,001,964 - 7,013,754 0.06546

11. นายประวิทย์   โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส - - - - - -

12. นายพรเทพ    พิพัฒน์ทั้งสกุล กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

100,004 0.00109 16,667 - 116,671 0.00109

13. นายไพโรจน์   วัฒนวโรดม กรรมการบริหารความเส่ียง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส - - - - - -

14. นายสมมาตร   พรหมคุณากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

- - - - - -

15. นายรวี         มงคลทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 325,005 0.00354 54,167 - 379,172 0.00354

16.นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการบรรษัทภิบาล 

- - - - - -

หมายเหตุ : จำานวนหุ้นที่ได้มาระหว่างปี เป็นหุ้นที่ได้จากการได้รับหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

71บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า



ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและ

ทั่วถึง ทั้งในส่วนของการดำาเนินงานของบริษัทเองตลอดจนข้อมูล

สำาคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบ Set Community Portal หรือ ระบบ 

SCP ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และสือ่ต่างๆ เพือ่ให้ผูล้งทนุ  นกัวิเคราะห์  

และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนอีกทั้งบริษัทยังได้

เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ “www.qh.co.th”  

เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูข้อมูลทั่วไป และข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทได้โดยสะดวกนอกจากนี้ผู ้ที่สนใจยังสามารถติดต่อบริษัท 

เพื่อสอบถามข้อมูลธุรกิจได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2677-7000 

ในปี 2558 บริษัทได้มีการนำาเสนอข้อมูลดังนี้

-   นำาเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (Road Show) ในต่างประเทศ

จำานวน 4 ครั้ง

-   นำาเสนอข้อมลูแก่นกัลงทนุ (Road Show) ในประเทศจำานวน 1 ครัง้

-   จัดพานักลงทุนและนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ (Site visit) 

และให้การต้อนรบันกัลงทนุและนกัวเิคราะห์ทีข่อพบเพือ่รบัทราบ

สถานภาพการประกอบการ (Company visit) จำานวน 39 ครัง้

-   บริษัทมีการนำาเสนอข้อมูล แบ่งเป็น

•   จัดประชมุชีแ้จงผลประกอบการรายปีและรายไตรมาสแก่

นักลงทุนและนกัวเิคราะห์ (Analyst Meeting) จำานวน 4 ครัง้

•   แถลงแผนงานและเป้าหมายประจำา ปี 2558

•   จดัพานกัลงทุนและนักวิเคราะห์เย่ียมชมกิจการ (Site visit) 

ที่จังหวัด ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

•   จัดพานักลงทุนและนักวิเคราะห์เยี่ยมชมโครงการคอนโด

Q-สุขุมวิท

-   เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากับภาคธุรกิจหลายครั้ง ได้แก่

•    Corporate Day จดัโดยบรษิทัดีบเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย)

จำากัด

•    Thailand 1*1 Conference 2015 จัดโดย JP Morgan

•    Property Day จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด

•   Property Day จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด

•   CEO Day จัดโดยบริษัทภัทร จำากัด (มหาชน)

•    Opportunity Day with SET จัดโดยตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

นอกจากนีบ้รษิัทยงักำาหนดให้สำานกัลงทนุสมัพนัธ์ เป็นหน่วยงาน

ท่ีรบัผดิชอบในการเผยแพร่ข้อมลูทีส่ำาคญัทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรพัย์

ของบรษิัท ตลอดจนข้อมลูสำาคัญอืน่ๆ ซ่ึงหน่วยงานน้ีอยูภ่ายใต้

การควบคุมดูแลโดย  นางสุวรรณา พุทธประสาท ตำาแหน่ง

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ โดยผู้ลงทุนสามารถ

ติดต่อสำานักนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

-   “www.qh.co.th” ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” ในส่วนของ 

“สอบถามข้อมลูนกัลงทนุ” ในหวัข้อ “ตดิต่อนกัลงทนุสมัพนัธ์” 

หรือทาง

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

1.5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ
บริษัทได้จัดทำานโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำากบั

ดูแลกิจการฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครัง้ที ่1 / 2559  เมือ่วนัที ่26 กุมภาพันธ์ 2559  โดยบรษิัทได้เผยแพร่

นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

“ www.qh.co.th”

จริยธรรมธุรกิจ
บรษิัทได้จดัทำาข้อกำาหนดเกีย่วกบัเรือ่งจรรยาบรรณและข้อพงึปฏบิติั

ของพนักงาน (Code of conduct) ตั้งแต่ปี 2545 และ บริษัทได้

ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ

จรรยาบรรณธรุกจิ ฉบบัปรบัปรงุล่าสุดในการประชมุคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัท

ได้เผยแพร่จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of 

conduct) ของบริษัทไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th”

ทั้งนี้ การจัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจ ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานยึดถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทผู้มีส่วนได้เสีย

ทกุกลุม่ สาธารณชน และสงัคม เพือ่เป็นการปกป้องดแูลความขดัแย้ง

ทางประโยชน์ รวมถงึการปฏบิตังิานของพนกังานให้มคีวามโปร่งใส

ในการดำาเนินธุรกิจด้วย และได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณ ดังกล่าว เป็นประจำาทุกปี

ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์
บริษัทมีคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และ

ประสบการณ์การทำางานจากหลากหลายสาขา มกีารแบ่งแยกบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการอย่าง

รายงานประจํ ปี 255872 า



ชดัเจน มีการประชมุคณะกรรมการอย่างสมำา่เสมอ เพือ่ให้ความเหน็ชอบ

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ

ของบรษิัท และเพือ่ตดิตามการบรหิารงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไป

ตามเป้าหมายของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมกีรรมการบริษัท จำานวน 12 ท่าน 

ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4  ท่าน

กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 4  ท่าน

กรรมการที่เป็นอิสระ 4  ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 

     ของกรรมการทั้งหมด

การรวมหรือแยกตำาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบคุคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ดัการ 

เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่างการกำากับ

ดูแลและการบริหารงานประจำา โดยประธานกรรมการจะให้ความ

มั่นใจว่า ประเด็นสำาคัญทั้งหลายได้นำาเข้าสู่การพิจารณา และ

คณะกรรมการให้การเน้นหนักที่ถูกต้องกับการทบทวนและให้

ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการนำาเสนอและดูว่าได้มี

การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติตาม ส่วนกรรมการผู้จัดการ ทำาหน้าที่เป็น

ผู้นำาของคณะจัดการเพื่อนำากลยุทธ์ที่ได้รับการเห็นชอบแล้วไป

ปฏิบัติภายในกรอบที่คณะกรรมการได้กำาหนดไว้ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นชอบต่อ

วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของ

บริษัทท่ีนำาเสนอโดยฝ่ายจัดการของบริษัท และจัดให้มีกลไกใน

การกำากับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั้งระยะสั้น

และระยะยาว ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่จะก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้อืหุน้และคำานงึถงึผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสีย

ทกุฝ่ายซึง่ได้แสดงรายละเอยีด การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ

ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ข้อย่อย 1 คณะกรรมการบริษัท 

และหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ ข้อย่อย 2 คณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารได้มกีารประชุมร่วมกัน เพือ่อภปิราย

ประเดน็ต่างๆทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจัดการร่วมประชมุด้วย 

โดยในปี 2557 มกีารประชุม 1 ครัง้ เมือ่วันที ่22 ธันวาคม 2557และ 

ในปี 2558 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่  21  กันยายน 2558

การประเมินผลงานของคณะกรรมการ
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงาน

ตนเองทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มี

การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเดน็และอปุสรรคต่างๆ ในระหว่าง

ปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำางานของคณะกรรมการ

  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทำาแบบประเมิน

ผลการปฏิบัติงานปี 2558 โดยได้ทำาแบบประเมิน 2 แบบ คือแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ และแบบ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายบคุคล โดยแบบฟอร์ม

การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้ง 2 แบบ บริษัทจัดทำาขึ้น

ภายใต้หลักการกำากับดแูลกิจการทีด่ ีตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย  ซึ่งหัวข้อในการประเมินในแต่ละแบบมีดังนี้

1.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ 

ประกอบด้วย 6 หมวดคือ

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ

2)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3)  การประชุมกรรมการ

4)  การทำาหน้าที่ของกรรมการ

5)  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6)  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

2.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล 

ประกอบด้วย 3 หมวดคือ

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ

2)  การประชุมกรรมการ

3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กระบวนการในการประเมนิผลงานของคณะกรรมการรายคณะ
และรายบุคคล
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 ของทุกปี ประธาน

กรรมการบรรษัทภบิาล จะนำาส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของ

คณะกรรมการ บริษัททั้ง 2 แบบ ให้กรรมการทุกท่านประเมนิผล

การปฏบิตังิานประจำาปี ซึง่ภายหลังทีก่รรมการแต่ละท่านประเมิน

ผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำาส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

กลับมายงัเลขานกุารบรษิัท เพ่ือรวบรวมให้เลขานกุาร บรรษัทภบิาล

รวบรวมและสรุปผล การประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

บริษัท รายงานให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลรับทราบ ทั้งนี้ 

ประธานคณะกรรมการ
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รายชื่อ
กรรมการ
บริษัท

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร
และมีอำานาจ

ลงนาม

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
อิสระ

กรรมการ
สรรหาและ
กำาหนดค่า
ตอบแทน

กรรมการ
บรรษัท
ภิบาล

กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

 1.  นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ์ * ✓ ✓
 2.  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ** ✓ ✓ ✓
 3.  นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ *** ✓ ✓ ✓ ✓
 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 ✓ ✓ ✓

หมายเหตุ    *  นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์  ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 แทนนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  ซ่ึงได้ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

**  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 

แทนนายรัตน์ พานิชพันธ์ ซึ่งได้ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

***  นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ของบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 และได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 3/2558 เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 

บรรษัทภบิาล จะนำาเสนอผลการประเมนิ ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรษิัทต่อไป  ซึง่เกณฑ์การประเมนิผลในแต่ละระดับคะแนน มดีงันี้

มากกว่า 85%     =    ดีเยี่ยม

มากกว่า 75%     =    ดีมาก

มากกว่า 65%     =    ดี

มากกว่า 50%     =    พอใช้

เท่ากับหรือตำ่ากว่า 50%     =    ควรปรับปรุง

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบรษิัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ประกอบด้วย

คณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

บรรษัทภบิาล และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ซึง่สามารถสรปุ

การดำารงตำาแหน่งของกรรมการบรษิัทในคณะกรรมการชดุต่างๆ ดังนี้

รายงานประจํ ปี 255874 า



โดย ณ  31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมคีณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ประกอบ

การพจิารณาในเรือ่งต่างๆ จำานวน 4 ชุด คือ

1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

2)  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

3)  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

4)  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ซึง่ขอบเขต อำานาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และรายละเอยีดการประชุม

ของคณะกรรมการชดุย่อย มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอสิระ จำานวน 3 ท่าน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มรีายชือ่และจำานวนครัง้ในการเข้าร่วม

ประชมุของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2557 และ ปี 2558 ดงัต่อไปนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/การประชุมท้ังหมด(คร้ัง)

ปี 2557 ปี 2558

นายอดุลย์     วินัยแพทย์*** ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7 3/3

นายจุลสิงห์    วสันตสิงห์* ประธานกรรมการตรวจสอบ - 5/5

นายราชัย      วัฒนเกษม กรรมการตรวจสอบ 7/7 9/9

นายกฤษณ์     พันธ์รัตนมาลา**** กรรมการตรวจสอบ 1/1 -

นายสุริย์       บัวคอม** กรรมการตรวจสอบ 5/5 9/9

หมายเหตุ :  -  นายราชัย  วัฒนเกษม  เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
-  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกรศุทธิ์ ปิยัมบุตร
-  * นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 3/2558 เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 
-  ** นายสุริย์ บัวคอม ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 3/2557 เมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 
-  ***  นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดย

ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยในปี 2557 จำานวน 4 ครั้ง และ

ในปี 2558 จำานวน 4 ครั้ง 

ขอบเขตอำานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความ

รับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1.   สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ

เพียงพอ

2.   สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control)

และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสม

และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ 

โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงาน

อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3.   สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรพัย์ และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.   พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซ่ึงมี

ความเป็นอสิระเพ่ือทำาหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชี

โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5.   พิจารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ

สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจำาปีของบรษิัท ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลู

อย่างน้อยดังต่อไปนี้
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(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถอืได้

ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเหน็เกีย่วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ของบริษัท

(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอื

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ)  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช)  ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

(ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมนิตนเอง (Self - Assessment)  ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งคณะ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 

กมุภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มกีารประเมนิผลงาน

ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในปี 2558 โดยใช้ 

“แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ทีบ่รษิัทจดัทำาขึน้

ภายใต้หลักการกำากับดแูลกิจการทีด่ ีตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการ

พิจารณา 5 หัวข้อหลัก ได้แก่

- องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ    

- การฝึกอบรมและทรัพยากร

- การประชุม    

- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ    

- ความสัมพันธ์กับผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

  ผู้สอบบัญชี  และผู้บริหาร  

ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติ

หน้าทีค่รบถ้วนตามที่ได้ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี อันมี

ส่วนช่วยเสริมสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล

2)  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ

จำานวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายชื่อและจำานวนครั้ง

ในการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2557และ ปี 2558 

ดังต่อไปนี้ 

รายชื่อ ตำาแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/การประชุมท้ังหมด(คร้ัง)

ปี 2557 ปี 2558

นายราชัย          วัฒนเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 7/7 6/6

นายอดุลย์          วินัยแพทย์ * กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 7/7 2/6

นายจุลสิงห์         วสันตสิงห์ ** กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน - 4/6

นางสาวกนกวลี     วิริยประไพกิจ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 7/7 6/6

หมายเหตุ :    *  นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

**  นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 3/2558 เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 

รายงานประจํ ปี 255876 า



ขอบเขตอำานาจ และหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

ตอบแทนตามที่ได้ถกูกำาหนดไว้ในกฎบตัร

1.   กำาหนดวธิกีารและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบรษิัท หรอื

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตั้งแต่ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ขึน้ไปให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล

2.   ทำาหน้าท่ีคดัเลือกบคุลากรทีส่มควรได้รบัการเสนอรายชือ่เป็นกรรมการ

ใหม่หรอืสรรหาผูบ้รหิารระดับสงูของบริษทั ตัง้แต่ตำาแหน่งกรรมการ

ผูจ้ดัการขึน้ไปเพือ่นำาเสนอคณะกรรมการบรษิัทให้ความเหน็ชอบ

3.   กำาหนดวิธกีารและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์

อืน่ ๆ ให้แก่คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการอืน่ ๆ ที่

คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้ทีเ่ป็นธรรมและสมเหตสุมผล และ

นำาเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัิ

4.   พจิารณาเสนอแนะกำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด 

โดยคำานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง

ตั้งแต่ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปตลอดจนพิจารณาหลัก

เกณฑ์และประเมนิผลการปฏิบตัิงาน เพื่อกำาหนดผลตอบแทน

การปฏบิตังิานประจำาปี

5.   พจิารณาทบทวนโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ต่างๆ เกีย่วกบัค่าตอบแทน

ตามข้อ 3) และข้อ 4) ให้เหมาะสมกับหน้าทีค่วามรับผดิชอบผล

การดำาเนนิงานของบรษิัท เพือ่ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย

6.   พจิารณางบประมาณเกีย่วกบัการขึน้เงนิเดอืนและเงนิรางวลัประจำาปี

ตลอดจนผลประโยชน์อืน่ใดของพนักงานบรษิัท 

7.   ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การจดัปฐมนเิทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท  ดำาเนินการจดัให้มี

การปฐมนิเทศสำาหรับกรรมการเข้าใหม่ทุกท่านที่เข้ารับตำาแหน่ง

กรรมการบริษัทเป็นครั้งแรกโดยมีเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ

ดงันี้

1)  กฎหมาย และกฏเกณฑ์ ของทางการทีส่ำาคัญ

2)  หนงัสอืรบัรอง วตัถุประสงค์ และข้อบงัคับของบริษัท

3)  นโยบายการกำากบัดูแลกิจการทีดี่ 

4)  คูม่อืกรรมการบรษัิทจดทะเบยีน

5)  โครงสร้างองค์กร และธุรกิจบรษิัท

6)  เอกสารอืน่ๆ ทีจ่ำาเป็น

แผนการสบืทอดตำาแหน่ง

บริษัท ได้จัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง  โดยมีแผนการคัดเลือกและ

สรรหาบุคลากรที่จะเข้ามาดำารงตำาแหน่งบริหารที่สำาคัญให้เป็นไป

อย่างเหมาะสมและโปร่งใส  โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งในตำาแหน่งผู้บริหาร

ระดบัสูง  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัต่ิอไป  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผล

การปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

พร้อมกบัพจิารณาค่าตอบแทน เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพิจารณา

อนมุตัต่ิอไป  โดยมกีารประเมนิปีละ 1 ครัง้  โดยมหีวัข้อการประเมนิดงันี้

1. ด้านการเงนิ   

2. ด้านลูกค้า 

3. ด้านกระบวนการทำางานภายในบรษิัท

4. ด้านการเรยีนรูแ้ละพัฒนาบคุลากร

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

ตอบแทนท้ังคณะ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้มกีารประเมินผลงาน

ตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทัง้คณะใน

ปี 2558 โดยใช้ แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน ที่บริษัทจัดทำาขึ้นภายใต้หลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ซึง่หลักเกณฑ์ในการประเมนิประกอบด้วยการพิจารณา 4 หวัข้อหลกั 

ได้แก่

1.   โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน

2.   การประชมุคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

3.   บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

4.   เรือ่งอืน่ ๆ

ซึง่ผลการประเมนิเฉล่ียของการปฏบิตังิานคณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน ในปี 2558 ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดเียีย่ม

3)  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษทัภบิาล ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 4 ท่าน โดย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มรีายชือ่และจำานวนครัง้ในการเข้าร่วม

ประชมุของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2557 และ ปี 2558 ดงัต่อไปนี้ 
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รายชื่อ ตำาแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/การประชุมท้ังหมด(คร้ัง)

ปี 2557 ปี 2558

นายสุริย์         บัวคอม ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 4/4

นางสุวรรณา     พุทธประสาท กรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 4/4

นายสมชาย      วรุณพันธุลักษณ์ * กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขากรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 2/2

นายกรศุทธิ์      ปิยัมบุตร กรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 4/4

นางสาวอภิญญา  จารุตระกูลชัย * กรรมการบรรษัทภิบาล - 1/1

หมายเหตุ :    * นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบรรษัทภิบาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 แทนนายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์ ที่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558  

ขอบเขตอำานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1.   กำาหนดและทบทวนนโยบาย ข้อกำาหนด และวธีิปฏบิตังิานให้เป็นไป

ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

2.   กำาหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

3.   ตดิตามความคบืหน้าของแผนงานบรรษทัภบิาล และความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม รวมทัง้ให้ข้อแนะนำาและการสนับสนุนทีจ่ำาเป็นแก่ผูท้ี่

ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุแผนงาน

4.   ประเมนิผลภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพือ่กำาหนดประเดน็

ที่ควรปรับปรุง

5.   เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการดำาเนินกิจกรรมด้าน

บรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก

6.   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทั้งคณะ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการประเมินผลงานตนเองของ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทั้งคณะในปี 2558 โดยใช้ แบบ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  ที่บริษัทจัดทำาขึ้น

ภายใต้หลักการกำากับดแูลกิจการทีด่ ีตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการ

พิจารณา 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

ซึง่ผลการประเมนิเฉลีย่ของการปฏบิตังิานคณะกรรมการบรรษัทภบิาล

ในปี 2558 ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

รายชื่อ ตำาแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/การประชุมท้ังหมด(คร้ัง)

ปี 2557 ปี 2558

นายรัตน์          พานิชพันธ์ * ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 -

นายชัชชาติ       สิทธิพันธุ์ * ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - 2/2

นางสุวรรณา      พุทธประสาท กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 1/2

นายพรเทพ       พิพัฒน์ทั้งสกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 2/2

นายไพโรจน์      วัฒนวโรดม กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 0/2

นายสมศักดิ์       จิรรุ่งเรืองวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 0/2

นายสมมาตร      พรหมคุณากร** กรรมการบริหารความเสี่ยง - 1/2

นายสมชาย       วรุณพันธุลักษณ์*** กรรมการบริหารความเสี่ยง - 1/1

นางสาวอภิญญา   จารุตระกูลชัย **** กรรมการบริหารความเสี่ยง - 1/1

4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 7 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายชื่อและจำานวนครั้งในการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2557 และ ปี 2558  ดังต่อไปนี้ 

รายงานประจํ ปี 255878 า



หมายเหตุ : * นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
แทนนายรัตน์ พานิชพันธ์ ซึ่งได้ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

** นายสมมาตร พรหมคุณากร ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 

*** นายสมชายได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 และได้ลาออกจากการเป็นพนักงานเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558  

**** นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ขอบเขตอำานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.   กำาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน 

และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท

2.   ประเมนิ วเิคราะห์ความเสี่ยง จัดลำาดับความเสี่ยง และกำาหนด

แนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยง

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม

3.   ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผล

การประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.   ดำาเนินการตัดสินใจและให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับปัญหาสำาคัญที่

เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินผลงานตนเอง

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะในปี 2558 โดยใช้ 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่บริษัท

จัดทำาข้ึนภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมิน

ประกอบด้วยการพิจารณา 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

4. การทำาหน้าที่ของกรรมการ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ในปี 2558 ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

กระบวนการในการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย

เลขานุการกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะนำาส่งแบบประเมินผลการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการให้กรรมการแต่ละท่าน ทำาการประเมนิ

ผลการปฏิบตังิานประจำาปี  ซึง่ภายหลังทีก่รรมการแต่ละท่านประเมิน

ผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำาส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

กลับมายังเลขานุการกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อรวบรวมผล 

และสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน รายงานให้คณะกรรมการ

ชดุย่อยแต่ละชดุรบัทราบ หลงัจากนัน้ เลขานกุารกรรมการบรรษทัภบิาล

จะรวบรวมผลคะแนนประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

สรุปและรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ ประธาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล จะรายงานผลการประเมนิการปฏบิติังาน 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ
    ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะกำาหนดคุณสมบัติ

ของบุคคลที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับ

สูงของบริษัทตั้งแต่ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปให้เป็นไปตาม

หลักธรรมาภบิาลตามขอบเขตอำานาจ และหน้าทีข่องคณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนตามที่ได้ถูกกำาหนดไว้ในกฎบัตร

ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวในหวัข้อ 2) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอรายช่ือ

กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ก่อนนำาเสนอที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งต่อไป 

1)  กรรมการอิสระ
เนื่องจากกรรมการอิสระมีส่วนสำาคัญในการสร้างความเช่ือม่ันแก่

นักลงทุนและช่วยคานอำานาจผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งเพื่อมุ่งสู่การ

เป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทจึง

ได้กำาหนดคณุสมบตั ิ“กรรมการอสิระ” ซึง่มเีกณฑ์เท่ากบัข้อกำาหนด

ของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

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

79บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า



(ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ

ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนกังาน ทีป่รกึษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรอืผูม้อีำานาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

(ค)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ

จดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิา มารดา คู่สมรส 

พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน

ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ

ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนคำาขออนุญาต

ต่อสำานักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการ

ทางการค้าทีก่ระทำาเป็นปกต ิ เพือ่ประกอบกิจการ การเช่าหรอื

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรบัหรอื

ให้กู ้ยืม คำ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน 

รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ทำานองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้ผูข้ออนญุาต

หรอืคูส่ญัญามภีาระหน้ีทีต้่องชำาระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละ

สามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่

ยีส่บิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำา่กว่า ทัง้นี ้การคำานวณ

ภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ

ของบรษิัทจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนโุลม แต่ใน

การพจิารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง

หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย

บรษิัทร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง และไม่เป็นผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้น

ส่วนผูจั้ดการของสำานกังานสอบบญัช ีซึง่มผีู้สอบบัญชีของบรษิัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้งสังกัดอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น ้อยกว่าสองปีก ่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อ

สำานักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการ

ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง

ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ 

บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง  ทัง้นี้ 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการ

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร 

หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้น

แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง

ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ

กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น

อิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไป

ตามวรรคหนึง่ (ก) ถงึ (ซ) แล้ว กรรมการอสิระอาจได้รบัมอบหมาย

จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ

องค์คณะ (collective decision) ได้ 

2)  กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การดำารงตำาแหน่งกรรมการบรษิัท หรอืผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิัท

ตัง้แต่ตำาแหน่งกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไปของบรษิทัต้องผ่านคณะกรรมการ

สรรหากำาหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ตาม

ความเหมาะสมของคณุวฒุ ิประสบการณ์ ความเชีย่วชาญจากหลากหลาย

อาชพี รวมทัง้มคีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายกำาหนดไว้ ทัง้นี ้การแต่งตั้ง

กรรมการบริษัทต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน
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บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการ

1)  ประธานกรรมการของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำาของ

คณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น 

2)  ประธานกรรมการซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้เลือก ทำาหน้าที่เป็น

ประธานการประชุม และให้มีความมั่นใจว่า ประเด็นสำาคัญ

ทั้งหลายได้นำาเข้าสู่การพิจารณาและคณะกรรมการให้การ

เน้นหนกัทีถ่กูต้อง กบัการทบทวนและให้ความเหน็ชอบกบักลยทุธ์

ต่างๆ ท่ีฝ่ายจัดการนำาเสนอ และดูว่าได้มีการนำากลยุทธ์ไป 

ปฏิบัติตาม

3)   กรรมการผู้จัดการซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง ทำาหน้าที่

เป็นผู้นำาของคณะจัดการของตนในการนำากลยุทธ์ที่ได้รับการ

เหน็ชอบแล้ว ไปปฏบิตัภิายในกรอบทีค่ณะกรรมการได้กำาหนดไว้

4)  ประธานกรรมการจะสร้างภาพรวมของบริษัทว่าคณะกรรมการ

ทำางานอย่างไร ประธานกรรมการจะให้ความมั่นใจว่าบริษัทมี

คณะกรรมการที่มีประสิทธิผลซึ่งทำางานอย่างได้ผลดีร่วมเป็น

คณะเดยีวกนักรรมการทกุคนไม่ว่าจะเป็นกรรมการ บริหารและ

ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทเต็มที่ และ

อย่างกระตอืรอืร้น ทัง้ในเรือ่งการจดัการธรุกจิและการกำากับดแูล

5)  กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารคนหนึ่งที่รอบรู้เรื่องของบริษัท

ดีที่สุด และผูกพันกับบริษัทมากที่สุดซึ่งแตกต่างจากผู้บริหาร

ระดับสูงอื่นๆ คือ กรรมการผู้จัดการมีภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

ที่โดดเด่นมองบริษัทในภาพรวม

6)  บริษัทมีการแยกบทบาทของกรรมการผู้จัดการกับประธาน

กรรมการอย่างชดัเจนและต้องประนีประนอมกัน บคุคลทัง้สอง

ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเคารพต่อกันและกันอย่างสูง 

เพือ่ทำางานสนบัสนุนและเก้ือกูลความรบัผดิชอบของแต่ละฝ่าย

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของ
    บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูใ้ห้ความเหน็ชอบในการกำาหนดวสิยัทศัน์ 

กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัท 

เพือ่ใช้เป็นกรอบหรอืเป้าหมายของฝ่ายจดัการที่ใช้ในการปฏบิตังิาน

ให้บรรลุผลตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้ ซึ่งความเห็นชอบ

ทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวรวมถึงบริษัทย่อยและ

บรษิัทร่วมตามความเหมาะสมในการบรหิารจดัการ ซึง่มรีายละเอยีด 

ดังนี้

1)  บริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมใน

สดัส่วนร้อยละ 100 บรษิัทมนีโยบายกำากับดูแลการดำาเนนิงาน

ของบริษัทย่อยเช่นเดียวกับบริษัท  โดยฝ่ายจัดการของบริษัท

จะเป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม และเป็นผู้บริหารจัดการ

บรษิัทย่อย เพ่ือให้เป็นไปตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

บริษัทในการกำาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทาง

ธรุกจิและงบประมาณของบรษิทั โดยจะจดัให้มกีารประชมุผูบ้รหิาร

ของบรษิัทย่อยอย่างสมำา่เสมอ เพ่ือควบคมุและดแูลบรษิัทย่อย

ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทยังได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท

เข้าดำาเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ย่อยและสรุปรายงานผลการปฏิบัติ งานตรวจสอบกิจการของ

บริษัทย่อยทุกแห่งตามแผนงานที่วางไว้ และให้รายงานคณะ

กรรมการตรวจสอบทราบ

2)  บริษัทร่วม บริษัทดำาเนินการส่งผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการของ

บริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทและมีส่วนร่วมในการกำาหนด

นโยบายทีส่ำาคญัในการดำาเนนิธรุกจิ ทัง้นี ้บรษิัทยงัมไิด้กำาหนด

ระเบียบหรือข้อกำาหนดของบริษัทที่ต้องได้รับมติเห็นชอบจาก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการส่งตัวแทนดังกล่าวเข้า

ดำารงตำาแหน่งในบรษิัทร่วม แต่จะได้รบัการอนมุตัหิรอืเหน็ชอบ

จากฝ่ายจดัการของบรษิัทในการเข้าดำารงตำาแหน่งในบรษิัทร่วม

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายกำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในการ

ดูแลผู้บริหารในการนำาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์

ส่วนตน โดยการห้ามมใิห้ผูบ้รหิารนำาข้อมลูของบรษิทัไปใช้เพือ่ประโยชน์

ส่วนตนและห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่

งบการเงนิจะประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกเหนอืจากข้อห้าม

ดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทไม่มีนโยบายห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทของผู้บริหาร อย่างไรก็ตามกรรมการและ/หรือผู ้บริหาร

ของบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำารายงานการถือหลักทรัพย์ใน

บรษิัทของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ และบคุคลท่ีเกีย่วข้อง

กับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ตามนัยมาตรา 59 ของพระราช

บญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทำาการ

นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และ

ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลง

การถอืหลักทรพัย์ของบรษิัท บรษิัทไม่มมีาตรการลงโทษหากพบว่า

ผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัท อย่างไรก็ตามกรณีที่กรรมการและ/

หรือผู้บริหารฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวและเกิดผลเสียหายต่อบริษัท

และบุคคลภายนอกบริษัทจะให้ ความร่วมมือและประสานงานกับ

หน่วยงานที่กำากับดูแลเพื่อดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป    

81บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า
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บรษิัทให้การสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อมโดยตลอด ตามโอกาสที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท

ยังมีนโยบายส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำานึกพนักงานให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

-   บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กระทำาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

-   บรษิัทจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนบัสนนุบคุคลใดๆ ทีท่ำาธรุกจิผดิกฎหมาย หรอืเป็นภยัต่อสงัคมและความมั่นคงของประเทศ

-   บรษิัทปลกูฝังจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมให้เกดิขึน้ในบรษิัท และพนกังานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

-   บริษัทดำาเนินการหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

-   บริษัทมกีารคดัเลอืกผูร้บัเหมาโดยคำานงึถงึความเท่าเทยีมกัน และ

ความเป็นธรรม โดยไม่เลอืกปฏิบตัเิพราะความแตกต่างทางกาย 

จิตใจ เชือ้ชาต ิสัญชาต ิศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา หรอืเรือ่งอืน่ใด 

ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยปราศจาก

อคติใดๆ

-   บริษัทให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่คู ่ค้า เช่น 

บรษิัทดำาเนนิการปรบัขึน้ราคารบัเหมาก่อสร้างหรอืให้เงนิช่วยเหลือ

แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง เมื่อต้นทุนค่าก่อสร้างมีการปรับราคาสูง

ข้ึนถึงแม้ว่าได้มีการกำาหนดราคาที่แน่นอนไว้ในสัญญาแล้ว

ก็ตาม

-   บรษัิทได้ยึดม่ันในการปฏบิตัต่ิอธนาคาร สถาบนัการเงิน ผูถ้อื หุน้กู้

และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมด้วยความซื่อสัตย์และชำาระคืนเงินกู้ยืมและ

ดอกเบีย้จ่ายตรงตามกำาหนดเวลา รวมทัง้ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ 

ทีร่ะบใุนสญัญาเงนิกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครดั กรณี

ที่มีเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลต่อธนาคาร สถาบนัการเงนิ และ

เจ้าหนีเ้งนิกูย้มืของบรษิัท หรอืบรษิัทไม่สามารถปฏบิตัติามเง่ือนไข

ทีร่ะบใุนสญัญาเงนิกูย้มืได้ บรษิัทจะจัดทำาหนังสือชี้แจงและส่งให้

ธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นการ

ล่วงหน้า และหารือตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกครั้ง

-   บรษิัทมีนโยบายกำาหนดเป็นลายลักษณ์อกัษรอย่างชดัเจนในการ

ไม่สนบัสนนุให้พนกังาน กระทำาการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต  

เช่น การทำาซำ้า ดัดแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่

สาธารณชน การนำาต้นฉบับหรือสำาเนางานดังกล่าวออกให้เช่า 

โดยไม่ได้รบัอนญุาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  และบริษัทไม่อนุญาต

ให้พนักงาน ใช้งาน ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัท ให้ความสำาคัญและยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 

ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจน

ตระหนักว่าการทุจริตและคอร์รัปชั่นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ

การดำาเนนิธรุกจิ ชือ่เสียง และภาพลักษณ์ของบรษิัทแล้ว ยงัเป็น

อปุสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ 

และประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริตได้รับทราบการเข้าร่วมโครงการดัง

กล่าวของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557
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ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัคร้ังที ่1/2558 เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 

2558 คณะกรรมการบรษิทั ได้พจิารณาอนุมตั ินโยบายทีเ่ก่ียวข้องกบั

การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ัน โดยกำาหนดอยู่ใน “นโยบายการ

กำากับดูแลกิจการ” และ”จรรยาบรรณธุรกิจ” ของบริษัท 

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความชัดเจนสำาหรับแนวทางปฏิบัติ ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

ยังได้พิจารณาอนุมัติ "นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้าน

การทจุรติและคอร์รปัชัน่" เป็นนโยบายฯ อย่างชัดเจน แยกต่างหาก 

เพิม่เตมิจากท่ีกำาหนดไว้ใน “นโยบายกำากบัดแูลกจิการ” และ”จรรยาบรรณ

ธุรกิจ” โดยกำาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน จะต้องรบัทราบ ทำาความเข้าใจ รวมทัง้

ปฏบิัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครดั  และบรษิัท

ได้นำา “นโยบายและแนวทางปฏิบตัฯิ” ฉบบัน้ี รวมถึง “นโยบายกำากบั

ดแูลกจิการ” และ ”จรรยาบรรณธรุกจิ” แสดงบน web site ทัง้ภายใน

และภายนอกบรษิัท เพ่ือเพิม่ช่องทางให้ผูบ้รหิาร พนักงาน ได้ทราบ

ถึงแนวทางการปฏิบัติ และนำาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และ

เป็นการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เก่ียวข้องได้รับทราบ

เจตนารมณ์ และความมุง่มัน่ของบริษัท ทีจ่ะร่วมกันพฒันาให้บรษิัท

และประเทศชาติ ปลอดจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นต่อไป

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเจตนารมย์ของบริษัทที่จะต่อต้านการ

ทจุรติคอร์รปัชัน่ บริษัทได้มีการจัดตั้ง “คณะทำางานด้านการต่อต้าน

การทุจรติคอร์รปัชัน่” โดยประกอบด้วยผู้แทนแต่ละหน่วยงานธุรกิจ 

และมีกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานคณะทำางานฯ 

นโยบายและแนวทางปฏบิตัด้ิานการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่มี

เนื้อหาครอบคลุมถึงการดำาเนินการของบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

1.  บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ของบริษัทและจัดทำามาตรการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความ

เสี่ยงนั้นและเป็นไปตามระบบควบคุมภายใน

2.  บริษัทจัดทำาข้ันตอนปฏิบัติที่เพียงพอต่อการนำาไปปฏิบตัใิห้เป็นไป

ตามนโยบายฯนี้ที่สามารถป้องกันการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น

ในการดำาเนินธุรกิจ

3.  บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศน์ และการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร 

เพือ่ให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบันโยบาย มาตรการ และขัน้ตอน

ปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

4.  บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเกบ็บนัทกึข้อมลูทางการเงิน การ

บัญช ีและกระบวนการอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏบิตังิานของบรษิทั

5.  บรษิัทจดัให้มกีารรายงาน การตดิตาม และการทบทวนเกีย่วกบั

การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมี

ขั้นตอนการดำาเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมี

ความครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อสภาวการณ์

6.  บริษัทจดัให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้บุคลากรของ

บรษิัทและผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่ายสามารถขอคำาแนะนำา แจ้งเบาะแส 

ข้อเสนอแนะ หรอืร้องเรยีนกรณเีก่ียวกับการทจุรติและคอร์รปัช่ัน 

โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว

7.  บรษิทัจดัให้มกีารสือ่สารนโยบายในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่

ทัง้ภายในและภายนอกบรษิัท เพ่ือให้ทราบถึงนโยบายฯ ของบรษิัท 

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย 

บรษิัทร่วม บรษิัทอืน่ทีบ่รษิัทมอีำานาจในการควบคมุ และตวัแทน

ทางธุรกิจ นำานโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ

บริษัทไปปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น
บรษิทั มแีนวทางปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัและต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ 

ดังต่อไปนี้ 

1.  การช่วยเหลือทางการเมือง

1.1  บริษัท มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การ

สนบัสนนุ หรอืกระทำาการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมอืง

ใดการเมืองหนึ่ง

1.2  กรณีที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทาง

การเมอืง เพ่ือประชาธปิไตยการสนบัสนนุ ดงักล่าวจะต้อง

ไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือกระทำาไปด้วย

ความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนพิเศษ ทั้งนี้

ในการสนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัท

กำาหนดโดยเคร่งครัด

1.3  พนกังานมสิีทธิเสรภีาพ ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้าง

ความเป็นพนกังานหรอืนำาทรพัย์สิน อปุกรณ์ เครื่องมือใดๆ 

ของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการดำาเนินการใดๆ 

ทางการเมอืง หากเข้าร่วมจะต้องพงึระมดัระวงัการดำาเนนิการ

ใดๆที่อาจทำาให ้เกิดความเข ้าใจว ่าบริษัทได ้ให ้การ

สนับสนุนหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง

2.  การบริจาคเพื่อการกุศล

2.1  บริษัทมีนโยบายบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของ

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ 

เช่น บริจาคสิ่งของ หรือร่วมกิจกรรม เป็นต้น ทั้งนื้เพื่อ

เป็นส่วนหนึง่ในการตอบแทนสงัคม โดยไม่มุง่หวงัผลตอบแทน

ทางธุรกิจ
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2.2  พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาค

เพื่อการกุศล นั้น จะไม่ถูกนำาไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยง

ในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำาเนินการอย่างโปร่งใส

และเป็นไปตามกฎหมาย

2.3  การใช้เงนิ หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล 

ต้องกระทำาในนามบรษิัทเท่านัน้ โดยการบรจิาคเพือ่การกศุล 

ต้องเป็น มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล 

สถานพยาบาลหรอืองค์กรเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคม ทีม่ใีบรบัรอง 

หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดำาเนินการผ่าน

ขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

3.  เงินสนับสนุน

3.1  การให้เงินสนับสนุนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของ

บริษัท เท่านั้น 

3.2  พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการเป็น

ผู้ให้การสนบัสนนุนัน้ จะไม่ถกูนำาไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยง

ในการให้สนิบน ตลอดจนต้องดำาเนินการอย่างโปร่งใสและ

เป็นไปตามกฎหมาย

3.3  พนักงานต้องระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่า การใช้เงนิ หรอื 

ทรพัย์สนิของบรษิัท เพือ่สนบัสนนุโครงการ ต้องระบุชื่อใน

นามบรษัิทเท่านัน้โดยเงินสนบัสนนุทีจ่่ายไป  ต้องมวีตัถปุระสงค์

เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท 

4.  ค่าของขวญั ค่าบรกิารต้อนรบั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4.1  พนกังานย่อมไม่เรยีก รบั หรือยินยอมที่จะรับเงิน ส่ิงของ

หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจกบับรษิัท  

ยกเว้น อาจรบัหรอืให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดย

การรับของขวัญน้ันจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิง

ธุรกิจใดๆ ของผู้รับ

4.2  ของขวญัที่ได้รบัควรเป็นสิง่ทีม่ลูค่าไม่มากนักและไม่ควร

เป็นเงินสด 

4.3  หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยม

ทีม่ลูค่าเกนิปกตวิิสยั จากผูท้ี่เก่ียวข้องทางธุรกิจกบับรษิัท  

ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้น

4.4  การให้หรือรับของขวัญอาจกระทำาได้หากทำาด้วยความ

โปร่งใส หรอืทำาในทีเ่ปิดเผย หรอืสามารถเปิดเผยได้

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
บริษัทกำาหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดูแลรับผิดชอบและ

ถือเป็นเรื่องสำาคัญที่จะดำาเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับ

บญัชาของตนทราบ เข้าใจ และปฎบิตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/

ระเบยีบปฎบิตั/ิ ข้อกำาหนดของบริษัท หลกัการกำากับดูแลกจิการทีด่ี 

รวมทั้งกฎหมายต่างๆอย่างจริงจัง และได้กำาหนดแนวปฎิบัติในการ

พิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ 

โปร่งใส และตรวจสอบได้

เพ่ือให้มีการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและ

มีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อ

ร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้

เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้

เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัท หรือจาก การปฎิบัติของพนักงานของบริษัทเก่ียวกับ

การกระทำาที่อาจส่อถึงการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

โดยผูร้้องเรยีนสามารถแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน พร้อมส่งรายละเอยีด

หลักฐานต่างๆได้โดย 

    ส่งอีเมล์ถึง กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้โดยตรง  ดังนี้

- คุณจุลสิงห์ วสันตสิงห์  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  อีเมล์: chulasingh.v@qh.co.th

- คุณราชัย  วัฒนเกษม กรรมการตรวจสอบ

  อีเมล์: rachai.w@qh.co.th

- คุณสุริย์  บัวคอม กรรมการตรวจสอบ

  อีเมล์: suri.b@qh.co.th

โดยสามารถตรวจสอบอเีมล์ ดงักล่าวได้ใน website ของบรษิัท

  

กรรมการตรวจสอบ จะส่งเรือ่งเบาะแส หรอื ข้อร้องเรยีนที่ได้รบั ให้

กบัฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำาเนินการตรวจสอบข้อมูล และนำาเสนอ

ให้กรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อดำาเนินการจัดการกับเบาะแส 

หรือข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็ว

ผูแ้จ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงานบรษิัท ลกูค้าบรษิัท 

บุคคลที่รับจ้างทำางานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็น

ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องและคุ้มครอง

สิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำาหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง
บรษิัทได้จดัให้มกีระบวนการในการประเมนิความเส่ียงด้านคอร์รปัชัน่ 

ดังนี้

1.  หวัหน้างานแต่ละหน่วยงาน ทำาการระบหุวัข้อความเส่ียงและโอกาส

ทีจ่ะเกิดความเส่ียงด้านคอร์รปัชัน่ทีอ่าจจะเกิดขึน้ในแต่ละขัน้ตอน

การทำาธุรกรรมของหน่วยงาน

2.  หัวหน้างานแต่ละหน่วยงาน ระบุผลกระทบกับบริษัท หากเกิด

การคอร์รัปชั่นตามความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ตาม 1 

3   นำาข้อมูลจาก 1 และ 2 เสนอฝ่ายจัดการ / คณะทำางานด้าน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ ของบรษิทัเพือ่กำาหนดมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รปัชัน่ให้เหมาะสมกับความเส่ียงฯ ดังกล่าว 
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4.  ส่ือสาร มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันให้ผู ้ที่เก่ียวข้องได้

รับทราบและถือปฏิบัติ 

5.  ควบคมุและตดิตามให้ผูป้ฏิบตัไิด้มกีารดำาเนินการตามมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ที่บริษัทได้กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

6.  กำาหนดให้มีการทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งด้านการ

คอร์รปัชัน่ของบรษัิทอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง รวมทัง้ทบทวนมาตรการ

การจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกัน

ความเสี่ยง หรือ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงนิ

1.  ฝ่ายจัดการของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อการจัดทำารายงาน

ทางการเงนิทีม่คีวามถกูต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งงบรายปี

และรายไตรมาส ซึง่จดัทำาตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรบั 

2.  จดัให้มรีะบบการควบคมุ  และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมาย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน   

และการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

ให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบ 

ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะประกอบกิจการด้วยความโปร่งใส 

ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยแสดงข้อมลูไว้ใน web site ทัง้

ภายนอกและภายใน (intranet) ของบริษัท

1.  การสื่อสาร

1.1  จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการ

ทุจรติคอร์รปัชัน่ให้แก่ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องรับทราบ ประกอบด้วย 

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัท

อื่นที่บริษัทมีอำานาจในการควบคุม และผู้มีส่วนได้เสียทุก

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

1.2  จดัให้มกีารสื่อสารบทลงโทษหากไม่ปฏบิตัติามนโยบายและ

มาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รัปช่ัน รวมทัง้สือ่สารนโยบาย

เกีย่วกบัการไม่ลดตำาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ

ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต

คอร์รปัชัน่ แม้ว่าการกระทำานัน้จะทำาให้บรษิัทสญูเสียโอกาส

ทางธรุกจิ แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน

1.3  จัดให้มกีารเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนเก่ียวกับนโยบาย

และมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของ

บริษัท

ท้ังน้ี เมือ่มกีารจดัทำาหรอืปรบัปรงุนโยบายและมาตรการทีเ่กีย่วข้อง 

ให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลทุกครั้งตามช่องทางการ

สื่อสารที่เหมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล web site ทั้งภายนอก

และภายใน (intranet) ของบริษัท สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นป้าย

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

2.  การฝึกอบรม

2.1 จดัให้มกีารปฐมนเิทศและฝึกอบรมเกีย่วกบันโยบายและมาตรการ

ต่อต้านการทจุรติและคอร์รัปชั่นให้แก่กรรมการ พนักงาน 

และผู้บริหาร

2.2  สนบัสนนุให้กรรมการและผูบ้รหิารมส่ีวนในการให้ความรู้

แก่พนกังาน เพ่ือเป็นแบบอย่างทีด่ีในการปฏิบตัติามนโยบาย

และมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้ส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร 
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สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) จำานวน 1 ท่าน 

การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

เพ่ือให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

จะได้รับการนำาไปปฏิบัติอย่างทัว่ถงึทัง้องค์กร และมกีารกำากบัดแูลที่

ชดัเจน บรษิทัจงึกำาหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบคุคลหรอืหน่วยงาน

ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 

•  จดัให้มนีโยบายและแนวทางปฏบิตัด้ิานการต่อต้านการทจุรติและ

คอร์รปัชัน่ทีเ่ป็นปัจจบุนัเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและปัจจยัเสีย่ง 

โดยทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

•   พิจารณารายงานเก่ียวกับการดำาเนนิงานตามนโยบายและมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการตรวจสอบ :

•   สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ

ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

•   พจิารณารายงานเกีย่วกบัการดำาเนนิงานตามนโยบายและมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

•   พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อ

กำากับดูแลให้มีการดำาเนินการที่ทันต่อสถานการณ์

ฝ่ายจัดการ:

•  จัดให้มีกลไกและระบบควบคุมภายในที่สนับสนุนการดำาเนินการ

ตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

•  นำาเสนอประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทจุรติคอร์รปัชัน่ (ถ้าม)ี ต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
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•  จัดให ้ มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายและ

มาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสมำ่าเสมอ

•  สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับตระหนักถึงความสำาคัญ

ในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

•  จดัให้มกีระบวนการบริหารทรพัยากรบคุคลทีส่ะท้อนความมุง่มัน่

ของบริษัทต่อการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น

•  สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน:

•   สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ

ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ก่อนรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้แจ้งและตดิตามผลกบัหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้มีการปรับปรุงแก้ไขใน

ประเด็นดังกล่าวแล้ว

•  ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รปัชัน่ในเบือ้งต้น รวมทัง้ประสานงานหรอืหารือกับฝ่ายงานอื่นๆ 

ทีอ่าจเกีย่วข้องในการให้คำาแนะนำาทีถ่กูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน

บทลงโทษ 

1.  นโยบายและแนวทางปฏบิตัด้ิานการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่

ถอืเป็นส่วนหนึง่ของวินัยในการปฏิบตังิาน กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานท่ีไม่ปฏบิตัติามย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษ

ทางวนิยัตามระเบยีบของบรษิัท กฎบตัร และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง

2.  บริษัทจะไม่ลดตำาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน ทีป่ฏเิสธการทจุรติคอร์รปัชัน่ แม้ว่าการก

ระทำาน้ันจะทำาให้บรษิัทสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

เนือ่งจากปัญหาสทิธมินษุยชนในปัจจบุนัมคีวามรนุแรงและมผีลกระทบ

ต่อสงัคม รวมถงึกระทบกับเสรภีาพในการประกอบอาชีพของบคุคล 

และในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทจึงมี นโยบายต่อต้านการกระทำาอัน

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี เพื่อให้สอดคล้องกับสังคม

ซึง่เป็นสงัคมระบบนติริฐั ประชาชนมสีทิธิเสรีภาพภายใต้ข้อกำาหนด

ของกฎหมาย ซึ่งมีแนวปฏิบัติ คือ

1.  บริษัทจะไม่กระทำาการใดอันเป็นการเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชน

ดังกล่าว รวมถึงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลและ

ไม่กระทำาการอนัเป็นการกีดกัน หรอืเลือกปฏิบตักัิบบคุคลอนัเนือ่ง

มาจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม และจะนำาหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการ

จ้างงาน การมอบหมายงาน การเลื่อนตำาแหน่ง การให้ผล

ตอบแทนในการทำางาน รวมถึงเงื่อนไขการจ้างงาน 

2.  ต่อต้านการกระทำาใดอันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จาก

การค้ามนษุย์ การใช้แรงงานเดก็ซึง่มอีายตุำา่กว่าเกณฑ์ท่ีกฎหมาย

แรงงานกำาหนด โดยจะไม่ทำาธรุกรรมใดๆ กบัผูผ้ลิตสินค้า หรอื 

บริการที่กระทำาการดังกล่าว 

3.  ดำาเนนิการสนบัสนนุ เคารพปกป้องสิทธมินษุยชน โดยตรวจสอบ

และควบคุมมิให้การดำาเนนิการทางธุรกิจของบรษิัท ซึง่กระทำากบั

บุคคลภายนอกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน รวมถึงไม่กระทำาการอันเป็นการละเมิดสิทธิของ

พนักงานซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามบรรทัดฐาน

ที่เป็นสากล ดังนี้

-   ให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมตามความรู ้ความสามารถ ความรับผดิชอบ 

และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน 

-   ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน 

ให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ   

-   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำาหนดทิศทางการ

ทำางาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท 

-   ดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติ 

สขุภาพอนามยัร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน 

-   การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของ

ความถูกต้องและเป็นธรรม และกระทำาด้วยความสจุรติ 

-   ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกีย่วกบักฎหมายแรงงาน 

และสวสัดภิาพของพนักงาน 

-   บรหิารพนกังานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ โดยไม่เป็นธรรม  

และไม่ถกูต้อง ซึง่มผีลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมัน่คง

ในอาชีพการงานของพนักงาน 

-   ปฏิบตัต่ิอพนกังานบนพ้ืนฐานของศักดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์ และ

ให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

ธุรกิจโรงแรม 

-   มกีารรณรงค์ ไม่ให้ร้านค้าในโรงแรมขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮออล์

ทุกชนิด ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

-   การใช้สเปรย์กำาจดัแมลงในโรงแรม เป็นสารสกัดจากสมุนไพร 

เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการและพนักงานที่

กำาลงัปฏบิตัหิน้าที ่และช่วยลดขัน้ตอนการย้ายลกูค้าหรอืพนกังาน

ออกจากพื้นที่ เนื่องจากสเปรย์ที่เป็นสารสกัดจากสมุนไพรไม่มี

ผลกระทบกับลูกค้าและพนักงาน

-   มีสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับลูกค้าผู้พิการที่มาใช้บริการ 

เช่น ห้องพกั ทีจ่อดรถ ห้องนำา้  ทางลาดสำาหรบัรถเข็นของลูกค้า

-   จดัให้วทิยากรภายนอกเข้ามาฝึกอบรมขัน้ตอนการดบัเพลิง หนีไฟ

วธิปีฐมพยาบาลขัน้ต้น

ให้พนักงาน และลูกค้า

-   จดัส่งพนกังานใหม่เข้าฝึกอบรมดบัเพลงิชัน้สงูทกุปี และจดัทบทวน

การดับเพลิงในอาคารทุกเดือน เพื่อให้ลูกค้าในอาคารมีความ

เชื่อมั่นในระบบการป้องกันอัคคีภัยของอาคาร

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

-   จัดให้ทีมงาน Maintenance Service เข้าพบลูกค้าและอธิบาย

วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆในบ้าน พร้อมตรวจสอบความ

เรียบร้อยของบ้านภายหลังลูกค้าเข้าอยู่ได้ประมาณ 1-3 เดือน

-   จัดงาน Thank you Party ให้กับลูกค้าโครงการบ้าน โดยการ

จัดเลี้ยงอาหารว่างและเครือ่งดืม่และแจกของทีร่ะลกึ โดยให้ลกู

บ้านสามารถชวนเพื่อนมาร่วมงานสังสรรค์ เพือ่เป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท

-  สำาหรบัโครงการบ้านระดับราคาสูง จะออกแบบโครงการให้มี

ความเป็น Privacy สงูสดุแก่ลกูค้า เช่น ระบบ Double Security  

(มป้ีอมรกัษาความปลอดภยั 2 ช้ัน) ทีส่ามารถป้องกันการการเข้า - 

ออกของบคุคลภายนอก ไม่ให้เข้าไปถึงโซนพกัอาศัย หากไม่ได้

รับอนุญาต  

-   การออกแบบบ้านโดยใช้งานระบบ Home Automation คือ 

ระบบสั่งการเปิด - ปิดไฟที่ติดตั้งภายในบ้านให้ทำางานอัตโนมัติ 

เพื่อง่ายต่อการใช้งาน มีความปลอดภัย รวมถึงการประหยัด

พลังงาน และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถควบคุมการ

ทำางานโดยสั่งงานผ่านเครื่องควบคุมประเภทอื่นๆได้ 

-  ระบบรกัษาความปลอดภยับรเิวณทางเข้าโครงการมกีารตรวจสอบ

คนเข้าออกท่ีเป็นบคุคลภายนอกอย่างเข้มงวด โดยผูม้าตดิต่อจะต้อง

แลกบตัรเข้า - ออกและต้องได้รบัการประทบัตราบัตรเข้า - ออก

ทกุครัง้ก่อนออกจากโครงการ เพือ่เพิม่ความมัน่ใจในระบบรกัษา

ความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าที่อาศัยอยู ่ในโครงการบ้านของ

บริษัท

-   การจดัการประชมุรบัฟังความคดิเหน็ของลูกบ้านภายในโครงการ 

ข้อเสนอแนะ ปัญหา ในการจัดการความเรียบร้อยในโครงการ

ร่วมกัน รวมทั้งมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ และกล่องรับฟังความ

คิดเห็นให้ลูกบ้านรับรู ้และนำาเสนอข้อคิดต่างๆผ่านมาทาง

โครงการ เพ่ือให้เกิดความสงบเรยีบร้อยภายในโครงการ และลด

ปัญหาข้อร้องเรยีนภายในโครงการ

-  โครงการคอนโดมิเนียมได้มีการออกแบบอาคารต่างๆ ตาม

มาตรฐานและกฎหมายทางสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบและทำา

รายงานผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือยืน่ขอใบอนญุาต รายงาน

วเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ตามทีก่ฎหมายหมายระบุ 

รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ

-  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่

บรกิารหลังการขาย เพ่ือให้เข้าใจบทบาทและหน้าทีท่ีม่แีก่ลกูค้า 

เพ่ือปรบัปรงุและเพ่ิมคุณภาพในการให้บรกิารแก่ลูกค้าในทกุด้าน

-   ใช้อปุกรณ์อาคารทีป่ระหยดัพลังงานและเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 

เช่น สุขภณัฑ์ประหยดันำา้ หลอดประหยดัไฟแทนหลอดไส้  เครือ่ง

ปรบัอากาศ ป๊ัมนำา้เบอร์ 5 แผง solar-cell ฯลฯ เพ่ือเป็นการลด

การใช้พลังงาน

-   จัดตั้ง Call Center 1388  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าจำา

เบอร์โทรศัพท์ได้ง่าย และ Call Center สามารถตอบคำาถาม

เบือ้งต้นให้กบัลกูค้าได้ เช่น ให้ข้อมลูโปรโมชัน่ ทำาเล และรายละเอยีด

โครงการบ้าน คอนโด และทาวน์เฮ้าส์ เบื้องต้น ก่อนการ

ตัดสินใจซื้อ รวมถึงลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้

-   สวนสาธารณะและสโมสรของโครงการบ้าน มีการออกแบบ 

โดยคำานึงถึงการใช้งานของผู้พิการและผู้สูงอายุ เช่น มีการทำา

ทางสำาหรับรถเข็นสามารถเข้าไปใช้งานในสวนสาธารณะของ

โครงการได้ และทางลาดสำาหรบัวลิแชร์ รวมถงึห้องนำา้ทีส่ามารถ

นำาวิลแชร์เข้าไปได้

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม

ชมุชนและส่ิงแวดล้อมมาโดยตลอด ตามโอกาสทีเ่หมาะสม นอกจากนี้ 

บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำานึกพนักงานให้มีส่วน

ร่วมในการรบัผดิชอบต่อสังคม ชมุชน ส่ิงแวดล้อม 

-  โครงการอาคารสำานกังานให้เช่า โรงแรมและเซอร์วสิ อะพาร์ตเมนต์

ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดตั้งเครื่อง

ปรับอากาศใหม่เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศเก่าทุกคราวที่

ตรวจพบว่ามีการใช้พลังงานมากกว่าค ่าการใช้พลังงาน

มาตรฐาน  และมีการตรวจสอบคุณภาพนำ้าใช้แล้วของอาคาร

ก่อนปล่อยนำ้าทิ้งสู่ท่อสาธารณะ เป็นต้น
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-   โครงการอาคารสำานกังานให้เช่า โรงแรมและเซอร์วสิ อะพาร์ตเมนต์

มีระบบบำาบดันำา้เสยี โดยจะบำาบดันำา้เสยี ก่อนปล่อยนำ้าลงสู่ท่อ

สาธารณะ โดยบริษัทได้มกีารจดัส่งนำา้เสยีทีบ่ำาบดัแล้ว ไปตรวจ

คุณภาพของนำ้าเสีย เพื่อวิเคราะห์นำ้าเสียว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่

กำาหนดไว้

-   สนับสนุนให้พนักงานแยกประเภทขยะออกเป็นหมวดหมู่ ก่อน

นำาไปจัดทิ้งต่อไป

-   จดัอบรมให้ความรูแ้ก่พนกังานทีเ่กีย่วข้องกบัการดแูลห้องพักอาศัย

ในเรือ่งการทำาความสะอาดห้องพกัอาศัยในเรือ่งต่างๆ เช่น คณุสมบตัิ

ของนำ้ายาขัดพื้น ที่เหมาะสมกับสภาพพืน้ผวิ หรอื ชนดิของวสัดุ 

รวมท้ัง ให้มีการใช้ในปริมาณทีเ่หมาะสมเพือ่ลดปรมิาณสารตกค้าง

ของนำ้ายาให้น้อยลงและลดปริมาณนำ้าในการซักล้างอุปกรณ์

ด้วย ส่งผลให้ปริมาณนำ้าเสียที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง

-  เลอืกใช้วสัดทุีผู่ผ้ลติมคีวามใส่ใจสิง่แวดล้อม ใช้ทรพัยากรธรรมชาติ

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม โดยตรวจสอบตรามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

ของผู้ผลิต

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
 
-   ร่วมเป็นพันธมิตร กับ Kidzania ศูนย์การเรียนรู ้และความ

บันเทิงอันดับหนึ่งของโลกที่ให้เด็กๆอายุ 4-14 ปี ได้สัมผัสและ

เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านการเล่นบทบาทสมมติในอาชีพ

ต่างๆ โดย Q House ทำาห้องจำาลอง Studio design ตั้งอยู่ที่ชั้น 

2 ของ Kidzania สยามพารากอน ให้เด็ก ๆ ได้รับบทบาทกับ

อาชีพ Interior Design เรียนรู้การจัดตกแต่งห้องด้วยตัวเอง 

-   ตดิตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างรอบรัว้โครงการ และสญัญาณจราจรบรเิวณ

ถนนทางแยกตัดกับ ถนนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของ

ลูกค้า ผู้ใช้บริการ และคนในชุมชุนข้างเคียง

-   จัดกิจกรรรมต่างๆ เพือ่ระดมเงนิทนุสนบัสนนุช่วยเหลอืมลูนธิ ิณ 

กติตคิณุ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดูแลกลุ่มเด็กออทิสติก โดย Centre 

Point Hotel Group อาทิเช่น  

•  Na Kittikoon Foundation Gallery @ Centre Point 

นิทรรศการแสดงภาพวาด โดย มูลนิธิ ณ กิตติคุณ

•  Mini Marathon & Art Gallery by Na Kittikoon กิจกรรม

วิ่งมินิมาราธอน และ แสดงนิทรรศการภาพวาด

•  Art purchasing for Calendar 2016 - Na Kittikoon 

ซื้อภาพวาดจาก มูลนิธิ ณ กิตติคุณ เพื่อทำาปฏิทิน 2559

•  Art purchasing for E Birthday Card - Na Kittikoon 

ซือ้ภาพวาดจาก มลูนธิ ิณ กติตคิณุ เพือ่ทำาการ์ดอวยพรวนัเกิด

-   พนักงานบริษัทและบริษัทในเครือ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ

สภากาชาดไทย ณ อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี เป็นประจำาทุกปี ปีละ 

4 ครั้ง

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้
จากการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

ธุรกิจโรงแรม 

-   เปล่ียนสระนำา้คลอรนี เป็นระบบเกลือ เพ่ือลดการใช้สารเคมแีละ

เป็นผลดีต่อสุขภาพของลูกค้า

-   เปล่ียนหลอดไฟฮาโลเจนเป็นหลอด แอลอีดี เพ่ือลดการใช้

พลังงาน ในห้องพัก และบริเวณส่วนบริการลูกค้า

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

-   มีการใช้ระบบพรคีาสท์คอนกรตี เพ่ือลดระยะเวลาในการก่อสร้าง

เพ่ือลดผลกระทบจากงานก่อสร้างทีเ่กิดกับชมุชนโดยรอบ ลดขยะ 

ฝุ่นละออง หรือของเสียที่เกิดจากการก่อสร้างลดลง

-   มีการใช้วสัดทุดแทนในการก่อสร้างบ้านแทนวัสดุจากธรรมชาติ 

ซึง่จะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และประหยดัเวลาในการติดต้ัง 

เช่น การใช้วสัดไุม้เทยีม หรอืการใช้กระเบือ้งลายไม้ เลยีนแบบ

พื้นไม้จริง การใช้บันไดสำาเร็จรูปแทนการใช้บันไดไม้จริง และ

การใช้วัสดุประตูหน้าต่างไวนิล แทนวัสดุไม้จริง ซึ่งจะเป็นการ

ช่วยลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติได้ 

-   สร้างบ่อบำาบดันำา้เสียรวมในโครงการทีเ่กนิกว่าทีก่ฎหมายกำาหนด

โดยจัดให้มีถังบำาบัดนำ้าเสียย่อยในบ้านและอาคารทุกหลัง 

เพื่อบำาบัดนำ้าเสียหรือนำ้าใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะ

หรือคู คลอง

-   มกีารออกแบบอาคารตามหลักสถาปัตยกรรมเขตร้อน มชีายคา

บังแดดลดความร้อนเข้าสู่อาคาร กระจกตัดแสง ฉนวนกัน

ความร้อนใต้หลังคา ขนาดช่องเปิดที่เหมาะสม ผนังอิฐมวลเบา

ช่วยป้องกนัความร้อน ฯลฯ เพ่ือเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

จากการเปิดใช้แอร์และพัดลม

-  วางผังโครงการตามหลักสถาปัตยกรรมเขตร้อน คำานึงถึง

ทิศทางแดด ลม ฝน ดินฟ้าอากาศตามฤดกูาล การวางบ้านใน

แนวทิศเหนือ-ใต้ช่วยให้อาคารได้รับแสงตามธรรมชาติ ถ่ายเท

อากาศได้ดีและใช้พลังงานกลน้อย ปลูกไม้ยืนต้นและภูมิทัศน์

ในโครงการทำาให้สภาพโครงการร่มรื่นเย็นสบาย ช่วยกรองฝุ่น

และเสียงรบกวน รวมทั้งบริษัทได้ออกแบบบ้านโดยประหยัด

พลังงาน โดยคำานึงถึงทิศทางของแสง และลม เพื่อให้ลูกค้า

อยู่สบายพร้อมกับประหยัดพลังงานด้วย
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การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  26 

กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม

ครบทั้ง 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุม

ภายใน โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน” ท่ีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสำานักงาน ก.ล.ต. ประกอบการ

ประเมิน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลและสอบถามประเด็นต่าง ๆ 

จากฝ่ายบรหิาร เพือ่ประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิัท 5 ด้าน 

คือ 

1. ด้านการควบคมุภายในองค์กร (Internal Control Environment)  

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

   (Information & Communication)

5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบรษิัทประเมนิว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่าง

เพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

มรีะบบควบคมุภายในในเรือ่งการตดิตามควบคุมดูแลการดำาเนนิงาน

ของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัท

ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดย

ไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำาหรับการควบคุม

ภายในในหัวข้ออื่นคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุม

ภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน 

ทั้งนี้กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่

แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

รายละเอียดการควบคุมภายใน 5 ด้าน มีดังต่อไปนี้

1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร  
   (Internal Control Environment )

ผู้บริหารและพนักงานมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน 

โดยผูบ้รหิารได้ให้ความสำาคัญกับการมีจริยธรรม และความซือ่สตัย์

สุจรติในการดำาเนนิธุรกิจ โดยจะมกีารพิจารณาดำาเนนิการตามสมควร

แก่กรณ ี ตามผลของการตรวจสอบจากข้อเทจ็จรงิทีเ่กิดขึน้ ด้วยความ

เป็นธรรมและโปร่งใส ถ้าพบว่าพนักงานของบริษัทประพฤติหรือ

ปฏิบัติหน้าที่อันอาจจะส่งผลกระทบต่อจริยธรรมและความซ่ือสัตย์

สุจริตในการประกอบธุรกิจ 

โดยรวมด้านการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม และมี

ส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมี

ประสิทธิผล เช่น 

-   คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลให้มีการกำาหนดเป้าหมายการ

ดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน

-   คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลให้บริษัทกำาหนดบทบาทหน้าที่

ของคณะกรรมการและผู ้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

กฎบัตร
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-   คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูม้คีวามรูเ้กีย่วกบัธรุกจิของบรษิัท และ

มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำา

แนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้ อีกทั้งคณะกรรมการ

ของบรษิัทประกอบด้วยกรรมการอสิระทีม่คีวามรู้ ความสามารถ

น่าเชือ่ถอื และมคีวามเป็นอสิระในการปฏิบตัหิน้าทีอ่ย่างแท้จรงิ

-   บรษิัทได้มกีารจดัโครงสร้างองค์กรทีช่่วยสนันสนุนให้ฝ่ายบรหิาร

สามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

-   มีการกำาหนด มอบหมาย และจำากัดอำานาจหน้าที่และความ

รบัผดิชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร

ระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน

-   บริษัทมกีารทบทวนเป้าหมายการปฏบิตัิงาน ว่าได้ถูกกำาหนดไว้

อย่างรอบคอบ และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี 

และการจดัการต่อบคุลากรทีม่ผีลงานไม่บรรลเุป้าหมาย รวมถงึ 

การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ

-   บริษัทได้จัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็น

ลายลกัษณ์อกัษร สำาหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน ถอืเป็นแนวปฏิบตัิ 

อย่างเหมาะสม มข้ีอกำาหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏบิตัิ

ตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับกิจการ รวมถึงการห้ามทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งบทลงโทษ

หากมกีารฝ่าฝืน และมกีารตดิตามผลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ

ดังกล่าว

-   บริษัทได้จดัทำา”นโยบายและแนวทางปฏิบตัด้ิานการต่อต้านการ

ทุจริตและคอร์รัปช่ัน” แยกต่างหากจากเดิมที่กำาหนดอยู่ใน

จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีแนวทาง / ขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติได้

เข้าใจ นำาไปปฏิบัติ ให้ตรงตามมาตรการการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชั่น ตลอดจนสื่อสาร ทั้งภายนอกและภายในบริษัท 

เพื่อให้ผู้ได้เสียทุกกลุ่มได้ทราบถึงความแน่วแน่ของบริษัทใน

ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังกล่าว

-   บริษัทกำาหนดนโยบายและระเบยีบวิธีปฏิบตังิานเป็นลายลักษณ์

อกัษรในธรุกรรมต่างๆทีม่คีวามเสีย่ง เช่น ด้านการเงนิ การจัดซือ้ 

และการบริหาร ฯลฯ เพื่อป้องกันการทุจริต และความเสียหาย

ที่อาจจะเกิดขึ้น

-   บรษิัทมรีะบบการควบคุมและตดิตามการดำาเนินงานอย่างชดัเจน 

โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นๆ รวมทั้ง ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ซึ่งมีอิสระในการตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึง่ทำาหน้าทีว่างแผนตรวจสอบตามระดับความสำาคญั

ของความเสีย่งทางธรุกจิ โดยจะครอบคลมุกระบวนการปฏิบตังิาน

ที่สำาคัญของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยให้

ความเหน็ชอบแผนการตรวจสอบประจำาปี รบัทราบผลการตรวจสอบ 

และให้ความเห็นเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุม เพื่อป้องกันหรือ

ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  รวมทั้งแนะแนวทางการรายงาน

การตดิตามผลการปรบัปรงุแก้ไข เพือ่ให้งานตรวจสอบภายในดำาเนนิการ

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลในปี 2558 ไม่พบความบกพร่อง

เรื่องการควบคุมภายใน อย่างเป็นสาระสำาคัญ

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง 
   (Risk Assessment) 

บรษิัทให้ความสำาคญัเกีย่วกบัการบรหิารความเส่ียง โดยมกีารจดัตัง้ 

“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”  มีการระบุประเภทความเสี่ยง

ให้ครอบคลมุกบัธรุกจิของบรษิทั มกีารประเมนิและการตดิตามภาพรวม 

รายละเอียดและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ

ของบรษิัทอย่างสมำา่เสมอ รวมทัง้วางระบบการรายงานและตดิตาม

ผลการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทได้มีการประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง 

และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อบริษัท โดยจะกำาหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และ

ตดิตามเหตกุารณ์ทีเ่ป็นสาเหตขุองปัจจัยความเส่ียง รวมทัง้มาตรการ

ในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น นอกจากนี้คณะกรรมการหรือคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ 

จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร  คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมีการรายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการตรวจ

สอบได้รับทราบอย่างสมำ่าเสมอ โดยรายละเอียดการพิจารณา

ความเส่ียงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามที่ได้นำาเสนอไว้ในส่วนของ

ปัจจัยความเสี่ยง

บรษิัทปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเหมาะสม

กับธุรกิจ โดยบริษัทกำาหนดสาระสำาคัญของรายการทางการเงิน 

โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำาคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาด

ของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำาเนินงาน

ของบริษัท อย่างแท้จริง การแสดงรายการในรายงานทางการเงิน 

ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มี

มูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง

รายงานประจํ ปี 255892 า



3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน 
   (Control Activities)  

การควบคมุการปฏบิติังานของฝ่ายบริหาร เป็นส่วนทีม่คีวามสำาคญั 

และสร้างความมั่นใจให้บริษัทและผู้ถือหุ้นว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหาร

กำาหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามโดยพนักงานของ

บริษัททุกคน ได้แก่

-   บรษิัทมกีารกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละวงเงินอำานาจอนมุตัิ

ของฝ่ายบรหิารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

โดยกำาหนดเป็นระเบียบเรื่องอำานาจอนุมัติการจ่ายเงิน

-   บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานออกเป็น

3 หน้าที่ ดังนี้

(1) หน้าที่อนุมัติ 

(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ 

(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่และการตรวจสอบซึ่งกันและกัน  

-   มีการควบคมุด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความ

เหมาะสม  กำาหนดระดับผู้ใช้งาน (User) และการเข้าถึงข้อมูล

ตามขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะงานที่ตนดูแล และควบคุม

กำาหนดสทิธิก์ารใช้งานในโปรแกรมต่างๆ ให้เหมาะสมกบัหน้าที่

การปฏิบัติงานในแต่ละระดับชั้นพนักงาน

-  กรณีที่บริษัทมีการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทมี

มาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำาธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้น

ตอนตามที่ทางการกำาหนด และคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทเป็นสำาคัญและพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำากับ

บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)

-  กรณีที่ได้มีการอนุมัติธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผล

ผกูพนักบับรษิัทในระยะยาว บรษิัทได้มกีารตรวจสอบและตดิตาม

การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างสมำ่าเสมอ 

-  กรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทได้

มีการวิเคราะห์และประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

หรือบริษัทร่วมอย่างสมำ่าเสมอ 

-   บริษัทมีมาตรการควบคุมและดำาเนินการให้บริษัทปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบ

ธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท 

4. ดา้นระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล
    (Information & Communication)   

บริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวและการดำาเนินงานของบริษัท  

ทั้งนี้เพื่อช่วยอำานวยความสะดวกให้พนักงานทำางานได้สะดวก 

รวดเร็ว ลดงาน manual เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน รวมทั้ง

ปรับปรุงให้เป็นไปตามกฏระเบียบของภาครัฐ

  

ระบบ IT ของบริษัทรองรับการทำางานแบบหลายบริษัท (Multi 

Company) มีการควบคุมการจ่าย ด้วยระบบงบประมาณ และ

อำานาจอนุมัติ ของแต่ละตำาแหน่งงาน โดยทุกระบบทั้งด้านรับและ

ด้านจ่ายจะเชื่อมโยงถึงกัน จากระบบงานด้าน Front Office  ไป

จนถึงระบบบัญชีการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การทำางาน  ถูกต้อง แม่นยำา 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มความสะดวก

รวดเร็วในการทำางาน โดยการส่งรายงานอัตโนมัติ ไปยังผู้บริหาร 

และผู้ทำางาน รวมถึงร้านค้า และ ส่ง SMS ไปยังลูกค้า

ในส่วนการควบคมุความปลอดภยั ระบบต่างๆ จะเชือ่มต่อกบัระบบ 

login กลาง โดยจะ disable account อตัโนมตั ิเมือ่พนกังานลาออก 

กรณีพนักงานลืม password พนักงานสามารถ request password  

ใหม่ได้เอง โดยระบบจะส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรที่แจ้งไว้กับฝ่าย

การพนักงาน  และเพิ่มความรัดกุม โดยใช้ one time password 

ในระบบงานที่สำาคัญ 

การ backup ข้อมูล จะดำาเนินการ 3 ด้าน 

1.   Backup ข้อมูลประจำาวัน เก็บไว้อีกเครื่องหนึ่ง

2.  นำาข้อมลูที ่Backup ขึน้ Tape เพ่ือนำาไปเกบ็ภายนอกองค์กรทกุวนั

3.  ส ่งข ้อมูลอัตโนมัติไปยังศูนย ์สำารองข ้อมูล ทุกๆ 30 นาที

พร้อมทั้งมีการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ส่งไปยังศูนย์สำารอง 

โดยการส่ง email อตัโนมตั ิกลับมายงัผูร้บัผดิชอบวนัละ 9 ครัง้ 

ในส่วน Application ต่างๆ เช่น EIS ,Extranet , Intranet รวมทั้ง 

Application หลักขององค์กร ได้มกีาร Replicate ไปยงัศนูย์สำารอง 

ทกุวนั นอกจากนีจ้ะมกีารทดสอบ Disaster Recovery ทีศ่นูย์สำารอง 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
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ระบบงานต่าง ๆ สามารถแยกตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้

1) ธุรกจิขายบ้านพร้อมทีด่นิและธรุกจิขายหน่วยในอาคารชดุพักอาศัย

ระบบสารสนเทศจะครอบคลมุตัง้แต่ มรีะบบลงทะเบยีนนายหน้าทีด่นิ 

เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อที่ดิน, ระบบจัดซื้อที่ดิน, ระบบ

ควบคุมโฉนด, มีระบบ request งานก่อสร้าง เพื่อใช้วางแผนงาน

ก่อสร้าง เพื่อควบคุมปริมาณ Stock ให้สอดคล้องกับการขาย, 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งใช้ระบบsupply chain, ระบบงานก่อสร้าง

รองรับ ทั้งงานก่อสร้างแบบ QCON และ Precast รวมทั้งมีระบบ

ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง, ระบบบริหารจัดการ LG สำาหรับ

งานก่อสร้างให้มปีระสทิธิภาพ โดยม ีalert ต่างๆ เมือ่ LG หมดอายุ 

หรือ ปิดโครงการ โดยด้านจ่ายจะถูกควบคุมการจ่ายด้วยระบบงบ

ประมาณและอำานาจอนุมัติ

นอกจากนีม้รีะบบข้อมลูโครงการ เพือ่เก็บเอกสารและข้อมูลสำาคญั

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดซื้อที่ดิน และในแต่ละขั้นตอนการ

ขออนุญาต การก่อสร้าง และ ขายจนถึงโอน ในปีที่ผ่านมา ได้เพิ่ม

ระบบ interface ข้อมูล กับโรงงาน Precast และเพิ่มระบบ After 

sale services 

ด้านการขาย มรีะบบเกบ็ข้อมลูลกูค้าแวะ, ระบบขายและโอน โดยระบบ

ขายสามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนเข้าระบบอัตโนมัติ, 

ระบบการตลาดต่างๆ เช่น  CRM, Friend Gets Friends, Electronic 

Direct Mail  รวมทั้งส่ง SMS อัตโนมัติขอบคุณลูกค้า   มีระบบสื่อ

โฆษณา เพื่อป้องกันความซำ้าซ้อน และวัดผลการใช้สื่อ, ระบบ

บริการหลังการขาย ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศต่างๆจะมีการเชื่อมต่อ

เข้าระบบบัญชีและการเงิน เพื่อความถูกต้อง และไม่ซำ้าซ้อน และ

ระบบสามารถทำางานอัตโนมตั ิเช่น ส่งรายงานอตัโนมตัทิาง email, 

ส่งรายการสั่งซื้อ และการจ่าย อัตโนมัติให้ร้านค้า และ ส่ง email 

alert ให้หน่วยงานต่างๆ 

นอกจากนี้มีระบบข้อมูลสำาหรับผู ้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 

(EIS- Executive Information System) โดยข้อมูลจากระบบ EIS 

นี้จะถูกประมวลผลทุกวัน เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลพร้อมที่จะนำามา

พิจารณาและใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยระบบ EIS สามารถ

ดูความคืบหน้างานก่อสร้างและงานขายในรูปแบบของผังโครงการ 

รวมทั้งสามารถดูยอดขาย ยอดโอนเทียบกับงบประมาณได้ 

2) ธุรกิจโรงแรม / เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์

ระบบสารสนเทศรองรับการบริหารงานโรงแรม และอาคารที่พัก

อาศยัให้เช่า ระบบสามารถบรหิารการขายทกุๆ อาคาร ได้จากจุดเดยีว 

โดยระบบสามารถทำางานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่อง scan 

passport ในการอ่านข้อมูลชื่อที่อยู่ลูกค้าเข้าระบบให้โดยอัตโนมัติ  

นอกจากนี ้ระบบยงัเชือ่มต่อกบัอปุกรณ์ Smart Device ต่างๆ  เช่น 

การออกบตัรเปิดเข้าห้องพกั, การอ่านบัตรเพื่อใช้บริการอาหารเช้า 

และการนำาบตัรไปใช้เพ่ือควบคุมลิฟต์ เพ่ือความปลอดภัยของผูเ้ข้าพกั 

นอกจากนี้ระบบจะเชื่อมต่อกับระบบ PABX เพื่อดึงข้อมูลการใช้

โทรศัพท์เข้าระบบอตัโนมตั ิรวมทัง้มรีะบบจดมเิตอร์นำา้ไฟ บน mobile 

และ interface เข้าระบบ นอกจากนี้ระบบสามารถดึงข้อมูลจาก

บัตรเครดิตเข้าระบบรับชำาระอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็วในการให้

บรกิาร นอกจากนี้ระบบสามารถส่งข้อมูลเชื่อมต่อกบัระบบราชการ

ต่างๆ เช่น กรมการปกครอง และสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 

ในด้าน CRM มีระบบ Online Questionnaires ที่จะส่งให้กับลูกค้า

อตัโนมตัเิมือ่ check out เพ่ือนำาข้อมลูที่ได้ไปวเิคราะห์ และพฒันางาน

ด้านบรกิารของโรงแรมให้ดยีิง่ขึน้ รวมไปถงึระบบ Electronic Direct 

Mail ที่จะช่วยแจ้งข่าวสาร หรือโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับลูกค้า หรือ

สมาชิก ในกลุ่มต่างๆ ได้

ข้อมูลการทำาธุรกรรมต่างๆ จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบบัญชีและ

การเงิน และจะถูกนำาไปประมวลผลเข้ากับ ระบบเพื่อการตัดสินใจ

สำาหรบัผูบ้รหิาร หรอื EIS (Executive Information System) ทกุวนั 

และจัดส่งรายงานจากระบบให้กับผู้บริหารทุกเช้าโดยอัตโนมัติ  

และเนื่องจากธุรกิจโรงแรม ต้องพร้อมตลอด 24 ชม. ระบบจึงมี

การจัดส่งรายงานที่สำาคัญต่างๆ ให้กับผู้บริหารของโรงแรมแต่ละ

สาขาให้อัตโนมัติ เพื่อรองรับแผน BCP วันละ 3 ครั้ง 

3)  ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า

ระบบสารสนเทศจะรองรับการบริหารจัดการด้านอาคารสำานักงาน  

ตั้งแต่การทำาสัญญา การรับเงินตามสัญญา และรับอื่นๆ การ

ตดิตามหนี ้และระบบจะเชือ่มต่อเข้ากับระบบบญัชแีละการเงนิ  มีการ

ใช้ระบบ Preventive Maintenance ในการแจ้งซ่อม และวางแผน

บำารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ 

4) ด้านการปฏิบัติการสนับสนุน (Back Office)

ระบบสารสนเทศจะรองรับการทำางานของทุกหน่วยงานในองค์กร 

ตั้งแต่ระบบงบประมาณ, ระบบจัดซื้อ, ระบบทรัพย์สินถาวร ซึ่ง

สามารถตรวจนบัทรพัย์สินได้สะดวกยิง่ขึน้ โดยใช้การ scan QR Code, 

ระบบควบคุมการเบิกและจ่ายครุภัณฑ์, การควบคุมการเบิกและ

จ่ายเงินสดย่อย, ระบบรับ-จ่าย โดยจะมีการควบคุมงบประมาณ

ตามทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิัท  รวมทัง้การตรวจสอบ
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อำานาจการอนุมัติตามระดับชั้น ตามที่ถูกกำาหนดไว้ในระเบียบของ

บริษัท  เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีระบบการควบคุม  การตรวจสอบ และ

การป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งมีระบบเงินกู้  

โดยข้อมูลจะเชื่อมเข้าสู่ระบบบริหารการเงิน  ระบบบัญชี อัตโนมัติ 

โดยร้านค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายค่าสินค้าและ

บริการต่างๆ   ได้จากระบบ supply chain ลดการรับสายโทรศัพท์

สอบถามจากร้านค้า และ มีระบบทะเบียนโทรศัพท์ ขององค์กร 

เพื่อควบคุมการใช้งาน และการจ่าย

ในส่วนระบบบญัชแีละการเงิน ระบบสามารถดึงข้อมลู Bank Statement 

เข้าระบบเพื่อทำา reconcile ได้ โดยระบบบัญชี สามารถออก

รายงานย้อนหลงัได้ โดยข้อมลูไม่เปลีย่นแปลงได้, ระบบมกีารควบคุม

ทั้งเงินเบิกล่วงหน้าของผู้รับเหมา และเงินรอหักต่างๆ โดยระบบ

ต้นทุนสามารถเก็บรายละเอียดได้ถึงรายแปลง และมีการควบคุม

การจัดเก็บเอกสารต่างๆ ด้วย barcode

สำาหรบัด้านการบรหิารบคุคลากร บรษิัทได้ พฒันาระบบการพนกังาน 

ให้สามารถ self serviced เช่น เบิกค่ารักษาพยาบาล ,ตรวจสอบ

เวลาเข้างาน, บันทึกวันลา และ พิมพ์ ใบแจ้งเงินเดือน โดยควบคุม

ความปลอดภยัด้วยการใช้ระบบ  one time password ซ่ึงจะส่ง sms 

ไปยังเบอร์โทรที่แจ้งไว้กับการพนักงาน

5. ด้านระบบการติดตาม
   (Monitoring Activities)

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและ

ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  โดยกำาหนดวิธีปฏิบัติงานและการ

ตดิตามผลของการปฏบัิตติามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ง  

ซึ่งรวมเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร 

ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี ้บรษิัทได้มกีารประเมนิผลการควบคุมภายใน จากรายงาน

ของฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ และรายงานผล

การตรวจสอบโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์หรอืสงสยัว่ามเีหตกุารณ์ทจุรติอย่างร้ายแรง 

มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระทำาที่ผิดปกติอื่น ซึ่ง

อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัย

สำาคัญ ฝ่ายบริหารจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที 

พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะ

กรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี พ.ศ. 2558 มีการ

ประชุมรวม 9  ครั้ง  เพื่อพิจารณาและติดตามฐานะการเงินและ

ผลการดำาเนินงานอย่างสมำ่าเสมอ และให้ข้อเสนอแนะสำาคัญที่

มผีลกระทบต่อองค์กรผูบ้รหิารเป็นระยะๆ มกีารตดิตามการปฏบิติังาน

ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงทีและ

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทสำานักงาน อีวายจำากัด 

โดย นางสาวรสพร  เดชอาคม ซึง่เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจำาปี  

2558 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีว่าบริษัทมีข้อ

บกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้แต่งตั้ง นายกรศุทธิ์  ปิยัมบุตร  เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจ

สอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2544 เนื่องจาก

มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน 

และงานด้านบญัชกีารเงนิ   มคีวามเข้าใจในกจิกรรมและการดำาเนนิงาน

ของบรษิทั มกีารเข้ารบัการอบรมหลักสูตรทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏบิติังาน

ด้านตรวจสอบภายใน อย่างเพียงพอ อีกทั้งได้เข้ารับการอบรม

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัท จึงเห็นว่า มีความ

เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 

การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับ

ความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

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

1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้

-  บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  

(“LH”) และบริษัทย่อยของ LH 

ถือหน่วยลงทุน LHPF II รวมกัน

ในสัดส่วนร้อยละ 50 และ LH

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีถือหุ้น 

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 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีถือหุ้น 

QH ในสัดส่วนร้อยละ 10.77      

นอกจากนี้ GIC เป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ที่ถือหุ้น LH 

ในสัดส่วนร้อยละ 16.55 

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 

1.1 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 ค่า

เส่ือมราคา ค่าเบีย้ประกนัอาคาร และค่าใช้จ่ายอืน่ใน

อัตราร้อยละ 2 ของรายได้

-

-

-

-

17.02

1.75

-

3.69

พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำา

รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผล เป็นราคาที ่

ยุติธรรม และเป็นการดำาเนินธุรกิจ

ปกติ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะ

ได ้รับผลประโยชน ์จากรายได้

ค่าเช่าหรือค่าบริการโรงแรมที่ได้

รับจากลูกค ้าของการประกอบ

ธุรกิจให ้ เช ่ าทรัพย ์สินและค ่า

บริการจากธุรกิจโรงแรม รวมทั้ง

ส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรู้จัก

ตราสินค้าในชื่อ “โรงแรมเซนเตอร์ 

พอยต์ เพลินจิต” และ “เซนเตอร์ 

พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ”

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

มี เหตุผลอันสมควรในการทำ า

รายการ โดยเป็นการทำารายการ

ท่ี ทำ า ใ ห้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ อั ต ร าผล

ตอบแทนที่เหมาะสม

1.  รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินเพ่ิมเติม) บริษัทและบริษัทย่อยสามารถสรุปรายการระหว่างกันได้ ดังนี้
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- เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2557 ได ้มีการทำาหนงัสอื

ขอยกเลกิสญัญาให้บรกิารโครงการเซนเตอร์ พอยต์ 

เพลินจิต เนื่องจากโครงการปิดปรับปรุงและมีการ

เปลี่ยนผู้บริหารโครงการ โดย สัญญายกเลิกมีผล

ตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

2.  รับจ้างบริหารอาคารและให้บริการอื่นๆ LHPF II 

ได้ยกเลิกสัญญาให้บริการตัง้แต่วันที่ 22 มี.ค. 55 

เนื่องจาก LHPF II ได้ขายโครงการดังกล่าวให้

แก่ LHPF รายละเอียดการให้บริการ ได้แก่

2.1 อาคารเซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ 

(อาคารอะพาร์ตเมนต์ให้เช่า) อายุสัญญา 2 ปี 

(1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 55) 

- ลูกหนี้อื่น -

 

0.30

2) บจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

- QH และ LH เป็นผู้ถือหุ้นใน

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 

กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“LHFG”) 

ในสัดส่วนร้อยละ 21.34 และ

ร้อยละ 33.98 ตามลำาดบั (ณ วันท่ี 

7 พ.ค. 58) ขณะที่ LHFG เป็น

ผูถ้อืหุน้ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

จำากัด(มหาชน) (“LHBANK”)ใน

สดัส่วนร้อยละ 100 และ LHBANK 

เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์

จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

จำากัดในสัดส่วนร้อยละ 100

-  มีกรรมการร่วมกัน คือ

   นายอดิศร ธนนันท์นราพูล 

เช่าพื้นที่ ในอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร เพ่ือเป็นท่ีต้ัง

สำานักงาน

สรุปรายละเอียดสัญญาเช่า/บริการ 

สัญญาที่ 1 : 4 ปี 10 เดือน 4 วัน (28 ต.ค. 53 - 31 

ส.ค. 58) จำานวนพื้นที่ 240 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่า

บริการ 475 บาท/ตร.ม./เดือน

สัญญาที่ 2 : 3 ปี (1 ก.ย.55 - 31 ส.ค.58) จำานวน

พื้นที่ 219 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 450 บาท/

ตร.ม./เดือน

สัญญาที่ 3 : 3 ปี (1 ก.ย. 58 - 31 ส.ค.61) จำานวน

พื้นที่ 459 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 บาท/

ตร.ม./เดือน

สัญญาที่ 4 : 2 ปี 11 เดือน (16 ก.ย.58 - 31 ส.ค.61) 

จำานวนพื้นที่ 238.50 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 

550 บาท/ตร.ม./เดือน

-  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

-  เงินประกันการเช่าและบริการ

4.88

1.56

3.43

0.64

มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่า

บริการของพ้ืนที่อาคารสำานักงาน

ทีป่ล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตผุล

อันสมควรในการเข้าทำารายการ 

โดยเป ็นราคาตลาดที่สามารถ

เปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่

มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็น

ราคาตลาดยุติธรรม

รายงานประจํ ปี 255898 า
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3) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

- QHและLHเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
จำากัด (มหาชน) (“LHFG”) ใน
สัดส ่วนร ้อยละ 21.34 และ
ร้อยละ 33.98 ตามลำาดับ (ณ 
วันที่ 7 พ.ค.58) ขณะที่ LHFG 
เป็นผู้ถือหุ้นใน LHBANK ใน
สัดส่วนร้อยละ 100

-  มีกรรมการร่วมกัน คือ 
นายอนันต์ อัศวโภคิน 

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

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

(ข)  เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ อโศก
สัญญา :  3 ปี (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 58) 
จำานวนพื้นที่ 71 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 
550 บาท/ตร.ม./เดือน ต่อมาบริษัทได้ต่อสัญญา
ให้เช่าพื้นที่อีกเป็นระยะเวลา 3 ปี (1 ต.ค. 58 - 
30 ก.ย. 61) จำานวนพื้นที่ 71 ตร.ม.อัตราค่าเช่า
และค่าบริการ 630 บาท/ตร.ม./เดือน
- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
- เงินประกันการเช่าและบริการ
- ลูกหนี้การค้า

(ค) เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร
สัญญาที่ 1 : 3 ปี (1 เม.ย. 57 - 31 มี.ค. 60) 
จำานวนพื้นที่ 2,665 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน 

สัญญาที่ 2 : 3 ปี (1 เม.ย. 57 - 31 มี.ค. 60) 
จำานวนพื้นที่ 36 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 
600 บาท/ตร.ม./เดือน 
- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
- ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ
- เงินประกันการเช่าและบริการ

(ง) ค่าบริการดูแลและจัดสวน
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 
100 ให้บริการดูแลและจัดสวนแก่LHBANK
สัญญาที่ 1 ชั้น 1 อายุสัญญา 1 ปี (ม.ค. 58 - ธ.ค. 58) 
อัตราค่าบริการ 15,000 บาท/เดือน
สัญญาที่ 2 ชั้น 5 และ ชั้น 24 อายุสัญญา 1 ปี 
(ม.ค. 58 - ธ.ค. 58) อัตราค่าบริการ 1,500 บาท/เดือน  
- รายได้ค่าบริการ
- ลูกหนี้การค้า

(จ) ค่าส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าท่ีซ้ืออสังหาริมทรัพย์ 
QH และบริษัทย่อย
- ค่าส่งเสริมการขาย(เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย)

2,153.30
12.78
1.75
2.00
0.13

0.66
0.17
0.01

22.64
0.12
4.47

0.20
0.02

7.00

905.98
17.27
1.71
2.71

-

0.65
0.12

-

16.67
0.09
4.47

0.19
0.02

3.90

ธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร
มีความเห็นว่าการเปิดบัญชีเงิน
ฝากแต่ละประเภท อัตราดอกเบ้ียรับ 
และค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ 
ซึ่งเป็นไปตามปกติเช่นเดียวกับ
บุคคลหรือบริษัทอื่นๆ ที่ได้มีการ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

ค่าเช่าพื้นที่ในอาคารสำานักงาน
มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่า
บริการของพื้นที่อาคารสำานักงานที่
ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตผุล
อันสมควรในการเข้าทำารายการ 
โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถ
เปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่
มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็น
ราคาตลาดยุติธรรม

ค่าบริการดูแลและจัดสวน
มีความเห็นว่าอัตราค่าบริการตาม
สัญญาการให้บริการแล้ว ซึ่งเป็น
ไปตามปกติทางการค้าและเป็น
ราคาตลาดยุติธรรม ที่สมเหตุสม
ผลและสามารถเปรียบเทียบกับ
ธุรกิจประเภทเดียวกันได้ 

ค่าส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าที่
ซื้ออสังหาริมทรัพย์
มีความเห็นว่าค่าส่งเสริมการขาย
ที่ให้แก่ลูกค้าที่ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ 
สำาหรับเงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย
ผ่อนชำาระแล้ว ซึ่งเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์และ
เป็นรายการปกติทางการค้าทั่วไป 
ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบมูลค่าการ
ส่งเสริมการขายประเภทอ่ืนที่ให้
แก่ลูกค้าที่ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ราย 
อ่ืนๆ ด้วยกันแล้ว มีมูลค่าใกล้เคียงกัน 
ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีเหตุผล
อันสมควรในการดำาเนินธุรกรรม
ทางการค้าดังกล่าว
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4) บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ (“HMPRO”)

-  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 
LH ถือหุ้น QH และ HMPRO 
ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 และ 
30.23 (ณ วันที่ 10 ก.ย.58) 
ตามลำาดับ

-  QH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
HMPRO ในสัดส่วนร้อยละ 19.87 
(ณ วันที่ 10 ก.ย. 58)
มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายอนันต์ อัศวโภคิน
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์และ
นางสุวรรณา พุทธประสาท 

ซื้อสินค้าและรับบริการ
- มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ

32.37
6.52

48.43
5.11

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
เหตุผลอันสมควรและเป็นไปตาม
ราคาตลาดยุติธรรม ซึ่ง QH และ
บริษัทย่อยสามารถเลือกซื้อสินค้า 
และวัสดุก่อสร้างอื่นๆทดแทนจาก
บริษัทอื่นๆ ได้ ถ้าสินค้าดังกล่าวมี
ราคาที่ถูกกว่า HMPRO

5) บมจ.ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน โปรดัคส์ (“Q-CON”)

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LH ถือ
หุ้น QH และ Q-CON ในสัดส่วน
ร้อยละ 24.98 (ณ วันท่ี 10 ก.ย.58) 
และร้อยละ 21.16 
(ณ วันที่ 1 เม.ย.58) ตามลำาดับ

ซื้อสินค้า
- มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ
- ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ(เงินจ่ายล่วงหน้า)

63.11
10.19
0.27

72.23
13.62
0.27

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
เหตุผลอันสมควรและเป็นไปตาม
ราคาตลาดยุติธรรม ซึ่ง QH และ
บริษัทย่อยสามารถเลือกซื้อสินค้า 
และวัสดุก่อสร้างอื่นๆทดแทนจาก
บริษัทอื่นๆ ได้ ถ้าสินค้าดังกล่าวมี
ราคาที่ถูกกว่า QCON

6)  บจ.แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี (“LHP”)

1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้
-  LH ถือหุ้น LHP และ QH ใน

สัดส่วนร้อยละ 60 และ 24.98 
(ณ วันที่ 10 ก.ย.58) ตามลำาดับ

- Reco Resort Pte Ltd.ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ GIC ได้ถือหุ้น 
LHP ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 
GIC ผู้ถือหุ้น QH ในสัดส่วน
ร้อยละ 10.77 
(ณ วันที่ 10 ก.ย.58) 

(ก) โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์  เทอร์มินัล 21
1. สัญญารับจ้างบริหารโรงแรม

1.1  ค่าบริหารจัดการโครงการคำานวณจากอัตรา
รอ้ยละ 2 ของรายรับท้ังหมดบวกอัตราร้อยละ 
4 ของรายได้สุทธิ (พ.ย. 2554 - ธ.ค. 2557)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 บริษัทควอลิตี้
เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้ทำาหนังสือขอยกเลิก
สัญญาบริหารโครงการตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
เ ห ตุ ผ ลอั น สมค ว ร ใ นก า รทำ า
รายการและเป ็นประโยชน์ต ่อ
ธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช ่า/
โรงแรมของ QH ซึ่งเป็นการ
ดำาเนินธุรกิจปกติของ QH โดย 
QH จะได้รับผลประโยชน์จากค่า
ตอบแทนในการให้บริการและการ
รับจ้างบริหารโครงการ รวมทั้งส่ง 
ผลให้ลูกค้ากลุ ่มเป้าหมายรู ้จัก
ตราสนิค้าในชือ่ “แกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต์” มากขึ้น นอกจากนี้  ค่า
บริการที่บริษัทเรียกเก็บเป็นราคา
ตามราคาตลาดที่ทั้ งสองฝ ่ าย
ตกลงกันโดยอิสระ

รายงานประจํ ปี 2558100 า
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2. มีกรรมการร่วมกัน คือ 
นายอนันต์ อัศวโภคิน
นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจและ
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล 

และให้เปล่ียนคู่สัญญาการบริหารโครงการเป็น 
บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (“QHI”) 
แทน (QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) โดย 
QHI ได้เข้าทำาสัญญาบริหารโครงการใหม่
อายุสัญญา 1 ปี (1 ม.ค.2557 - 31 ธ.ค. 
2557) และในปี 2558 ได้ต่อสัญญาเพิ่มอีก 1 
ปี (1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค. 2558)

ต่อมา บจ.แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้และ
บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัดได้
ยกเลิกสัญญารับจ้างบริหารดังกล่าว โดยให้
สัญญามีผลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 
- รายได้ค่ารับจ้าง
- ลูกหนี้ค่าบริการ
- เจ้าหนี้อื่น

เนื่องจากบริษัทควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้โอน
ย้ายพนักงานในส่วนการตลาดไปสังกัดบริษัท
คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (“QHI”) ตั้งแต่ 1 
ม.ค. 2557 และให้บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำากัด (“QHI”) เป็นผู้เรียกเก็บค่านายหน้าแทน

ต่อมา บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัดได้
โอนพนักงานในส่วนการตลาดไปประจำาตามโรงแรม
ต่างๆ จึงได้ยกเลิกการเรียกเก็บค่านายหน้าตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
        -  รายได้ค่านายหน้า

(ข) โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำาริ
1. สัญญารับจ้างบริหารโรงแรม
ค่าบริหารจัดการโครงการคำานวณจากอัตราร้อยละ 
2 ของรายรับทั้งหมดบวกอัตราร้อยละ 4 ของรายได้
สุทธิ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ 
จำากัด (มหาชน) ได้ทำาหนังสือขอเปลี่ยนคู่สัญญาการ
บริหารโครงการเป็น บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(“QHI”) แทน (QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) โดย 
QHI ได้เข้าทำาสัญญาบริหารโครงการใหม่อายุสัญญา 
1 ปี (1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557) และในปี 2558 
ได้ต่อสัญญาเพิ่มอีก 1 ปี (1 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 
2558)

ต่อมา บจ.แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้และ
บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ได้ยกเลิก
สัญญารับจ้างบริหารดังกล่าว โดยให้สัญญามีผล
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 
-  รายได้ค่ารับจ้าง
-  ลูกหนี้ค่าบริการ

11.34
-
-

-

11.11
-

23.25
4.71

-

0.13

18.18
8.38
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เนื่องจากบริษัทควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้โอน
ย้ายพนักงานในส่วนการตลาดไปสังกัด บริษัท คิว.เอช. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (“QHI”) ตั้งแต่ 1 ม.ค.2557 
และให้บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(“QHI”) เป็นผู้เรียกเก็บค่านายหน้าแทนต่อมาบริษัท
คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ได้โอนพนักงาน
ในส่วนการตลาดไปประจำาตามโรงแรมต่างๆ จึงได้
ยกเลิกการเรียกเก็บค่านายหน้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2557 เป็นต้นไป
-  รายได้ค่านายหน้า - 0.35

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

1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ 
LH ถือหุ้น QH และ บริษัท
แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล 
จำากัด (LHMH) (เดิมชื่อ “บริษัท
แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำากัด”) 
ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 
(ณ วันท่ี 10 ก.ย.58) และร้อยละ 
100 ตามลำาดับ โดย LHMH ได้
ถือหุ้น LHM ต่อในสัดส่วนร้อยละ 
99.93 

2. นางสาวกนกวลี  วิริยประไพกิจ
และนางสุวรรณา พุทธประสาท 
เป็นกรรมการร่วมใน QH และ 
LHM

(ก)  ค่าบริการจัดหาบุคลากร
QHI ได้ว่าจ้าง LHM ในการจัดหาบุคลากรและดำาเนิน
การในส่วนกลาง 2 ปี (1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2557) 
และในปี 2558 ได้ต่อสัญญาเพิ่มอีก 3 ปี (1 ม.ค.2558 
- 31 ธ.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 บริษัทควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด 
(มหาชน) ได้รับโอนพนักงานจากบริษัทแอล แอนด์ เอช 
แมเนจเม้นท์ จำากัด จึงได้ยกเลิกสัญญาว่าจัดหา
บุคลากรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
- ค่าบริหารบุคลากร
- ลูกหนี้อื่น

(ข) ค่าให้บริการสถานที่
สรุปรายละเอียดสัญญาให้บริการ
ระยะเวลาตามสัญญา 2 ปี (1 ม.ค.56 - 31 ธ.ค.57)  
คำานวณจากจำานวนพนักงานที่มาใช้บริการพื้นที่ ใน
อัตราคนละ 5,500 บาท ต่อคนต่อเดือน (ไม่รวมภาษี
มูลค่าเพ่ิม) เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2558 บริษัทควอลิต้ีเฮ้าส์ 
จำากัด (มหาชน) ได้รับโอนพนักงานจาก บริษัทแอล 
แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ จำากัด จึงได้ยกเลิกการเรียก
เก็บค่าบริการพื้นที่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
- รายได้ค่าบริการ
- ลูกหนี้อื่น

0.41
0.70

0.07
-

      

2.02
-

0.19
0.02

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มี เหตุผลอันสมควรในการทำ า
รายการ โดยเป็นราคาตลาด
ยุติธรรม

8)  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส์ (“QHPF”)

- QH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ QHPF 
ในสัดส่วนร้อยละ 25.66 (ณ วันที่ 
11 พ.ย. 58) 

(ก) สิทธิการเช่าระยะยาว
QH ให้สิทธิการเช่าอาคารและที่ดิน และอุปกรณ์
ท่ีเก่ียวข้องของโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ระยะเวลา 
30 ปี (8 ธ.ค.49 - 7 ธ.ค.79) โดย QH ได้รับ
ชำาระเงินจำานวน 819 ล้านบาท (รับชำาระแล้วทั้ง
จำานวน)
- สิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
- รายได้ค่าเช่า

568.75
27.17

595.91
27.17

มีความเห็นว่าการจำาหน่าย และ/
หรือ ให้สิทธิการเช่าอาคารและ
ที่ดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2 
โครงการ คือ โครงการคิวเฮ้าส์ 
เพลินจิต และโครงการคิวเฮ้าส์ 
ลุมพินี ให้แก่ QHPF เป็นไปตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 10/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2549 ซึ่งเป็นราคา
ยุติธรรม

รายงานประจํ ปี 2558102 า
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(ข) QH และ QHI (QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) 
ได้รับจ้างบริหารอาคารสำานักงานให้เช่าจำานวน 3 
อาคาร ได้แก่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี อาคารคิวเฮ้าส์ 
เพลินจิต และอาคารเวฟเพลส
- รายได้ค่ารับจ้างบริหาร
- รายได้ค่าบริการอื่น
- ลูกหนี้อื่น

(ค) QH ได้เช่าพื้นที่โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 
สำาหรับตั้งสถานประกอบการ
- ค่าเช่าพื้นที่
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- เงินมัดจำาค่าเช่าและค่าบริการ

หมายเหตุ : ราคาประเมินอาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต 
(“PJ”) และ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี (“LU”) จากผู้ประเมิน
อิสระ 2 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”)

29.13
-

4.98

32.01
0.22
6.71

   

27.66
0.05
2.48

30.28
0.29
6.61

เนื่องจาก QH ได้เปรียบเทียบราคา
กับผู้ เสนอซื้อแต่ละรายและคัด
เลือกผู้เสนอซ้ือที่ให้ข้อเสนอและ
เงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งผลตอบแทน
รวมสูงสุดต่อ QH ประกอบกับได้
พิจารณารายงานของผู้ประเมิน
ราคาอิสระ 2 ราย ณ เวลานั้น 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล และเป็นราคา
ที่ยุติธรรม รวมทั้ง อัตราค่าเช่า
และค่าบริการที่ QHPF เรียกเก็บ
จาก QH เป็นราคาตลาดยุติธรรม

9) นางดุษฎีพร พานิชพันธ์

ภรรยาของนายรัตน์ พานิชพันธ์ 
ตำาแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ 
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ(พ้นสภาพจาก
การเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการบริษัทเมื่อ
วันที่ 31ธ.ค. 57)

จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด 
อโศกจำานวน 3 ห้อง เป็นจำานวนเงิน 23.7 ล้านบาท
- เงินจองและเงินดาวน์ - 2.81

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มีเงื ่อนไขการค้าโดยทั ่วไป และ
เป็นราคาตลาดยุติธรรม

10) นางสาวณภธรา พานิชพันธ์ และคู่สมรส

บุตรสาวของนายรัตน์ พานิชพันธ์
ตำาแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ 
ประธานเจ ้ าหน ้าที่บริหารและ
กรรมการผู ้จัดการ(พ้นสภาพจาก
การเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู ้จัดการบริษัทเมื่อ
วันที่ 31 ธ.ค. 57)

จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด 
อโศกจำานวน 2 ห้อง เป็นจำานวนเงิน 17.4 ล้านบาท
-  เงินจองและเงินดาวน์ - 2.05

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

11) นางสุวิมล โชติวัฒนาพันธ์ุ

ภรรยาของนายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธ์ุ
ตำาแหน่งกรรมการ และผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการอาวุโส

จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด 
อโศกจำานวน 1 ห้อง เป็นจำานวนเงิน 9.6 ล้านบาท
- เงินจองและเงินดาวน์ - 1.12

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
และไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
โดยการใช้ส่วนลดพนักงานตาม
ระเบียบการสวัสดิการพนักงาน
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12) นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม และนางปานภัค หวังกาญจนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
และภรรยา

ซื้อและโอน บ้านจัดสรร โครงการลัดดารมย์ Elegance 
วงแหวน-สาทร

- 15.39 มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มีเงื ่อนไขการค้าโดยทั่วไป และ
เป็นราคาตลาดยุติธรรม

13) นางสาวอธิกยา วัฒนโรดม

น้องสาวของนายไพโรจน์ วัฒนวโรดม 
ตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส

ซื้อและโอนอาคารชุด โครงการเดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ 
รัชดา-พระราม3

- 1.60 มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มีเงื ่อนไขการค้าโดยทั ่วไป และ
เป็นราคาตลาดยุติธรรม

14) นายศุภสัณห์ วัฒนโรดม

น้องชายของนายไพโรจน์ วัฒนวโรดม 
ตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส

ซื้อและโอนอาคารชุด โครงการเดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ 
รัชดา-พระราม3

- 1.60 มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มีเงื ่อนไขการค้าโดยทั ่วไป และ
เป็นราคาตลาดยุติธรรม

15) นายวศิน พิพัฒน์ท้ังสกุล

บุตรชายของ
นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล 
ตำาแหน่งกรรมการ และผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการอาวุโส

จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด 
อโศกจำานวน 1 ห้อง เป็นจำานวนเงิน 9.3 ล้านบาท
- เงินจองและเงินดาวน์

- 0.76 มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มีเงื ่อนไขการค้าโดยทั ่วไป และ
เป็นราคาตลาดยุติธรรม

16) นางสาวไอริณ วินัยแพทย์

บุตรสาวของนายอดุลย์ วินัยแพทย์ 
ตำาแหน่งกรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด 
อโศกจำานวน 1 ห้อง เป็นจำานวนเงิน 6.6 ล้านบาท
- เงินจองและเงินดาวน์

- 0.74 มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มีเงื ่อนไขการค้าโดยทั ่วไป และ
เป็นราคาตลาดยุติธรรม

17) นายสมศักด์ิ จิรรุ่งเรืองวงศ์

ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่าย
โอนและจัดซื้อที่ดิน

จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการ
เดอะทรัสต์ คอนโด งามวงศ์วานจำานวน 1 ห้อง และ 
1 ร้านค้า เป็นจำานวนเงิน 5.5 ล้านบาท
- เงินจองและเงินดาวน์

- 0.01 มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

18) นายปกรณ์ จิรรุ่งเรืองวงศ์

บุตรชายของ
นายสมศักดิ์ จิรรุ่งเรืองวงศ์ 
ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่าย
โอนและจัดซื้อที่ดิน

ซื้อและโอนอาคารชุด โครงการคาซ่าคอนโด
รัชดา-ราชพฤกษ์

- 1.85 มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

19) ประวิทย์ โชติวัฒนาพันธ์ุและนางสาวกัญญาวิทย์ โชติวัฒนาพันธ์ุ

ตำาแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ซื้อและโอนอาคารชุด โครงการ คิวคอนโด อโศก 7.76 - มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 

มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

รายงานประจํ ปี 2558104 า
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20) พรเทพ พิพัฒน์ท้ังสกุล

ตำาแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ซื้อและโอนอาคารชุด โครงการ คิวคอนโด อโศก 8.47 - มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 

มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

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

- มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LH 

และ GIC ซึ่งถือหุ ้น QH ใน

สัดส่วนร้อยละ 24.98 และ 10.77 

ตามลำาดับ (ณ วันที่ 10 ก.ย.58)

โดย LH และ Government of

Singapore Investment 

Corporation (Realty) Pte Ltd. 

(“GICR”) 

(GICR และGIC มีผู้ถือหุ้นใหญ่

รายเดียวกัน)ได้ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 

LHP ในสัดส่วนร้อยละ 59.98 และ 

39.998 ตามลำาดับ และ LHP ได้ถือ

หุ้น LHH ในสัดส่วนร้อยละ 99.97

มีกรรมการร่วมกัน คือ

นางสุวรรณา พุทธประสาท 

และนางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ

(ก)  สัญญาว่าจ้างค่าบริหารบุคลากร

บจ. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (“QH ถือหุ้นสัดส่วน

ร้อยละ 100”) ได้ว่าจ้าง LHH จัดหาบุคลากรให้แก่

โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต (1 ม.ค. 2557 - 31 

ธ.ค. 2557)

เน่ืองจากโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิตได้ปิดปรับปรุง

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ประกอบกับทางกองทุน 

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ II 

มีความประสงค์ท่ีจะขอเปลี่ยนแปลงผู้เช่าโรงแรมเป็น

รายอ่ืนแทน ทำาให้ QHI ยกเลิกสัญญาเช่าโรงแรมดังกล่าว 

โดยมีผลยกเลิกตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

- ค่าบริหารบุคลากร

- เจ้าหนี้อื่น

- ลูกหนี้อื่น

-

-

-

8.82

0.06

0.14

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

มีความสมเหตุสมผลในการทำา

รายการและเป็นธุรกิจปกติ  โดย

เป็นราคาตลาดยุติธรรม

(ข)  ค่าใช้บริการสถานที่และจัดเก็บเอกสาร คำานวณ

จากจำานวนพนักงานท่ีมาใช้บริการพ้ืนที่ในอัตราคนละ 

5,500 บาท ต่อคนต่อเดือน และค่าพื้นที่เก็บเอกสาร

ในอัตรา 5,400 บาท ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2557)

ต่อมา LHH ได้ย้ายพนักงานออกจากพื้นที่ให้บริการ

ของ QH ทำาให้ QH ยกเลิกการเรียกเก็บค่าบริการ

สถานที่และค่าจัดเก็บเอกสารดังกล่าว โดยมีผลสิ้น

สุด31 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

- รายได้ค่าบริการ 0.18 0.63

22)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิต้ี เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (“QHHR”)

- QH ได้จำาหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ใน

การประกอบกจิการโรงแรมเซนเตอร์ 

พอยต์ ประตูนำ้า สุขุมวิท 10 และ

ชดิลม (“ทรพัย์สนิ”) และดำาเนนิการ

เพื่อให้ QHHR ได้เข้าทำาสัญญา

เช่าอสังหาริมทรัพย์สำาหรับ

(ก) การเช่าโรงแรม

CPH ได้เช่าและเช่าช่วงทรพัย์สนิที่ใช้ในการประกอบ

กิจการโรงแรมจาก QHHR ได้แก่ โรงแรม

เซนเตอร์ พอยต์ ประตูนำ้า สุขุมวิท 10  และชิดลม

- ค่าเช่า

- ค่าเช่าค้างจ่าย

243.17

61.94

197.94

63.37

มี ค ว าม เ ห็ น ว ่ า ก า ร จำ า หน ่ า ย

อสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบ

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ

ให้สิทธิการเช่า และ/หรือโอนสิทธิ

การเช่าอสังหาริมทรัพย์แก่ QHHR 

นั้น
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โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม 

โดย QH ได้รบัค่าตอบแทนรวม 3,342 

ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้

ลงทุนในQHHRในสัดส่วนร้อยละ 

31.33 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 55  

จำานวน 105.28 ล้านหน่วย มูลค่า

หน่วยละ 10 บาท เป็นจำานวนเงิน 

1,053 ล้านบาท และ ณ วันที่ 13 

ส.ค.58 QH ยังคงลงทุนใน QHHR 

สัดส่วนร้อยละ 31.33 

บจ.เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ 

(“CPH”)  (QH ถือหุ้นในอัตรา

ร้อยละ 99.99) เช่าทรัพย์สินจาก 

QHHR เพื่อมาประกอบธุรกิจ

โรงแรม

(ข) QH เข้ารับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำาให้แก่ QHHR 

จากการท่ี QH จำาหน่ายทรพัย์สนิให้ QHHR และ CPH 

ได้เข้าทำาสญัญาเช่าทรพัย์สนิดงักล่าวเป็นระยะเวลา 

3 ปี นับตั้งแต่วันที่ QHHR เข้าลงทุนในทรัพย์สิน

เป็นจำานวนไม่เกิน 837 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 สัญญาเงินประกัน

รายได้ค่าเช่าขั้นตำ่าได้สิ้นสุดลง และ QH ได้จ่าย

เงินประกันดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 

- เงินประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตำ่าที่จ่าย

- เงินประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตำ่าค้างจ่าย

หมายเหตุ : ราคาประเมินโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ 

ประตูนำ้า (“CP1”) โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 

10 (“CP2”) และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม

(“CP3”) จากผูป้ระเมนิอสิระ 2 ราย ณ เวลานัน้ มมีลูค่า

ดังนี้

                                    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”)

-

-

83.46

34.08

ได ้ดำาเนินการตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่4/2555 

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 55 

โดยมีมติอนุมัติ ให ้บริษั ทและ

บรษิัทย่อยจำาหน่ายอสงัหารมิทรพัย์

พร ้อมส ่วนควบและอุปกรณ์ ท่ี

เกีย่วข้อง และ/หรอืให้สทิธกิารเช่า 

แ ล ะ / ห รื อโ อ นสิ ท ธิ ก า ร เ ช ่ า

อสังหาริมทรัพย์ 3 โครงการ คอื 

โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูนำ้า 

โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สขุมุวทิ 10 

และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชดิลม 

เป็นราคาที่ยุติธรรม 

เนื่องจาก QH ได้เปรียบเทียบ

ราคากับผู้เสนอซ้ือแต่ละรายและ

คัดเลือกผู ้เสนอซื้อที่ ให้ข้อเสนอ

และเงือ่นไขต่างๆ รวมทัง้ผลตอบแทน

รวมสูงสุดแก่ QH ประกอบกับได้

พิจารณารายงานของผู ้ประเมิน

ราคาอิสระ 2 ราย ณ เวลานั้น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เห็นว ่าในขณะที่ทำารายการนั้น 

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสม

ผลและเป็นราคาที่ยุติธรรม

23) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (“LHPF”)

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ LH 

และ GIC ถือหุ้น QH ในสัดส่วน          

ร้อยละ 24.98 และ 10.77 ตาม

ลำาดับ(ณ วันที่ 10 ก.ย.58) และได้

เข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของ LHPF 

ในสัดส่วนร้อยละ 15.0 เท่ากัน (ณ 

วันที่ 13 ส.ค.58)

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

ในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ทำาสัญญารับจ้างบริหารอาคาร 

และให้บริการอื่นๆ ตามรายละเอียด ดังนี้

(ก) โครงการเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ 

สุขุมวิท-ทองหล่อ

1. สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

อตัราค่าบริการร้อยละ 2 ของรายได้จากการดำาเนินงาน

รวมรายเดือนบวกร้อยละ 5.5 ของกำาไรจากการดำาเนินงาน

ของโครงการ

- รายได้ค่าบริหารอาคาร

- ลูกหนี้ค่าบริการ

- ลูกหนี้อื่น

- เจ้าหนี้อื่น

7.69

1.53

0.12

0.06

7.81

1.24

0.24

-

มีความเห็นว่าการเข้าทำารายการ

ท่ีเกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีความสม

เหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ

ธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่าของ 

QH หรือบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการ

ดำาเนินธุรกิจปกติของ QH หรือ

บริษัทย่อย โดย QH และบริษัท

ย่อยจะได้รับผลประโยชน์จาก

ค่าตอบแทนการรับจ้างบริหาร

โครงการและค่านายหน้าจาก

โครงการทั้งหมดดังกล่าว

รายงานประจํ ปี 2558106 า
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2. ค่าบุคลากร

- รายได้ค่าบริการ 

3. สัญญาบริหารและจัดการโครงการ

- รายได้ค่าบริการ 

- ลูกหนี้การค้า

- เงินสำารองจ่าย

(ข) โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ 

เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์

QH และบริษัทย่อยรับจ้างบริหารอาคาร  จัดทำาบัญชี 

และเป็นนายหน้าจัดหาลูกค้าเข้าพักอาศัย รวมทั้งให้  

LHPF ใช้เคร่ืองหมายการค้า “Centre Point Resident” 

- รายได้ค่าบริหารอาคาร

- รายได้ค่าบริการบุคลากร

- รายได้อื่น

- ลูกหนี้ค่าบริการ

- ลูกหนี้อื่น - ค่านายหน้า 

(ค) โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่าแอล แอนด์ เอช 

     วิลล่า สาทร

QH และบริษัทย่อยรับจ้างบริหารอาคาร  จัดทำาบัญชี 

และเป็นนายหน้าจัดหาลูกค้าเข้าพักอาศัย รวมทั้งให้ 

LHPF ใช้เคร่ืองหมายการค้า “Centre Point Resident”

- รายได้ค่าบริหารอาคาร 

- รายได้ค่าบริการบุคลากร

- ลูกหนี้ค่าบริการ

- ลูกหนี้อื่น- ค่านายหน้า

1.66

1.80

0.16

0.01

2.21

0.94

0.06

0.52

-

2.00

0.75

0.47

-

1.52

2.80

0.16

0.24

2.05

0.94

-

1.50

1.62

1.87

0.39

0.90

2.95

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

-  บจ.คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล 

(“QHI”) (QH ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 100) ได้ถือหุ้นบจ. คิว.

เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) 

(“QHI (BVI)”) ในสัดส่วนร้อยละ 

99 โดยQHI(BVI)ถือหุ้นใน HVC 

ในสัดส่วนร้อยละ 14.15

(ก) การให้เงินกู้ยืม

- เงินให้กู้ยืม

- ดอกเบี้ยรับ

- ดอกเบี้ยค้างรับ

(ข) การคำ้าประกันเงินกู้ยืม

QHเป็นผู้คำ้าประกันเงินกู้ยืมของHVC ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้นของ QHI (BVI) (ร้อยละ 21)เป็นจำานวน 1.3 

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2540 - ปัจจุบัน แต่

เนือ่งจาก HVC ได้มกีารเพิม่ทนุให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ QHI 

(BVI) ไม่ได้ทำาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทำาให้

37.20

2.31

6.78

33.97

1.85

3.98

มีความเห็นว่าการให้กู้ยืมและการ

คำ้าประกันเงินกู้ยืมแก่ HBV นั้น มี

เหตผุลอนัสมควร เนือ่งจากเป็นการ

ให้กูย้มื และการคำา้ประกนัตามสดัส่วน

การถือหุ้น
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สัดส่วนการถือหุ ้นในปัจจุบันได้ลดลงเหลือร้อยละ 

14.15 แต่ภาระคำา้ประกนัยังคงเกดิจากจำานวนเงนิกูย้มืดงักล่าว 

ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดจำานวนลงตามความสามารถของ 

HVC ในการจ่ายชำาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น 

(รายละเอียดตามปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3.1 ความเสี่ยง

ด้านการเงิน เรื่องความเสี่ยงจากการลงทุน การให้กู้

ยืมเงิน และการคำ้าประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องราย HVC)

25) บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำากัด (มหาชน)

-  นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทแมน

ดารินโฮเต็ล จำากัด (มหาชน) ใน

สัดส่วนร้อยละ 34.53 (ณ วันที่ 

17 มี.ค.58) และมีตำาแหน่งเป็น

ประธานกรรมการ, ประธาน

กรรมการบริหาร และกรรมการ

ผู้จัดการของบริษัท

-  นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์

เป็นมารดานายอนันต์ อัศวโภคิน

ซึ่งเป็นกรรมการใน QH

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

ในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ทำาสัญญา รับจ้างบริหาร

อาคาร โดยมีระยะเวลาตามสัญญา 2 ปี (1 ต.ค. 56 - 

30 ก.ย. 58) โดยคิดค่าตอบแทนร้อยละ 2 ของรายรับ

ท้ังหมด และร้อยละ 4 ของกำาไรข้ันต้นจากการดำาเนินการ

ต่อมา QHI ได้ต่อสัญญารับจ้างบริหารอาคารไปอีก

เป็นระยะเวลา 1 ปี (1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59) โดย

คิดค่าตอบแทนร้อยละ 2 ของรายรับทั้งหมดจากการ

ดำาเนินงานและยกเลิกร้อยละ 4 ของกำาไรขั้นต้นจาก

การดำาเนินการ

- รายได้ค่าบริหารโครงการ

- ค่าใช้จ่ายบริการ

- ลูกหนี้อื่น

8.42

0.12

3.20

7.26

-

3.60

พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำา

รายการที่ เกี่ยวโยงกันดังกล่าว

มีความสมเหตุสมผล เป็นราคา

ที่ยุติธรรม และเป็นการดำาเนิน

ธุรกิจปกติ โดยบริษัทและบริษัท

ย่อยจะได้รับผลประโยชน์จาก

รายได้ค่าบริการโรงแรมที่ ได้รับ

จากลูกค้าของการประกอบธุรกิจ

โรงแรม  รวมทั้งส่งผลให้ลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายรู้จักตราสินค้าในชื่อ 

“โรงแรมแมนดาริน” มากขึ้น

26) บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์แอนด์ เฮ้าส์

- QH และ LH เป็นผู้ถือหุ้นใน

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 

กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“LHFG”)

ในสัดส่วนร้อยละ 21.34 และ

ร้อยละ 33.98 ตามลำาดับ 

(ณ วันที่ 7 พ.ค. 2558) 

ขณะที่ LHFG เป็นผู ้ถือหุ ้นใน 

บมจ. หลกัทรพัย์ แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ 

ในสัดส่วนร้อยละ 99.79

(ก) บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เช่าพื้นที่ใน

อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร

สัญญาที่ 1 :  3 ปี (1 เม.ย. 57  - 31 มี.ค. 60) จำานวน

พื้นที่ 577 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่า

บริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน 

ต่อมาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับ

โอนสิทธิการเช่าจาก บจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

แอดไวเซอรี่ จำานวน 30 ตร.ม. จึงได้ขอ

ยกเลิกสัญญาเดิมและทำาสัญญาฉบับใหม่ 

(สัญญาที่ 2 และ 3)

สัญญาที่ 2 :  2 ปี 1 เดือน (16 ก.พ. 58 - 31 มี.ค. 60) 

จำานวนพื้นที่ 607 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน

สัญญาที่ 3 :  2 ปี 1 เดือน (16 ก.พ. 58 - 31 มี.ค. 60) 

จำานวนพื้นที่ 191 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน

มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่า

บริการของพ้ืนที่อาคารสำานักงาน

ท่ีปล่อยเช่า เป็นรายการท่ีมีเหตุผล

อันสมควรในการเข้าทำารายการ 

โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถ

เปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่

มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็น

ราคาตลาดยุติธรรม

รายงานประจํ ปี 2558108 า
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- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

- ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ

- เงินประกันการเช่าและบริการ

(ข) บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เช่าพื้นที่ใน

อาคารคอนแวนต์

สัญญา :  3 ปี (16 เม.ย. 58 - 15 เม.ย. 61) จำานวน

พื้นที่ 400 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 

550 บาท/ตร.ม./เดือน 

-  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

-  ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ

-  เงินประกันการเช่าและบริการ

7.53

0.17

1.34

2.27

0.05

0.66

4.18

0.15

0.97

-

-

-

27) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอร่ี จำากัด

-  QH และ LH เป็นผู้ถือหุ้นใน

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 

กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“LHFG”) 

ในสัดส่วนร้อยละ 21.34 และ

ร้อยละ 33.98 ตามลำาดับ 

(ณ วันที่ 7 พ.ค. 2558) 

ขณะที่ LHFG เป็นผู้ถือหุ้นใน

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

จำากัด (มหาชน) 

ในสัดส่วนร้อยละ 99.79และ

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ 

เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือ

หุ้นในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

แอดไวเซอรี่ จำากัด ในสัดส่วน

ร้อยละ 99.99

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จำากัดเช่าพื้นที่

ในอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร

สัญญาที่ 1 :  3 ปี (1 เม.ย. 57 - 31 มี.ค. 60) จำานวน

พ้ืนท่ี 30 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 

550 บาท/ตร.ม./เดือน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้โอน

สิทธิการเช่าให้ บมจ.หลักทรัพย์ แลนด์ 

แอนด์ เฮ้าส์ จึงได้ขอยกเลิกสัญญาเดิม

และทำาสัญญาฉบับใหม่ (สัญญาที่ 2)

สัญญาที่ 2 :  2  ปี 1 เดือน (16 ก.พ. 58 - 31 มี.ค. 60) 

จำานวนพื้นที่ 26 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน

- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

- เงินประกันการเช่าและบริการ

0.18

0.04

0.15

0.05

มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่า

บริการของพ้ืนที่อาคารสำานักงาน

ท่ีปล่อยเช่า เป็นรายการท่ีมีเหตุผล

อันสมควรในการเข้าทำารายการ 

โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถ

เปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่

มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็น

ราคาตลาดยุติธรรม

28)  บริษัทแอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำากัด (เดิมช่ือ “บริษัทแปซิฟิค เรียลเอสเตท จำากัด”)

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้

- บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (“LH”) 

ถือหุ้น QH และ บจ. แปซิฟิค 

เรียลเอสเตท ในสัดส่วนร้อยละ 

24.98 (ณ วันที่ 10 ก.ย. 2558 

และร้อยละ 100 ตามลำาดับ และ

มีการการร่วมกันและบุคคลที่

เกี่ยวโยงกัน คือ 

นายอนันต์ อัศวโภคิน นายอดิศร 

ธนนันท์นราพูล และ

นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ 

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

สัดส่วนร้อยละ 100) ได้ทำาสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษา

ในการบริหารโรงแรมภายใต้เครื่องหมายบริการ 

“แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์” ให้แก่ บริษัทแอล 

เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำากัด โดย QHI รับจ้าง

เป็นที่ปรึกษาเป็นระยะเวลา 9 เดือน (1 เม.ย. 58 - 31 

ธ.ค. 58)

7.20 - มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

มี เหตุผลอันสมควรในการทำ า

รายการและเป็นประโยชน์ต่อ

ธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่า/

โรงแรมของ QH ซ่ึงเป็นการดำาเนิน

ธุรกิจปกติของ QH โดย QH จะได้

รับผลประโยชน์จากค่าตอบแทน

ในการให้บริการและการรับเป็นที่

ปรึกษาโครงการ รวมทั้งส่งผลให้

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรู้จักตราสินค้าในชื่อ 

“แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์”มากขึ้น 

นอกจากนี้ ค่าที่ปรึกษาที่บริษัท

เรียกเก็บเป็นราคาตามราคาตลาด

ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันโดยอิสระ



ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคล
ที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน
กรรมการตรวจสอบเห็นว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่าง

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มิได้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) ระหว่างบริษัท 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งมิได้มีโครงสร้างการถือ

หุ้นหรือการบริหารบริษัทในกลุ่มในลักษณะอำาพราง (nominee) 

แต่อย่างใด

 

กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบแล้วว่ารายการ

ระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำาหนด

บทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลง

วันที่ 15 ธันวาคม 2551เป็นการรับและจ่ายค่าตอบแทนในราคา

ตลาดยุติธรรม (Fair Market Value) นอกจากนี้ กรรมการตรวจ

สอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นไปในราคาตลาดยุติธรรม พร้อมทั้งเปิด

เผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่

เกี่ยวโยงท่ีอาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของ

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำา
รายการระหว่างกัน

ก่อนการเข้าทำารายการระหว่างกันบริษัทจะมีข้ันตอนการอนุมัติ

รายการ โดยเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและ

อนุมัติการเข้าทำารายการระหว่างกันว่ามีความเหมาะสมและได้

ปฎบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นต่อ

รายการที่เกี่ยวโยงกันเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่

ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำารายการที่เกี่ยว

โยงกันอีกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี

ส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าทำารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิใน

การออกเสียงลงมติในการทำารายการระหว่างกันนั้นๆ

3. นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการ
ระหว่างกันในอนาคต

บริษัทและบริษัทย่อยยังคงนโยบายการทำารายการระหว่างกันที่

เกิดขึน้ในปัจจุบนัและในอนาคต ตามความเหมาะสมและความจำาเป็น

ทางธรุกจิ โดยจะมกีารกำาหนดเงือ่นไขต่างๆตามลกัษณะการดำาเนนิการ

ค้าปกติทั่วไปซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาตลาดหรือกรณีที่

ไม่สามารถหาราคาเปรียบเทียบได้ บริษัทและบริษัทย่อยก็จะใช้

ราคาต้นทุนบวกด้วยกำาไรขั้นต้น โดยรายการดังกล่าวจะถูกเสนอ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาและอนมุตักิารทำารายการ

ทุกครั้ง รวมทั้ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำาส่ัง ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อ

กำาหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการเก่ียวโยงและการ

ได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ

อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิัทและบรษิัทย่อย

จะนำาเสนอรายการดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้

ความเหน็เก่ียวกับเหตุผลความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการ

นั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยจะ

ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็น

ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว และนำาข้อมูลที่

ได้ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและนำา

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการ

พิจารณาและตัดสินใจตามสมควรแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทและ

บริษัทย่อยจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำาปี

และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

รายงานประจํ ปี 2558110 า
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4.เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือ
หุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่า
ร้อยละ 10 และบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่
อาจทำาธุรกิจแข่งขันกับบริษัท

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดโครงสร้างการถือหุ้น

ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กรรมการ และผู้

บริหารของบริษัท รวมทั้ง บริษัทจะไม่จัดให้มีโครงสร้างการถือหุ้น

หรือการบริหารงานในกลุ่มบริษัทในลักษณะอำาพราง (nominee) 

อย่างไรก็ตาม บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 10 กันยายน 

2558) เนื่องจาก

-  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่าซึ่งเป็นธุรกิจประเภท

เดียวกันกับบริษัท

-   นายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท แลนด์ 

แอนด์ เฮ้าส์ จำากดั (มหาชน) ในสดัส่วนร้อยละ 24.43 (ณ วนัที่ 

31 สิงหาคม 2558) และดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการบริหารในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด 

(มหาชน) รวมทั้งนายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็นกรรมการ

และกรรมการผู้จัดการในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด 

(มหาชน) ด้วย โดยสองท่านนีเ้ป็นกรรมการในบรษิัท ควอลิตีเ้ฮ้าส์ 

จำากดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนของบรษิัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจากจำานวน

กรรมการทั้งหมดของบริษัท 12 ท่าน

-   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้ถือหุ้นในบริษัท 

โฮมโปรดกัส์ เซน็เตอร์ จำากัด(มหาชน) ในสดัส่วนร้อยละ 30.23 

(ณ วันที่ 10 กันยายน 2558) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 และบริษัท

ถือหุ้นในบริษัทร่วมดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 19.87 (ณ วันที่ 

10 กันยายน 2558) โดยมีเหตุผลในการถือหุ้นดังกล่าว เพื่อ

เป็นการลงทุนร่วมกัน ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทร่วมดังกล่าวในปี 

2538 ซึง่ในช่วงแรกถือหุ้นโดยบริษัท คิว.เอช. อนิเตอร์เนชัน่แนล 

จำากัด (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 

30 ต่อมาในปี 2544 บริษัทได้ซื้อหุ้นบริษัทร่วมดังกล่าวทั้งหมด

จากบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัดที่ถือหุ้นอยู่ใน

สัดส่วนร้อยละ 27 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท

เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน 

รวมทั้งเป็นการลงทุนระยะยาว

เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากการที่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ซึ่ง

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) เป็นกรรมการในบริษัท บริษัท

ได้วางแนวทางขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ ดังนี้

1.  โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทมีกลุ่มผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันหรือ

กองทุนถือหุ ้นรวมกันเกินกว่าที่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ดังนั้น กรณีที่มีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลให้บริษัทเสียผล

ประโยชน์ กลุ่มผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันหรือกองทุนสามารถออก

เสียงลงมติคัดค้านรายการนั้นๆในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.  คณะผูบ้รหิารของบรษิัทมคีวามเป็นอสิระในการบริหารงานและ

ตัดสินใจในทุกๆด้าน รวมทั้งไม่มีกรรมการ กรรมการบริหาร 

ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด 

(มหาชน) อยู่ในคณะผู้บริหารดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น การ

ดำาเนินธุรกิจจึงแยกจากกันโดยอิสระ

3.  รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นกับบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียหรือ

อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะนำา

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระพิจารณา

กลั่นกรอง และแสดงความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นและความ

เหมาะสมของรายการนัน้ๆทกุรายการ ในกรณทีีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่าง

กันหรือความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้

เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้แสดงความ

เห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรณีที่รายการที่เกิดขึ้นมีสาระสำาคัญหรือมีผลกระทบต่อ

บริษัทก็จะนำาเสนอคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินใจด้วย
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คำาอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินและผลการดำาเนินงาน

การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

(ก)  ภาพรวมของการดำาเนินงานที่ผ่านมา     
ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2558 ภาวะเศรษฐกิจไทยยงัคงชลอตวั เนือ่งจาก

ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ และการ

ขาดความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 

ประกอบกบัหนีภ้าคครวัเรือนทีอ่ยู่ในระดับสงูทำาให้สถาบันการเงินมี

ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  

แต่อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 ภาวะเศรษฐกิจไทย

ค่อยๆ ปรับตัวดขีึน้ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ได้แก่ 

(1) การออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ใน 2 เดือนสุดท้าย

ของปี 2558 โดยปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 เหลือ

ร้อยละ 0.01 และลดค่าธรรมเนียมการจดจำานองจากร้อยละ 1 เหลือ

ร้อยละ 0.01 ช่วยเพิม่ยอดขายให้กบัผูป้ระกอบการ และ (2) มาตรการ

ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม สำาหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคสินค้าและ

บรกิารต่างๆในวงเงนิไม่เกิน 15,000 บาท ในช่วงปลายเดือนธนัวาคม  

ทำาให้การใช้จ่ายในประเทศดีขึ้น นอกจากนี้หลังจากที่สถานการณ์

ทางการเมอืงในประเทศกลบัสูภ่าวะปกต ินักท่องเทีย่วชาวต่างชาตมิี

ความม่ันใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น 

ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยว 

สำาหรับผลประกอบการปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จาก

ธุรกิจหลักรวม 20,358 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำานวน 861 

ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 4 ขณะทีม่ต้ีนทนุขายรวม 14,000 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2557 จำานวน 312 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 และ

มีกำาไรสุทธิในปี 2558 และปี 2557 จำานวน 3,106 ล้านบาท และ 

3,329 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยมีอัตรากำาไรขั้นต้นในปี 2558 และ 

ปี 2557 เท่ากับร้อยละ 31 และ 33  ตามลำาดับ

(ข) ผลการดำาเนินงานตามกลุ่มธุรกิจที่ผ่านมา
ผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย ่อยขึ้นอยู ่กับภาวะ

เศรษฐกจิของประเทศ โดยสามารถพิจารณาตามประเภทของธรุกจิ

ได้ดังนี้

(1)  รายได้จากการขายและการบริการ

-   ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกการขายอสังหาริมทรัพย์เป็น

รายได้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่องานก่อสร้างแล้ว

เสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ซ้ือหลัง

จากได้รบัชำาระจากผูซ้ือ้ครบถ้วนแล้ว (Completion method)

113บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า



ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์จำานวน 19,214 ล้านบาท ลดลงจำานวน 

939 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 5 เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี 2557 

ประกอบด้วยรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินลดลง

จำานวน 143 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบ

เทยีบกบัปี 2557 สาเหตเุนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั 

และรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยลดลง 

796 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปี 2557  เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯมีจำานวนโครงการ

คอนโดมเินยีมทีส่ามารถรบัรูร้ายได้ลดลงจำานวน 6 โครงการ 

ซึ่งเป็นโครงการที่ขายและโอนกรรมสิทธ์ิหมดแล้วในปี 

2557  นอกจากนี้ธนาคารได้เพิ่มความเข้มงวดในการให้

สินเชื่อเพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพย์ ส่งผลกระทบต่อความ

สามารถของลูกค ้าส ่วนหนึ่งในการโอนกรรมสิทธ์ิ

คอนโดมิเนียม  ทำาให้รายได้จากขายอสังหาริมทรัพย์

ของท้ังปี 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ถึงแม้ว่า

รัฐบาลจะมีมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอน

และค่าจดจำานองอสังหาริมทรัพย์  แต่มาตรการดังกล่าว

มีผลบังคับใช้ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของ ปี 2558 ทำาให้

ยอดโอนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นได้ไม่สูงมากนัก  

ในปี 2558 บริษัทฯได้เปิดขายโครงการบ้านใหม่จำานวน 

16 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 13,656 ล้านบาท 

โครงการคอนโดมเินยีม 5 โครงการ มลูค่า 13,807 ล้านบาท  

และปิดโครงการบ้านจำานวน 12 โครงการ 

-   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากค่าเช่าและค่า

บรกิารรวม 1,144 ล้านบาท เพิม่ขึน้จำานวน  77 ล้านบาท คดิเป็น

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื่องจาก 

 

ก. ธุรกิจโรงแรม 

ในปี 2558 รายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นจำานวน  59 

ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 

2557 โดยมีอัตราการเข้าพักอาศัยของลูกค้าและอัตรา

ค่าเช่าเพิ่มขึ้น  สาเหตุจากปัญหาการเมืองสงบลง ทำาให้

ธุรกิจการท่องเที่ยวกลับสู่ภาวะปกติ รวมทั้งการประกาศ

ยกเลิกกฎอัยการศึกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ทำาให้

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถทำาประกันภัยการเดิน

ทางเข้ามายังประเทศไทยได้ตามปกติ จึงส่งผลดีต่อ

ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว

ที่มาประชุมและสัมมนา

ข. ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า

ปี 2558  รายได้จากธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่าเพิ่มขึ้น

จำานวน 18 ล้านบาท หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 เมือ่เปรียบเทยีบ

กับปี 2557 เนื่องจากอัตราค่าเช่าพื้นที่และอัตราการเช่า

พื้นที่โดยรวมของทุกโครงการปรับตัวดีขึ้น

(2) รายได้อื่น 

ปี 2558 บรษิัทและบรษิัทย่อยมรีายได้อืน่เพ่ิมขึน้จำานวน 40 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ส่วนใหญ่

เนื่องจากบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับจ้างบริหารอาคารที่พัก

อาศัยและโรงแรมเพิ่มขึ้นผันแปรตามยอดรายได้และผลประกอบ

การของโรงแรมที่ฟื ้นตัวขึ้นตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น   

และบริษัทฯได้ริบเงินประกันผลงานของผู้รับเหมาที่ผิดเงื่อนไขใน

การรับจ้างหรือก่อสร้างงาน

 

(3)  ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

บริษัทมีรายได้จากส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตาม

วิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้นจำานวน 173 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท/กองทุน ปี 2557 ปี 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 648 697 49

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้เฮ้าส์ 129 139 10

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 254 353 99

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิตี้เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 29 44 15

รวม 1,060 1,233 173

(หน่วย : ล้านบาท)

รายงานประจํ ปี 2558114 า



(4)   ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่า

ขั้นตำ่าของโครงการ

ก. ต้นทุนขาย 

ปี  2558 และ 2557 บรษิทัและบรษิทัย่อยมต้ีนทนุขายอสงัหารมิทรพัย์

เป็นจำานวนเงิน 13,276 ล้านบาท และ 13,605 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ต่อต้นทุนขายรวม

ร้อยละ 95 และ 95 ตามลำาดับ ส่วนที่เหลือเป็นต้นทุนขาย

จากธรุกจิอสังหาริมทรพัย์ให้เช่า รวมเป็นจำานวนเงิน 724 ล้านบาท 

และ 707 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต้นทนุขายอสงัหาริมทรพัย์

ให้เช่าต่อต้นทุนขายรวมร้อยละ 5 และ 5 ตามลำาดับ

ข. ค่าใช้จ่ายในการขาย    

ในปี 2558 ลดลงจำานวน 162 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 

เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื่องจากภาษีธุรกิจเฉพาะและ

ค่าธรรมเนียมโอนอสังหาริมทรัพย์ลดลงจำานวน 87 ล้านบาท 

ซึง่ผนัแปรตามยอดโอนอสงัหารมิทรพัย์ทีข่าย และจากมาตรการ

ของรัฐบาลในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมโอนและค่าจด

จำานองอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2558 ค่าโฆษณา

และประชาสัมพันธ์ลดลง 27 ล้านบาท ค่าส่งเสริมในการขาย

ลดลงจำานวน 46 ล้านบาท ซึ่งผันแปรตามยอดโอนขาย

อสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ ลดลง

จำานวน 2 ล้านบาท

ค. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2558 เพิม่ข้ึนจำานวน 130 ล้านบาท หรอืเพิม่ข้ึนร้อยละ 7 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื่องจากเงินเดือนและสวัสดิการ

พนักงานเพิ่มขึ้นจำานวน 12 ล้านบาท ค่าบริการหลังการขาย

เพิ่มขึ้นจำานวน 31 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นใน

ส่วนของ ค่าดูแลบำารุงรักษาสภาพโครงการ ค่ารักษาความ

ปลอดภัยโครงการ และค่าบริการหลังการขายอื่น เนื่องจาก

การเปิดโครงการใหม่ เป็นจำานวน 20 ล้านบาท 25 ล้านบาท 

และ 6 ล้านบาทตามลำาดับ และส่วนหนึ่งมาจากการลดลงใน

ค่าซ่อมแซมบ้านลกูค้าจำานวน 20 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทย่อย

ได้มกีารตัง้สำารองเงินให้กู้ยืมแก่ Harbour View Corporation 

(“HVC”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำานวนเงิน 39 ล้านบาท 

โดยบรษิัทย่อยได้ถือหุ้นในHVCสดัส่วนร้อยละ 14.15 ซึง่ HVC 

ดำาเนนิธรุกจิโรงแรมและอาคารสำานกังานให้เช่าในเมอืงไฮฟง 

ประเทศเวยีดนามและมผีลประกอบการขาดทนุอย่างต่อเนือ่ง

โดยตลอด และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นเพิ่มขึ้นจำานวน 48 

ล้านบาท

กำาไรขั้นต้น ปี 2557 ปี 2558

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 32.5 30.9

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 33.7 36.7

(หน่วย : ร้อยละ)

ง. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2558 เพ่ิมขึน้จำานวน 74 ล้านบาท หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ 29 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2557 เนือ่งจากบรษิัทฯมเีงนิกูย้มืเพิม่ขึน้

จากการขยายการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายของบริษัทฯในอนาคต 

และมีโครงการคอนโดมิเนียมที่สร้างแล้วเสร็จในระหว่างปีนี้ 

ทำาให้ไม่สามารถบนัทกึดอกเบีย้จ่ายเข้าเป็นต้นทนุโครงการได้ 

จากเหตุผลดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น จึงส่งผลให้ดอกเบี้ยจ่าย

เพิ่มสูงขึ้น

จ. ค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตำา่ของโครงการ 

(โอนกลับ)ในปี 2558 ลดลงจำานวน 53 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 171 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื่องจากการรับ

ประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตำ่าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

สังหาริมทรัพย์และโอนสิทธิการเช่าโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ทัง้

สามโครงการให้แก่ QHHR ได้ส้ินสุดลงในเดอืนกรกฎาคม 2558 

บรษิัทจงึได้โอนกลบัสำารองค่าใช้จ่ายดังกล่าว

(5)  อัตรากำาไรขั้นต้น 

อัตรากำาไรขั้นต้นจากการดำาเนินธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 

ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำาไรขั้นต้นจากธุรกิจ

ขายอสังหารมิทรพัย์ลดลงเป็นร้อยละ 30.9 เมือ่เปรยีบเทียบกบัปี 

2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 32.5 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย

ได้มีการปรับราคาลงเล็กน้อยซึ่งเป็นไปตามการสภาพการ

แข่งขันของตลาด ประกอบกับได้ลงทุนปรับปรุงเพ่ิมเติมใน

โครงการบ้านทีเ่ป็นโครงการเก่า เพ่ือผลักดนัการขายโครงการ

เก่าที่ยังคงเหลืออยู่ให้ได้มากที่สุด

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า  

ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำาไรขั้นต้นจากธุรกิจ

อสังหารมิทรพัย์ให้เช่าเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 36.7 เมือ่เปรียบเทยีบ

กับปี 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 33.7 เนื่องจากการปรับราคาค่า

115บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า



เช่าพื้นที่ ในอาคารสำานักงานและค่าเช่าห้องพักของธุรกิจ

โรงแรมเพิ่มสูงขึ้นในปี  2558 

(6)  ผลการดำาเนินงาน 

ปี 2558 บรษัิทและบรษิทัย่อยมยีอดรายได้จากธุรกิจขายอสงัหารมิทรพัย์

และธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์จำานวน 20,358 ล้านบาท ลดลง

จากปี 2557 จำานวน 861 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 ซึ่งส่งผลให้

บรษิทัและบรษัิทย่อยมกีำาไรสทุธิสำาหรบัปี 2558 จำานวน 3,106 ล้านบาท 

ลดลงจำานวน 223 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบ

กับปี 2557 สรุปปัจจัยหลัก เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไร

ขั้นต้นจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงจำานวน 610 ล้านบาท 

และค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจำานวน 74 ล้านบาท ขณะที่กำาไร

ขั้นต้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพิ่มขึ้นจำานวน 60 ล้านบาท  

รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจำานวน 40 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน

ในบรษิัทร่วมเพิม่ขึน้จำานวน 173 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการรบัประกัน

รายได้ค่าเช่าขัน้ตำา่ของโครงการลดลงจำานวน 53 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย

ในการขายและบรหิารลดลงเป็นจำานวน 32 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้ลดลงจำานวน 103 ล้านบาท 

(7)  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 

เมษายน 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานใน

ปี 2557 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01852 บาทต่อหุ้น 

รวมเป็นจำานวน 170 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นหุน้ในอตัรา 0.16667 

บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำานวน 1,531 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 22 

กนัยายน 2558 บรษิัทจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.05 บาทต่อหุน้ 

รวมเป็นจำานวน 536 ล้านบาท สำาหรับผลการดำาเนินงานงวด 6 

เดอืนแรก ส้ินสุดวันท่ี 30 มถุินายน 2558 ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ

บริษัท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558  

ฐานะทางการเงิน

(1)  สินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

และ 2558 เท่ากับ 48,634 ล้านบาท และ 52,997 ล้านบาท ตาม

ลำาดับ โดย ณ สิ้นปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม

เพิ่มขึ้นจำานวน 4,363 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเปรียบ

เทียบกับปี 2557 โดยรายละเอียดสินทรัพย์ที่สำาคัญ ประกอบด้วย

-   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการถือเงินสดเท่าที่จำาเป็น 

โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2557 และ 

2558 จำานวน 1,458 ล้านบาท และ 2,837 ล้านบาท ตามลำาดบั 

โดย ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นจำานวน 1,379 ล้านบาท หรือเพิ่ม

ขึน้ร้อยละ 95 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2557 บรษิัทและบรษิัทย่อย

มีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปีสูง เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้

มกีารเร่งโอนกรรมสิทธิบ้์านและคอนโดมเินยีมทีข่ายในช่วงสิน้ปี

-   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ สิ้นปี 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า

และลูกหนี้อื่นจำานวน 74 ล้านบาท และจำานวน 58 ล้านบาท 

ตามลำาดับ ลดลงจำานวน 16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22 

เนื่องจากบริษัทได้รับชำาระหนี้จากลูกหนี้การค้า (กิจการที่ไม่

เกี่ยวข้องกัน) เร็วขึ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายให้ลูกค้ามีระยะเวลาในการ

ชำาระหนี้ภายใน 30 วัน และบริษัทและบริษัทย่อยมีหน่วยงาน

ทำาหน้าทีเ่ร่งรดัลูกหนีค้้างชำาระ เพ่ือไม่ให้ลูกค้าค้างชำาระค่าเช่าและ

บริการเกินกว่า 1 เดือน ซึ่งลูกหนี้ส่วนใหญ่ค้างชำาระไม่เกิน

ระยะเวลา 3 เดือน

-   ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนา

โครงการ

ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนา

โครงการ ณ สิ้นปี 2557 และ 2558 มีจำานวน 34,444 และ 

37,276 ล้านบาท ตามลำาดบั โดยทีด่นิและงานระหว่างก่อสร้าง/

ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้น

จำานวน 2,831 ล้านบาท หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8 เมือ่เปรยีบเทยีบ

กับปี 2557 สาเหตุหลักมาจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการซื้อ

ที่ดินและการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย

อสังหาริมทรัพย์ในอนาคตตามแผนงานที่กำาหนดไว้ อนึ่ง เมื่อ

เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย 

ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนา

โครงการ จะเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 และร้อยละ 70 ตามลำาดับ

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2557 และ  2558 บริษัทและบริษัทย่อยมี “ที่ดิน

และงานระหว่างก่อสร้าง” ซึง่เป็นสนิทรพัย์หมนุเวยีนจำานวน 24,949 

ล้านบาท และ 29,098 ล้านบาทตามลำาดับ  โดยที่ดินและงาน

รายงานประจํ ปี 2558116 า



ระหว่างก่อสร้างสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทและบรษิัทย่อย

ภายในระยะเวลาประมาณ 1- 3 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทและ

ขนาดของโครงการ และเมือ่เปรยีบเทยีบกับสนิทรพัย์หมนุเวยีน

ของบรษิัทและบรษัิทย่อยคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 90 และร้อยละ 

88 ตามลำาดบั สำาหรบั “ทีดิ่นและต้นทนุในการพฒันาโครงการ” 

ซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2557 และ 2558 มี

จำานวน  9,495 ล้านบาท และ 8,178 ล้านบาท ตามลำาดบั ส่วนใหญ่

เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการพัฒนาเพื่อขาย และ

เป็นทีด่นิเปล่ารอการพฒันาบางส่วน ดังน้ัน จึงเป็นสินทรัพย์ที่

ยงัไม่ก่อให้เกดิรายได้ในขณะทีแ่สดงอยู่ภายใต้ช่ือน้ี โดยสนิทรพัย์

ดังกล่าวอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการก่อนที่จะ

สร้างรายได้ประมาณ 1-2 ปี ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาใน

การได้รับใบอนุญาตต่างๆในการจัดสรรที่ดินและการก่อสร้าง 

รวมทั้งขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทโครงการนั้นๆ

-   เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน ณ สิ้นปี 2557 และ ณ 

ส้ินปี 2558 ไม่เปล่ียนแปลง โดยมจีำานวนเท่ากบั 6,680 ล้านบาท 

และตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจำานวน  8,534 ล้านบาท และ 9,071 

ล้านบาท ตามลำาดบั บรษิัทมรีายละเอยีดเงนิลงทนุในบรษิัทร่วม 

ดังนี้

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้เฮ้าส์ 2,017 1,280 2,017 1,267 - (13)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิตี้เฮ้าส์ 

   โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

1,053 444 1,053 400 - (44)

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 760 3,335 760 3,574 - 239

บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 2,850 3,475 2,850 3,830 - 355

    รวม 6,680 8,534 6,680 9,071 - 537

(หน่วย : ล้านบาท)

-   เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสำาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัทตามวิธีราคาทุน ณ สิ้นปี 2557 และ ณ สิ้นปี 2558 

ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีจำานวนเท่ากับ 3,393 ล้านบาท 

-  เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

บรษัิท ควิ.เอช. อนิเตอร์เนช่ันแนล (บวีไีอ) จำากัด ซ่ึงเป็นบรษิทัย่อย

ของบรษิัทย่อยของบรษิัท ได้ลงทนุใน Harbour View Joint Stock 

Company ในสดัส่วนร้อยละ 14.15 (รายละเอยีดตามหวัข้อ ปัจจัย

ความเสี่ยง ข้อ 1 ความเสี่ยงด้านการเงิน เรื่องความเสี่ยงจาก

การลงทุน การให้กูย้มืเงนิ และการคำา้ประกนับรษิัททีเ่กีย่วข้อง

ราย Harbour View Joint Stock Company)

-  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหัก

ด้วยค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผือ่การด้อยค่า โดย ณ สิน้ปี 2557 

และปี 2558 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าจำานวน 500 

ล้านบาท และ 491 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน ณ สิ้นปี 2558 ลดลงจำานวน 9 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 2 เกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาระหว่างปี

ณ สิ้นปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทนุเป็นอาคารสำานกังานให้เช่า 1 อาคาร คอื โครงการควิเฮ้าส์ 

เพลินจิตซึ่งกรรมสิทธิ์เป็นของบริษัท ในปี 2549 บริษัทได้ให้

สิทธิการเช่าโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิตแก่กองทุนรวมสิทธิการ

เช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์เป็นระยะเวลา 30 ปี และ 

เมื่อครบกำาหนดสามารถต่อได้อีก 30 ปี 

-  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์/สิทธิการเช่า

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สิทธิการเช่า ณ สิ้นปี 2557 และปี 

2558 มีมูลค่าจำานวน 1,344 ล้านบาท และ 1,261 ล้านบาท 

ตามลำาดบั โดยทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์/สิทธกิารเช่า ณ สิน้ปี 

2558 ลดลงจำานวน 83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 เมื่อ

เปรยีบเทยีบกับปี 2557 ส่วนใหญ่เนือ่งจากการตดัค่าเส่ือมราคา/

สิทธิการเช่าระหว่างปี 

117บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า



มูลค่ารวมท้ังหมดของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ที่ดินและ

ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ/อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน/

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สิทธิการเช่า ณ สิ้นปี 2557 และ 2558 

มีจำานวนรวม 36,288 ล้านบาท และ 39,028 ล้านบาท ตามลำาดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 75 และ 74 ตามลำาดับ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการ

สร้างรายได้ระยะส้ันและระยาวของบริษัทและบริษัทย่อย โดย

แสดงตามราคาทุนสุทธิหลังหักสำารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลง

ของมูลค่าโครงการซึ่งมีจำานวน  389 ล้านบาท และ 344 ล้านบาท 

ตามลำาดับ

การตั้งสำารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้ราคาตามบัญชีเปรียบเทียบกับราคา

ประเมนิจากผูป้ระเมนิอสิระ ซึง่ในกรณทีีม่ลูค่าตามบญัชสีงูกว่ามลูค่า

ประเมิน ส่วนแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าประเมิน

จะถูกบันทึกเป็นสำารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า

โครงการในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใต้บัญชี “ค่าใช้จ่ายใน

การบริหาร”

(2)  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม 
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทย่อยให้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่ Harbour View 

Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ สิ้นปี 2557 

จำานวน 38 ล้านบาท และสิ้นปี 2558  จำานวน 0 ล้านบาท (สุทธิ

จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้

ค้างรบัเตม็จำานวน 44 ล้านบาท)  และ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 

บริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมียอดเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำาระกับ

ธนาคารแห่งน้ันตามงบการเงินซึ่งจดัทำาโดยฝ่ายบรหิารซึ่งยังไม่ได้

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจำานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

และ 1 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมริกา ตามลำาดับ (2557 : 2 ล้านเหรยีญ

สหรัฐอเมริกาและ 1 ล้านเหรียญสหรฐัอเมรกิา ตามลำาดบั) อย่างไร

กต็าม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯได้บนัทกึสำารองเผือ่หนีสิ้น

ดังกล่าวไว้เป็นจำานวน 58 ล้านบาทแล้ว (2557 : 61 ล้านบาท)  

(รายละเอียดตาม หัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 1 ความเสี่ยงด้าน

การเงิน เรื่องความเส่ียงจากการลงทนุ การให้กู้ยืมเงิน และการคำา้

ประกนับรษิัททีเ่กีย่วข้องราย Harbour View Joint Stock Company)

(3)  สภาพคล่อง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาเป็นดังนี้

กระแสเงินสด      ปี 2557 ปี 2558

เงินสดสุทธิที่ได้มา(ใช้ไปใน) 
  กิจกรรมดำาเนินงาน

(2,507) 942

เงินสดสุทธิที่ได้มา(ใช้ไปใน)
  กิจกรรมลงทุน

(109) 599

เงินสดสุทธิที่ได้มา(ใช้ไปใน)
  กิจกรรมจัดหาเงิน

2,444 (162)

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2558 แม้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในการซื้อ

ทีด่นิ การลงทนุในการพัฒนาโครงการบ้านและคอนโดมเินยีม เพือ่เร่ง

เปิดขายโครงการใหม่รองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต แต่

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการบริหารจัดการในส่วนการดำาเนินงาน 

อืน่ๆ ทำาให้ได้กระแสเงนิสดสทุธจิากการดำาเนนิงานจำานวน 942 ล้านบาท    

ขณะที่ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปใน

กิจกรรมดำาเนินงาน 2,507 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทและ

บริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในการซื้อที่ดิน เพื่อรองรับการ

ขยายโครงการใหม่ในอนาคต

ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก

กิจกรรมลงทุน 599 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทได้รับ

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมจำานวน 681 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับ

จำานวน 15 ล้านบาท นอกจากนีบ้รษิัทและบรษิัทย่อยมกีารซือ้อปุกรณ์

การดำาเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนเงินรวม 74 ล้านบาท มีการ

ลงทุนสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้นจำานวน 17 ล้านบาท และเงินฝากสถาบัน

การเงนิทีม่ภีาระคำา้ประกนัเพ่ิมขึน้จำานวน 6 ล้านบาท ขณะทีปี่ 2557 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

109 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ลงทุน

ก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปสำาหรับบ้าน โดยการ

ซือ้ทีด่นิ ค่าก่อสร้างโรงงาน และอปุกรณ์ รวมทัง้ บรษิัทและบรษิัทย่อย

มกีารซือ้อปุกรณ์การดำาเนนิงานเพิม่ขึน้เป็นจำานวนเงนิรวม 294 ล้านบาท 

มีการลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด 

(มหาชน) จำานวน 109 ล้านบาท และ บรษิัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 

กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) จำานวน 91 ล้านบาท มีการลงทุนสิทธิการ

เช่าเพิ่มขึ้นจำานวน 17 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทได้รับเงินปันผลรับ

จากบรษิัทร่วมจำานวน 379 ล้านบาท ดอกเบีย้รบัจำานวน  20 ล้านบาท 

และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคำ้าประกันลดลงจำานวน 3 

ล้านบาท 

รายงานประจํ ปี 2558118 า



สัดส่วนเงินกู้ยืม 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558

เงินกู้ยืมระยะสั้น 26 33

เงินกู้ยืมระยะยาว 74 67

รวม 100 100

สัดส่วนหนี้สิน 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558

หนี้สินระยะสั้น 34 40

หนี้สินระยะยาว 66 60

รวม 100 100

(หน่วย : ร้อยละ)

(หน่วย : ร้อยละ)

ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปใน

กิจกรรมจัดหาเงิน 162 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย

ได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้สุทธิจำานวน 2,400 ล้านบาท  และขณะ

เดียวกันได้จ่ายคืนกู้ยืมระยะสั้นสุทธิรวม 100 ล้านบาท จ่ายคืนเงิน

กู้ยืมระยะยาวสุทธิจำานวน 697 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลรวมจำานวน 

706 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำานวน 1,049 ล้านบาทและจ่ายค่า

ธรรมเนียมทางการเงินจำานวน 10 ล้านบาท   ซึ่งในปี 2557 บริษัท

และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากในกิจกรรมจัดหาเงิน 

2,444 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทกู้ยืมระยะสั้นสุทธิรวม 1,675 ล้าน

บาท กู้ยืมระยะยาวสุทธิจำานวน 697 ล้านบาท และรับเงินจากการ

ออกหุ้นกู้สุทธิจำานวน 2,515 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทได้จ่าย

เงินปันผลรวมจำานวน 1,469 ล้านบาท  จ่ายดอกเบี้ยจำานวน 964 

ล้านบาทและจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินจำานวน 10 ล้านบาท

(4)  แหล่งที่มาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ด้วยบริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

และให้เช่า ดังน้ัน ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนจึงต้อง

คำานึงถึงแหล่งท่ีมาของเงินทุนและสัดส่วนของเงินทุนที่มาจากเงิน

กู้ยืมและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบกับการบริหารจัดการระดับของ

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกัน

 

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่ก่อให้เกิดรายได้

ในระยะสั้นและระยะปานกลางประมาณ 1-3 ปี ดังนั้น บริษัทและ

บริษัทย่อยจึงบริหารและจัดการกระแสเงินสดของกิจการ โดยเงิน

ลงทุนระยะยาวจะใช้แหล่งเงินกู้ยืมระยะยาว การลงทุนระยะสั้นจะ

ใช้แหล่งเงินกู้ยืมระยะสั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของ

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนของบริษัท 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายใช้แหล่งเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นกู้อายุ 3-5 ปี จำาหน่ายให้แก่สถาบัน

การเงินและบุคคลทั่วไป ณ สิ้นปี 2557 และ 2558 สัดส่วนของหุ้น

กู้ต่อเงินกู้ยืมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 89 และ 93 ตามลำาดับ และอีก

ส่วนหนึง่มาจากเงนิกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร สถาบนัการเงนิ และ

ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นที่มีอัตราดอกเบี้ยตำ่า เพื่อใช้ในการบริหาร

ต้นทุนดอกเบี้ยให้อยู่ในอัตราถัวเฉลี่ยที่ตำ่า ณ สิ้นปี 2557 และ 

2558 สดัส่วนของเงนิกูยื้มในส่วนน้ีต่อเงินกู้ยืมทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 

11 และ 7 ตามลำาดับ โดยรายละเอียดเงินกู้ยืมได้แสดงไว้ตามราย

ละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ (5) หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนร้อยละ

ของเงินกู้ยมืระยะส้ัน และระยะยาว และหนีสิ้นระยะส้ันและระยะยาว 

ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน บริษัทและ

บริษัทย่อยได้ดำาเนินการ เพิ่มอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อหนี้สิน

รวมให้มากกว่าอตัราส่วนหนีสิ้นระยะส้ันต่อหนีสิ้นรวม โดย ณ สิน้ปี 

2558 บรษิัทและบริษัทย่อยได้จัดหาแหล่งเงินทุนจากหุน้กูร้ะยะยาว 

เพื่อชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หุ้นกู้ชนิดไม่มี

หลกัประกนัทีถ่ึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี และกู้ยืมระยะสั้นรวม

จำานวน 8,812 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ณ สิ้นปี 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมี

อตัราส่วนหนีส้นิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1.54 เท่า และ  1.46 เท่า 

ตามลำาดับ ซึ่งอัตราส่วนปรับลดลง เนื่องจากบริษัทและบรษิัทย่อย

มกีารชำาระคืนเงินกู้ระยะส้ันบางส่วนและมส่ีวนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึ้นจาก

ผลประกอบการของปี 2558

ตามข้อกำาหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ได้กำาหนดให้บริษัท

จะต้องดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงิน

รวมของบริษัทไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละ

ไตรมาส โดยส่วนของหนี้สินจะไม่รวม เงินรับล่วงหน้า ค่าเช่ารับ

ล่วงหน้า เงินมัดจำาจากลูกค้า และภาระคำ้าประกันที่ผู้ออกหุ้นกู้มี

อยู่ต่อบุคคลภายนอกและบริษัทย่อยซึ่งหนี้ของบริษัทย่อยดังกล่าว

ได้แสดงไว้ในงบการเงินแล้ว ดังนั้น ณ สิ้นปี 2557 และ 2558 

บริษัทและบริษัทย่อยจะมีอัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตาม
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ข้อกำาหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ เท่ากับ 1.39  เท่า และ 

1.27 เท่า ตามลำาดับ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดสิทธิและหน้าที่ของ

ผู้ออกหุ้นกู้

เงินกู้ยืม
31 ธ.ค. 
2556

กู้เพิ่ม ชำาระคืน 31 ธ.ค. 
2557

กู้เพิ่ม ชำาระคืน 31 ธ.ค. 
2558

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน/เงินกู้ยืมระยะส้ัน 323 13,840 12,171 1,992 19,400 (19,494) 1,898

เงินกู้ยืมระยะยาว - 1,691  994 697 - (697) -

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน 19,997 6,491  3,985  22,503 7,000 (4,605) 24,898

รวม 20,320 22,022 17,150 25,192 26,400 (24,796) 26,796

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทและบริษัทย่อยได้นำาที่ดิน อาคาร สิทธิการเช่าพร้อมสิ่งปลูก

สร้างที่มีอยู่บนที่ดินและสิทธิการเช่าบางส่วนไปจดจำานองเป็นหลัก

ประกันเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืม 

ณ สิ้นปี 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม  

29,485 ล้านบาท และ 31,452  ล้านบาทตามลำาดับ โดย ณ สิ้นปี 

2558 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 12,671ล้านบาท และหนี้สิน

ระยะยาว 18,781 ล้านบาท 

(6)  ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น

จากปี 2557 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) จำานวน 2,396 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เนื่องจาก

-  บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิสำาหรับปีจำานวน 3,106 ล้านบาท

-  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง จำานวน 4 ล้านบาท 

เน่ืองจากผลขาดทุนในส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใน

บริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้

-  ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจำานวน 170 

ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อ

วันที่  17 เมษายน 2558 และเดือนกันยายน 2558 บริษัทจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลจำานวน   536  ล้านบาท  สำาหรับผลการ

ดำาเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ/

หรือกำาไรสะสม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวัน

ที่ 24 สิงหาคม 2558

   

(5)  หนี้สิน
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินส่วนใหญ่ประกอบด้วย

เงนิกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ/ธนาคาร และหุน้กู ้จำานวนรวม 

26,796 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85 ของหนี้สินรวม รายละเอียด

ดังนี้

(7)  ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและ

บรษิัทย่อยมภีาระผกูพันและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ คงเหลืออยูดั่งต่อไปนี้

-  บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อที่ดินและ

ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

รายการ 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558

สัญญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 6,553 6,390

สัญญาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา

โครงการในอนาคต

2,518 1,457

(หน่วย : ล้านบาท)

-   บรษิัทฯและบรษิัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนนิงานทีเ่กีย่วข้อง

กับการเช่าที่ดินและอาคารซึ่งมีอายุสัญญาโดยประมาณ 

30 ปี และการเช่ารถยนต์และอปุกรณ์ซึง่มอีายสัุญญาตัง้แต่ 1 ปี 

ถึง 4 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท

และบริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นตำ่าต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้

สัญญาเช่าดำาเนินงานดังกล่าว ดังนี้

จ่ายชำาระ 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558

ภายใน 1 ปี 26 27

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 65 62

มากกว่า 5 ปี 39 28

(หน่วย : ล้านบาท)
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-   บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญาเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินจาก

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่า ควอลติี ้เฮ้าส์ โฮเทล 

แอนด์ เรซิเดนซ์ (บริษัทร่วม) โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี 

และให้คำามั่นที่จะเช่าต่ออีก 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญา

เช่าออกไปอีกครั้งละ 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดของสัญญาเช่าและ

สัญญาเช่าช่วงแต่ละคราวโดยมีอัตราค่าเช่าคงที่และค่าเช่า

ผันแปรตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท

ย่อยมีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้

จ่ายชำาระ 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558

ภายใน 1 ปี 92 168

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - 260

(หน่วย : ล้านบาท)

-   บริษัทและบรษิัทย่อยมภีาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการต่างๆ 

ณ สิ้นปี 2557 และ ณ สิ้นปี 2558 เป็นจำานวนเงิน 17 ล้านบาท 

และ 9 ล้านบาท ตามลำาดับ

-  บริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

แห่งหน่ึงซึ่งยังไม่ได้กำาหนดเรียกชำาระ ณ สิ้นปี 2557 และ 

ณ สิ้นปี 2558 เป็นจำานวนเงิน 19 ล้านบาทเท่ากัน 

-   บริษัทฯมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากการคำ้าประกันเงินกู้ยืมของ 

Harbour View Joint Stock Company เป็นจำานวนเท่ากับ

ร้อยละ 50 ของภาระหนี้ที่บริษัทดังกล่าวมีอยู่กับธนาคารแห่ง

หนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทดังกล่าวมียอดเงินต้น

และดอกเบี้ยค้างชำาระกับธนาคารแห่งนั้นตามงบการเงินซึ่งจัด

ทำาโดยฝ่ายบริหารซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจำานวน 

2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ตามลำาดับ (2557: 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 1 ล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลำาดับ) อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 บริษัทฯได้บันทึกสำารองเผื่อหนี้สินดังกล่าวไว้

เป็นจำานวน 58 ล้านบาทแล้ว (2557: 61 ล้านบาท) 

-  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท

และบริษัทย่อยมีที่ดินในโครงการที่ติดภาระจำายอมรวมจำานวน

ประมาณ 35 ไร่ และ 36 ไร่ ตามลำาดับ ซึ่งมูลค่าของที่ดินที่ติด

ภาระจำายอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุนโครงการแล้ว

ปัจจัยและเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการ
เงินหรือการดำาเนินงานในอนาคต

-ไม่มี-
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รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด 

(มหาชน) และบรษิัทย่อย ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง

การเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี

ทีส่ำาคญัและหมายเหตเุร่ืองอืน่ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงิน

เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณา

ว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำา งบการเงินที่ปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดัง

กล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ

สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตาม

ข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจ

สอบเพื่อให้ได ้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ

หรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลัก

ฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบ

การเงิน วธีิการตรวจสอบทีเ่ลือกใช้ขึน้อยู่กับดลุยพินจิของผูส้อบบญัชี 

ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ

เท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและ

การนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่วรของกิจการ เพ่ือออกแบบ

วธีิการตรวจสอบทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์

ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมนิความเหมาะสมของนโยบาย

การบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 

ทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนอ

งบการเงินโดยรวม  

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้น

สุดวนัเดยีวกันของบรษิัทควอลิตี ้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

และเฉพาะของบริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

รสพร เดชอาคม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2559

123บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จํ กัด (มหาชน)า
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บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6, 7 2,836,947,820      1,458,191,027     1,210,927,248     589,660,150       
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 6, 8 57,861,078         73,975,676        12,057,593        20,695,634        
ที่ดินและงานระหวางกอสราง 9 29,098,195,429    24,949,320,686   8,516,852,248     7,088,474,334     
เงินจายลวงหนาคากอสราง 933,415,398       1,102,099,072     167,762,297       146,204,500       
สํารองจายคาวัสดุกอสราง 2,775,716          9,133,369         1,574,784          4,823,283         
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 99,597,963         115,794,906      15,509,493        17,765,456        
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 33,028,793,404    27,708,514,736   9,924,683,663     7,867,623,357     
สนิทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 10 33,881,097         27,573,190        29,142,420        22,920,376        
เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 -                   -                  3,393,027,300     3,393,027,020     
เงินลงทุนในบริษัทรวม 12 9,071,248,567      8,534,266,194     6,680,253,816     6,680,253,816     
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 13 1,998              1,998             1,998              1,998              
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบ้ียคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน 6 -                   37,950,958        20,855,694,494    19,686,510,678    
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 14 491,194,483       499,509,422      491,194,483       499,509,422       
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 6, 15 575,823,778       574,934,380      235,553,027       236,615,753       
สิทธิการเชา 16 685,555,333       768,729,671      685,555,333       768,729,671       
ที่ดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการ 17 8,177,557,070      9,495,041,733     2,497,854,866     3,072,759,545     
เงินมัดจําการเชาที่ดินและอาคาร 67,952,285         76,711,652        67,952,285        76,711,652        
เงินมัดจําการซื้อที่ดิน 504,519,093       560,712,429      504,519,093       -                  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 27 319,496,461       302,128,888      113,900,507       148,814,851       
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 6 41,517,551         47,659,180        16,125,772        23,031,006        
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 19,968,747,716    20,925,219,695   35,570,775,394    34,608,885,788    
รวมสินทรัพย 52,997,541,120    48,633,734,431   45,495,459,057    42,476,509,145    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
หนี้สนิและสวนของผูถอืหุน
หนี้สนิหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18 300,000,000       1,000,000,000     300,000,000       1,000,000,000     
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 6, 19 1,352,149,157      1,049,825,934     601,553,464       437,737,969       
หุนกูชนิดไมมีหลักประกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 21 6,912,000,000      4,600,000,000     6,912,000,000     4,600,000,000     
เงินกูยืมระยะสั้น 18 1,597,932,197      991,858,779      1,597,932,197     991,858,779       
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย - กิจการที่เก่ียวของกัน 6 -                   -                  111,062,954       72,007,317        
ภาษีเงินไดคางจาย 153,976,203       192,137,547      20,203,036        51,061,267        
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 6, 23 380,122,872       394,144,607      117,166,375       193,570,433       
เงินรับลวงหนาจากลูกคา 6 672,939,272       649,840,400      460,669,266       459,410,368       
เงินมัดจําคาเชาและคาบริการ 6 98,295,345         104,305,811      79,854,858        82,567,387        
เงินประกันงานกอสราง 512,148,829       544,376,411      166,099,159       210,806,067       
คาเชารับลวงหนาสวนที่รอรับรูเปนรายไดภายในหน่ึงป 6 27,224,000         27,224,000        27,224,000        27,224,000        
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 6 664,578,318       570,157,997      236,354,190       192,563,458       
รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,671,366,193    10,123,871,486   10,630,119,499    8,318,807,045     
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สทุธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 20 -                   697,000,000      -                   697,000,000       
หุนกูชนิดไมมีหลักประกัน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
   ภายในหน่ึงป 21 17,986,509,360    17,903,165,961   17,986,509,360    17,903,165,961    
เงินกูยืมระยะยาวและดอกเบ้ียคางจาย - กิจการที่เก่ียวของกัน 6 -                   -                  315,982,680       301,884,729       
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 22 109,579,091       103,109,920      69,350,711        69,194,232        
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 23 142,870,241       88,708,929        132,670,241       88,708,929        
คาเชารับลวงหนา - สทุธิจากสวนที่รอรับรูเปนรายได
   ภายในหน่ึงป 6 541,523,312       568,689,979      541,523,312       568,689,979       
หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 27 481,855            499,775           -                   -                  
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 18,780,963,859    19,361,174,564   19,046,036,304    19,628,643,830    
รวมหนี้สิน 31,452,330,052    29,485,046,050   29,676,155,803    27,947,450,875    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
สวนของผูถอืหุน
ทุนเรือนหุน 24
   ทนุจดทะเบียน
      หุนสามัญ 10,714,426,091 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
         (2557: หุนสามัญ 9,183,784,692 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 10,714,426,091    9,183,784,692     10,714,426,091    9,183,784,692     
   ทนุออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
      หุนสามัญ 10,714,381,645 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
         (2557: หุนสามัญ 9,183,767,553 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 10,714,381,645    9,183,767,553     10,714,381,645    9,183,767,553     
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 379,246,114       379,246,114      379,246,114       379,246,114       
กําไรสะสม
   จดัสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 25 829,094,036       729,292,114      829,094,036       729,292,114       
   ยงัไมไดจัดสรร 9,640,139,281      8,869,884,821     3,896,580,165     4,236,751,195     
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (17,650,008)        (13,502,221)       1,294              1,294              
รวมสวนของผูถอืหุน 21,545,211,068    19,148,688,381   15,819,303,254    14,529,058,270    
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 52,997,541,120    48,633,734,431   45,495,459,057    42,476,509,145    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 24
   ทนุจดทะเบียน
      หุนสามัญ 10,714,426,091 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
         (2557: หุนสามัญ 9,183,784,692 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 10,714,426,091    9,183,784,692     10,714,426,091    9,183,784,692     
   ทนุออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
      หุนสามัญ 10,714,381,645 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
         (2557: หุนสามัญ 9,183,767,553 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 10,714,381,645    9,183,767,553     10,714,381,645    9,183,767,553     
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 379,246,114       379,246,114      379,246,114       379,246,114       
กําไรสะสม
   จดัสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 25 829,094,036       729,292,114      829,094,036       729,292,114       
   ยงัไมไดจัดสรร 9,640,139,281      8,869,884,821     3,896,580,165     4,236,751,195     
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (17,650,008)        (13,502,221)       1,294              1,294              
รวมสวนของผูถือหุน 21,545,211,068    19,148,688,381   15,819,303,254    14,529,058,270    
รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 52,997,541,120    48,633,734,431   45,495,459,057    42,476,509,145    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
กําไรขาดทุน
รายได
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 6 19,214,113,132   20,152,615,212  5,437,569,363  7,912,602,643   
รายไดจากคาเชาและคาบริการ 6 1,144,066,327    1,066,933,000   561,895,821    518,765,128     
รายไดอ่ืน
   เงินปนผลรับ 6, 11, 12 -                  -                 1,521,219,490  1,492,607,868   
   ดอกเบี้ยรับ 6 14,728,150       20,833,222      892,069,755    704,455,315     
   รายไดจากการริบเงินจองและเงินคางวด 17,941,553       8,722,651        1,133,406      960,825         
   อ่ืน ๆ 6 164,773,903      128,040,375     36,407,731     21,529,106      
รวมรายได 20,555,623,065   21,377,144,460  8,450,295,566  10,650,920,885 
คาใชจาย
ตนทุนการขายอสังหาริมทรัพย 6 13,276,127,796   13,605,511,676  3,775,306,162  5,422,430,539   
ตนทุนคาเชาและบริการ 6 724,329,743      707,146,399     295,128,010    299,433,708     
คาใชจายในการขาย 1,836,759,469    1,999,040,443   479,591,492    672,721,256     
คาใชจายในการบริหาร 6 2,012,376,737    1,882,092,914   852,770,175    857,891,603     
คาใชจายในการรับประกันรายไดคาเชาข้ันต่ําของโครงการ (โอนกลับ) 6, 23 (22,404,569)      30,900,000      (32,628,012)    45,000,000      
รวมคาใชจาย 17,827,189,176   18,224,691,432  5,370,167,827  7,297,477,106   
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม คาใชจายทางการเงินและ
   คาใชจายภาษีเงินได 2,728,433,889    3,152,453,028   3,080,127,739  3,353,443,779   
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 12 1,232,573,094    1,059,885,137   -               -                
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 3,961,006,983    4,212,338,165   3,080,127,739  3,353,443,779   
คาใชจายทางการเงิน 6 (329,232,029)     (254,772,025)    (955,281,612)   (766,258,122)    
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 3,631,774,954    3,957,566,140   2,124,846,127  2,587,185,657   
คาใชจายภาษีเงินได 27 (525,311,031)     (628,367,156)    (128,807,694)   (238,668,395)    
กําไรสําหรับป 3,106,463,923    3,329,198,984   1,996,038,433  2,348,517,262   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการท่ีจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวม - สุทธิจากภาษีเงินได 12, 27 (4,147,787)       1,088,157        -               -                
รายการท่ีจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
   - สุทธิจากภาษีเงินได (4,147,787)       1,088,157        -               -                
รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
    - สทุธิจากภาษีเงินได 22, 27 -                  10,239,033      -               8,720,995       
รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
   - สุทธิจากภาษีเงินได -                  10,239,033      -               8,720,995       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (4,147,787)       11,327,190      -               8,720,995       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 3,102,316,136    3,340,526,174   1,996,038,433  2,357,238,257   

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
กําไรตอหุน 28
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 
   กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.29 0.31 0.19 0.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี 3,631,774,954    3,957,566,140    2,124,846,127    2,587,185,657    
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
   ท่ีดินและงานระหวางกอสรางลดลงจากการโอนเปนตนทุนขาย 13,276,127,796  13,605,511,676  3,775,306,162    5,422,430,539    
   คาเสื่อมราคา 81,972,585       72,913,891       34,767,643       44,379,707       
   คาตัดจําหนายสิทธิการเชา 100,057,057      97,069,078       100,057,057      97,069,078       
   คาตัดจําหนายอ่ืน ๆ 8,759,367        8,759,367        8,759,367        8,759,367        
   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง (4,378,788)       (773,889)         (194,482)         (162,720)         
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (1,232,573,094)   (1,059,885,137)   -                 -                 
   รายไดจากการริบเงินจองและเงินคางวด (17,941,553)      (8,722,651)       (1,133,406)       (960,825)         
   ดอกเบี้ยรับ (14,728,150)      (20,833,222)      (892,069,755)     (704,455,315)     
   เงินปนผลรับ -                 -                 (1,521,219,490)   (1,492,607,868)   
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (459,691)         (388,472)         (268,877)         (193,165)         
   คาเผ่ือผลเสียหายจากคดีฟองรอง 57,531,312       2,230,000        47,331,312       2,230,000        
   โอนกลับสํารองเผ่ือผลเสียหายจากการคํ้าประกันเงินกูยืม (2,700,000)       -                 (2,700,000)       -                 
   คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ 42,125,850       -                 -                 -                 
   สาํรองคาเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการ -                 124,600          -                 -                 
   โอนกลับสํารองเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการ (38,606,066)      (43,479,753)      (38,606,066)      (43,479,753)      
   สาํรองคาเผ่ือคาใชจายในการประกันรายไดคาเชาข้ันต่ําของโครงการ (โอนกลับ) (22,404,569)      30,900,000       (32,628,012)      45,000,000       
   สาํรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 14,091,171       17,080,719       7,506,479        10,843,314       
   โอนคาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจายเปนคาใชจายทางการเงิน 5,210,939        1,536,365        5,210,939        1,536,365        
   คาใชจายดอกเบี้ย 304,019,597      227,838,483      941,470,867      749,700,233      
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 16,187,878,717  16,887,447,195  4,556,435,865    6,727,274,614    
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   ลกูหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 22,119,901       17,202,249       8,638,041        30,481,037       
   ท่ีดินและงานระหวางกอสราง (9,627,372,026)   (8,574,884,104)   (2,372,165,560)   (2,441,805,793)   
   เงินจายลวงหนาคากอสราง 168,683,674      (581,213,730)     (21,557,797)      22,376,509       
   สาํรองจายคาวัสดุกอสราง 6,357,653        55,982,112       3,248,500        45,283,578       
   สนิทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 2,127,643        (10,060,278)      2,255,683        538,588          
   ท่ีดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการ (5,123,373,168)   (9,191,217,764)   (2,073,920,055)   (2,669,478,406)   
   เงินมัดจําการซื้อท่ีดิน (496,071,093)     (560,712,429)     (504,519,093)     -                 
   สนิทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 6,141,628        (8,864,045)       6,905,232        (2,913,293)       
หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 314,014,629      115,111,947      175,506,901      25,156,645       
   เงินรับลวงหนาจากลูกคา 13,873,759       (46,424,134)      (24,774,362)      (126,180,332)     
   เงินมัดจําคาเชาและคาบริการ (6,010,466)       2,592,710        (2,712,528)       6,699,818        
   เงินประกันงานกอสราง (32,227,581)      93,943,873       (44,706,908)      38,227,667       
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 133,128,703      181,835,267      20,116,791       25,791,716       
   ชาํระคาใชจายในการคํ้าประกันรายไดคาเชาข้ันต่ําของโครงการ (46,456,466)      (83,459,823)      (46,456,466)      (83,459,823)      
   ชาํระคาเสียหายคดีฟองรอง (670,000)         -                 (670,000)         -                 
   จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (7,622,000)       (12,002,933)      (7,350,000)       (11,975,200)      
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,514,523,507    (1,714,723,887)   (325,725,756)     1,586,017,325    
   จายภาษีเงินได (572,589,975)     (792,273,214)     (124,751,581)     (176,200,713)     
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 941,933,532      (2,506,997,101)   (450,477,337)     1,409,816,612    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกันลดลง (เพ่ิมข้ึน) (6,307,906)       3,122,693        (6,222,044)       3,790,031        
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                 -                 840,000,000      1,113,589,932    
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 681,219,490 379,017,936 681,219,490 379,017,936
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม -                 (199,989,586)     -                 (199,989,586)     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกันเพ่ิมข้ึน -                 (1,246,393)       (1,171,712,274)   (5,648,938,787)   
ดอกเบี้ยรับ 14,728,150       20,833,222       894,792,696      707,241,501      
สิทธิการเชาเพ่ิมข้ึน (สทุธิจากการขาย) (16,882,720)      (17,387,562)      (16,882,720)      (17,387,562)      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมข้ึน (สุทธิจากการขาย) (74,087,353)      (293,408,991)     (25,121,101)      (15,851,064)      
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 598,669,661      (109,058,681)     1,196,074,047    (3,678,527,599)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (700,000,000)     1,000,000,000    (700,000,000)     1,000,000,000    
เงินกูยืมระยะสั้นเพ่ิมข้ึน 600,000,000      675,000,000      600,000,000      675,000,000      
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกันเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                 -                 38,210,364       (84,137,559)      
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว -                 2,100,724,800    -                 1,691,000,000    
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (697,000,000)     (1,403,724,800)   (697,000,000)     (994,000,000)     
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกันเพ่ิมข้ึน -                 -                 10,000,000       30,000,000       
เงินสดรับจากการออกหุนกู 7,000,000,000    6,500,000,000    7,000,000,000    6,500,000,000    
เงินสดจายเพ่ือไถถอนหุนกู (4,600,000,000)   (3,985,000,000)   (4,600,000,000)   (3,985,000,000)   
เงินสดจายคาธรรมเนียมทางการเงิน (9,867,540)       (10,370,404)      (9,867,540)       (10,370,404)      
จายดอกเบี้ย (1,049,185,411)   (963,575,774)     (1,059,878,987)   (973,363,764)     
เงินปนผลจาย (705,793,449)     (1,469,134,026)   (705,793,449)     (1,469,134,026)   
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (161,846,400)     2,443,919,796    (124,329,612)     2,379,994,247    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1,378,756,793    (172,135,986)     621,267,098      111,283,260      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 1,458,191,027    1,630,327,013    589,660,150      478,376,890      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วนัปลายป 2,836,947,820    1,458,191,027    1,210,927,248    589,660,150      

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีมิใชเงินสด
   หุนปนผลจาย 1,530,614,092 -                 1,530,614,092 -                 
   โอนท่ีดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการเปนท่ีดินและงานระหวางกอสราง 7,044,437,472 6,703,992,170 2,654,093,854 584,940,659
   โอนเงินมัดจําการซื้อท่ีดินเปนท่ีดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการ 552,264,429 317,259,000 -                 -                 
   ดอกเบี้ยจายสวนท่ีบันทึกเปนตนทุนโครงการ 765,902,187 784,659,343 144,087,716      271,449,502      
   โอนประมาณการหน้ีสินระยะสั้นเปนเจาหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน -                 26,354,362 -                 26,354,362       
   รายการกําไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - สทุธิจากภาษีเงินได -                 10,239,033       -                 8,720,995        
   การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวม 
      - สทุธิจากภาษีเงินได (4,147,787)       1,088,157        -                 -                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกันลดลง (เพ่ิมข้ึน) (6,307,906)       3,122,693        (6,222,044)       3,790,031        
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                 -                 840,000,000      1,113,589,932    
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 681,219,490 379,017,936 681,219,490 379,017,936
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม -                 (199,989,586)     -                 (199,989,586)     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกันเพ่ิมข้ึน -                 (1,246,393)       (1,171,712,274)   (5,648,938,787)   
ดอกเบี้ยรับ 14,728,150       20,833,222       894,792,696      707,241,501      
สิทธิการเชาเพ่ิมข้ึน (สทุธิจากการขาย) (16,882,720)      (17,387,562)      (16,882,720)      (17,387,562)      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมข้ึน (สุทธิจากการขาย) (74,087,353)      (293,408,991)     (25,121,101)      (15,851,064)      
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กจิกรรมลงทุน 598,669,661      (109,058,681)     1,196,074,047    (3,678,527,599)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (700,000,000)     1,000,000,000    (700,000,000)     1,000,000,000    
เงินกูยืมระยะสั้นเพ่ิมข้ึน 600,000,000      675,000,000      600,000,000      675,000,000      
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกันเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                 -                 38,210,364       (84,137,559)      
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว -                 2,100,724,800    -                 1,691,000,000    
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (697,000,000)     (1,403,724,800)   (697,000,000)     (994,000,000)     
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกันเพ่ิมข้ึน -                 -                 10,000,000       30,000,000       
เงินสดรับจากการออกหุนกู 7,000,000,000    6,500,000,000    7,000,000,000    6,500,000,000    
เงินสดจายเพ่ือไถถอนหุนกู (4,600,000,000)   (3,985,000,000)   (4,600,000,000)   (3,985,000,000)   
เงินสดจายคาธรรมเนียมทางการเงิน (9,867,540)       (10,370,404)      (9,867,540)       (10,370,404)      
จายดอกเบี้ย (1,049,185,411)   (963,575,774)     (1,059,878,987)   (973,363,764)     
เงินปนผลจาย (705,793,449)     (1,469,134,026)   (705,793,449)     (1,469,134,026)   
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (161,846,400)     2,443,919,796    (124,329,612)     2,379,994,247    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1,378,756,793    (172,135,986)     621,267,098      111,283,260      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 1,458,191,027    1,630,327,013    589,660,150      478,376,890      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 2,836,947,820    1,458,191,027    1,210,927,248    589,660,150      

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีมิใชเงินสด
   หุนปนผลจาย 1,530,614,092 -                 1,530,614,092 -                 
   โอนท่ีดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการเปนท่ีดินและงานระหวางกอสราง 7,044,437,472 6,703,992,170 2,654,093,854 584,940,659
   โอนเงินมัดจําการซื้อท่ีดินเปนท่ีดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการ 552,264,429 317,259,000 -                 -                 
   ดอกเบี้ยจายสวนท่ีบันทึกเปนตนทุนโครงการ 765,902,187 784,659,343 144,087,716      271,449,502      
   โอนประมาณการหน้ีสินระยะสั้นเปนเจาหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน -                 26,354,362 -                 26,354,362       
   รายการกําไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - สทุธิจากภาษีเงินได -                 10,239,033       -                 8,720,995        
   การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวม 
      - สทุธิจากภาษีเงินได (4,147,787)       1,088,157        -                 -                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ขอมูลท่ัวไป 
 
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดต้ังและมีภูมิลําเนาใน  ประเทศไทย ธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ คือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ช้ัน 7 ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 
2.1 งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
 
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก 
งบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
ก) งบการเงินรวมน้ีไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทฯ”) 

และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปน้ี 
 

  จัดต้ังข้ึน อัตรารอยละ 
บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน 

   2558 2557 
   รอยละ รอยละ 
บริษัท คาซา วิลล จํากัด   พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย 100 100 
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด รับจางบริหารอะพารตเมนต ไทย 100 100 
บริษัท พร็อพเพอรต้ี โฮสท จํากัด ใหเชาที่ดิน ไทย 100 100 
บริษัท เซนเตอร พอยต ฮอสพิทอลิต้ี จํากัด ใหเชาอาคารที่พักอาศัย ไทย 100 100 
บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย - - 
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด รับจางบริหารงานสาธารณูปโภค ไทย 81 81 
   (ถือหุนผานบริษัท เดอะ คอนฟเดนซ 
   จํากัด อีกในอัตรารอยละ 19) 

   สวนกลางในธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
   และเจาของที่ดิน 

   

บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนช่ันแนล (บีวีไอ) จํากัด** ลงทุนในบริษัทตาง ๆ เกาะบริติช - - 
  เวอรจิน   
บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย - - 
บริษัท คาซา วิลล (เพชรบุรี 2553) จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย - - 
บริษัท คิว.เฮาส พรีคาสท จํากัด*  ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ  

ประเภทระบบช้ินสวนคอนกรีต 
   สําเร็จรูป 

ไทย - - 

บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย - - 
บริษัท คาซา วิลล (ชลบุรี 2554) จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย - - 
บริษัท คาซา วิลล (ประจวบคีรีขันธ 2554) จํากดั* พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย - - 
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* ถือหุนผานบริษัท คาซา วิลล จํากัด ในอัตรารอยละ 100 
** ถือหุนผานบริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ในอัตรารอยละ 100 
 
ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯ มีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียใน

ผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวน
เงินผลตอบแทนน้ันได  

 
ค)   บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัท

ยอยจนถึงวันที่บริษทัฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยน้ัน  
  
ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 
 
จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยรายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว  
 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 
 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

บริษัทฯไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผล
บังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวน
ใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯอยางไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินตามที่กลาวขางตนบางฉบับมีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกําหนดใหกิจการตองรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตใหกิจการเลือกรับรูรายการดังกลาวทันที
ในกําไรขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรูในกําไรขาดทุนก็ได 
 
มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูรายการกําไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอยูแตเดิมแลว 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใชแทนเน้ือหา
เกี่ยวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมที่เดิมกําหนดอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับน้ีเปล่ียนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาวาผูลงทุนมีอํานาจการควบคุมหรือไม 
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กลาวคือ ภายใตมาตรฐานฉบับน้ี ผูลงทุนจะถือวาตนควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนได หากตนมีสิทธิไดรับหรือมีสวนได
เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และตนสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบตอจํานวน
เงินผลตอบแทนน้ันได ถึงแมวาตนจะมีสัดสวนการถือหุนหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอยกวากึ่งหน่ึงก็ตาม  
 
การเปล่ียนแปลงที่สําคัญน้ีสงผลใหฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางมากในการทบทวนวาบริษัทฯและบริษัทยอยมีอํานาจ
ควบคุมในกิจการที่เขาไปลงทุนหรือไมและจะตองนําบริษัทใดในกลุมกิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบาง 
 
การเปล่ียนแปลงหลักการนี้ไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น  
มาตรฐานฉบับน้ีกําหนดเรื่องการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียของกิจการในบริษัทยอย การรวมการงาน บริษัทรวม 
รวมถึงกิจการที่มีโครงสรางเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับน้ีจึงไมมีผลกระทบทางการเงินตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย  
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุตธิรรม 
 มาตรฐานฉบับน้ีกําหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม 

กลาวคือ หากกิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินใดตามขอกําหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวของอ่ืน 
กิจการจะตองวัดมูลคายุติธรรมน้ันตามหลักการของมาตรฐานฉบับน้ีและใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไปในการรับรู
ผลกระทบจากการเริ่มใชมาตรฐานนี้ 

  
 มาตรฐานฉบับน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย  
 
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต 
 ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับ

ใหม รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฝายบริหารของบริษัทฯ เช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
และฉบับใหม รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ 

 
4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 
4.1 การรับรูรายได 
 

ก) รายไดจากการขายบานพรอมที่ดินและรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัย 
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายไดจากการขายบานพรอมที่ดินและรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยเม่ือ
กิจการไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญใหแกผูซ้ือแลว โดยรับรูรายไดเม่ืองานกอสรางเสร็จตามสัญญา
และมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหผูซ้ือหลังจากไดรับชําระจากผูซ้ือครบถวนแลว 
   

ข) รายไดจากคาเชาและคาบริการ 
รายไดจากคาเชาพ้ืนที่ในอาคารสํานักงานและอาคารพักอาศัยและคาบริการที่เกี่ยวของจะรับรูเปนรายไดตามเกณฑคง
คางตลอดอายุสัญญาเชา 
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ค) ดอกเบี้ยรับ 
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 
 

ง) เงินปนผลรับ 
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
 

4.2 ตนทุนการขายบานพรอมที่ดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย 
ในการคํานวณหาตนทุนขายบานพรอมที่ดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําการแบงสรรตนทุนการ
พัฒนาทั้งหมดที่คาดวาจะเกิดขึ้น (โดยคํานึงถึงตนทุนที่เกิดข้ึนจริงดวย) ใหกับบานพรอมที่ดินที่ขายไดตามเกณฑพ้ืนที่ที่ขาย สวน
หนวยในอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑพ้ืนที่ที่ขายถวงนํ้าหนักดวยราคาที่ขายในแตละหนวย แลวจึงรับรูเปนตนทุนขายในกําไรหรือ
ขาดทุนตามรายไดจากการขายที่ไดบันทึกไว 
 
ตนทุนการพัฒนาแสดงตามราคาทุนซ่ึงประกอบดวยตนทุนที่ดิน คาออกแบบ คาสาธารณูปโภค คากอสรางและดอกเบี้ยที่เกี่ยวของ 

 
4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคลองสูง ซ่ึงถึง
กําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 
 

4.4 ลกูหนี้การคา 
ลูกหน้ีการคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและ
การวิเคราะหอายุหน้ี  
 

4.5 ที่ดินและงานระหวางกอสราง 
ที่ดินและงานระหวางกอสรางแสดงตามราคาทุนสุทธิจากสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการ โดยมี
รายละเอียดการคํานวณราคาทุนดังน้ี 
 
ที่ดิน   - ราคาทุนของที่ดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักโดยแยกที่ดินตามแตละโครงการ 
งานระหวางกอสราง - ตนทุนงานระหวางกอสรางประกอบดวยตนทุนงานกอสราง งานสาธารณูปโภคสวนกลาง

และดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุนของโครงการ โดยตนทุนงานกอสรางและงานสาธารณูปโภค
จะบันทึกตามที่เกิดขึ้นจริง 

4.6 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยดังกลาว

บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือไดจําหนายหลักทรัพยน้ันออกไป  
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือ

การดอยคา (ถามี)   
ค) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 
ง) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือ

การดอยคา (ถามี) 
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มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของป 
มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน 
 
บริษัทฯใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 
  
เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในสวนของ
กําไรหรือขาดทุน 
 

4.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
บริษัทฯบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตนทุนการทํารายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ
จะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 
 
คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 
15 - 60 ป คาเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 
บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนในงวดท่ีตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 
 

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของ
สินทรัพย (ถามี) 
  
คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน
โดยประมาณเปนดังน้ี 
 
สวนปรับปรุงที่ดิน - 10 ป 
สิ่งปรับปรุงสินทรัพยเชา - 5 - 20 ป 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร - 5 - 60 ป 
อุปกรณและอุปกรณดําเนินงาน - 1 - 5 ป 
ยานพาหนะ - 5 ป 
 
คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน  
 
ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดต้ัง 
 
บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชี เม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย
สินทรัพย (ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน) จะรับรูใน
สวนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยน้ันออกจากบญัชี 
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4.9 สิทธิการเชาและคาตัดจําหนาย 
สิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม บริษัทฯตัดจําหนายสิทธิการเชาตามวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 
 
คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 

4.10 ตนทุนการกูยืม 
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพให
พรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยน้ันจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุง
ประสงค สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวด ที่เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอ่ืนที่
เกิดขึ้นจากการกูยืมน้ัน 
  
อัตราการต้ังขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพยคํานวณจากอัตราถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของดอกเบี้ยจายที่เกิดขึ้นในระหวางปของเงิน
กูยืมเพ่ือใชในการพัฒนาโครงการ 
 

4.11 คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจาย 
คาใชจายทางการเงินที่เกี่ยวของกับการกูยืมเงินซ่ึงเกิดขึ้นกอนหรือ ณ วันทําสัญญาวงเงินสินเช่ือและกอนการเบิกถอนเงิน
กูยืมจะถูกบันทึกเปนคาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจาย คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจายจะตัดจายตามสัดสวนของเงิน
กูยืมที่ไดเบิกถอนแลวจะแสดงหักจากเงินกูยืมที่เกี่ยวของและถูกตัดจําหนายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตามอายุของเงินกู 
 
คาตัดจําหนายคาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวา
จะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
 
นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซ่ึง
ทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอํานาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 

4.13 สัญญาเชาระยะยาว 
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน
สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบัน
สุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงิน
จะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่
ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชา แลวแต
ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา 
 
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผูเชาถือ
เปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธี
เสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 
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4.14 เงินตราตางประเทศ 
บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
รายการตางๆ ของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของแตละกิจการน้ัน 
 
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินที่
เปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 

4.15 การดอยคาของสินทรัพย 
ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและที่ดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการหรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯหากมีขอบงช้ีวา
สินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ทั้งน้ีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนใน
การขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย 
บริษัทฯและบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปน
มูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลา
และความเสี่ยงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 
บริษัทฯและบริษัทยอยใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการ
สามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายน้ันผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและ
เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 
 
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
 
หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงช้ีที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวด
กอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยน้ัน และจะกลับรายการผลขาดทุนจาก
การดอยคาที่รับรูในงวดกอนก็ตอเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการ
รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาคร้ังลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพ่ิมขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ 
บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที 
 

4.16 ผลประโยชนพนักงาน 
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 
 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  
โครงการสมทบเงิน 
บริษัทฯบริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่
บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ
และบริษัทยอย เงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน  
บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบริษัทฯและ
บริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 
  
บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่
ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย 
  
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
ของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
  

4.17 ประมาณการหนี้สิน 
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้น
แลวและมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลื้องภาระ
ผูกพันน้ัน และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเช่ือถือ 
 

4.18 ภาษีเงินได 
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
 
ภาษีเงินไดปจจุบัน 
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและ
หน้ีสิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินที่เกี่ยวของน้ัน โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
  
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวน
เทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผล
แตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชน้ัน 
 
บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทํา
การปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ และบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอ
การนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 
 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับ
รายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  
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4.19   การวัดมูลคายุตธิรรม 
 มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพ่ือโอนหนี้สินใหผูอ่ืนโดย

รายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซ้ือและผูขาย(ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯและ
บริษัทยอยใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซ่ึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับ
สินทรัพยหรือหน้ีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได บริษัทฯและบริษัท
ยอยจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูล 
ที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหน้ีสินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

  
 ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงินออกเปนสามระดับ

ตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังน้ี 
 
 ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดยีวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง 
 ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหน้ีสิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 
 ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 
  
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของมูลคา

ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจํา 
 
5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่
มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอ
ขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและ
การประมาณการที่สําคัญมีดังน้ี 
 
การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน  
ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาวาบริษัทฯและ
บริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวแลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจบน
พ้ืนฐานของขอมูลที่ดีที่สุดที่รับรูไดในสภาวะปจจุบัน 
 
สญัญาเชา  
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจใน
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนหรือรับความเส่ียงและ
ผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 
 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
ในการประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวา
จะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่
เปนอยูในขณะน้ัน เปนตน  
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มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไม
สามารถหาราคาไดในตลาดซ้ือขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซ่ึงตัวแปรที่ใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู
ในตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางดานเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคูสัญญา) สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการ
เปล่ียนแปลงของมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวของกับตัวแปรท่ีใชในการ
คํานวณ อาจมีผลกระทบตอมูลคายุติธรรมท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินและการเปดเผยลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 
 
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย 
บริษัทฯและบริษัทยอยจะต้ังคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายและเงินลงทุนทั่วไปเม่ือมูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอบงช้ีของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงิน
ลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมน้ันจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคา
คงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 
 
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองใช
ดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที่ไมไดใชเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจาก
ผลแตกตางช่ัวคราวและขาดทุนน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯและบริษัทยอยควรรับรูจํานวน
สินทรัพยภาษีเงินได รอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแต
ละชวงเวลา 
 
การประมาณตนทุนทั้งหมดที่จะใชในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 
ในการคํานวณตนทุนขายบานพรอมที่ดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯและบริษัทยอยตองประมาณตนทุนทั้งหมด
ที่จะใชในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยซ่ึงตนทุนดังกลาวประกอบดวย ตนทุนที่ดินและการปรับปรุงที่ดิน ตนทุนคา
ออกแบบและกอสราง ตนทุนงานสาธารณูปโภค ตนทุนการกูยืมเพ่ือใชในการกอสรางโครงการ และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของ 
ทั้งน้ีฝายบริหารไดประมาณการตนทุนดังกลาวขึ้นจากประสบการณในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณ
การดังกลาวเปนระยะๆ หรือเม่ือตนทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากประมาณการตนทุนอยางมีสาระสําคัญ 
 
คาเผื่อผลเสียหายจากการค้ําประกันเงินกูยืม 
ในการบันทึกคาเผ่ือผลเสียหายจากการค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัทที่เกี่ยวของกัน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมิน
ความสามารถในการชําระหน้ีของบริษัทดังกลาวที่มีตอผูใหกู และบันทึกประมาณการหน้ีสินตามสัดสวนการคํ้าประกันของ
บริษัทฯและบริษัทยอย 
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ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน  
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอ
สมมติฐานตางๆ ในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 
 
ประมาณการสํารองเผื่อคาซอมแซมสาธารณูปโภค/คาซอมแซมบาน 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีการประมาณการสํารองเผื่อคาซอมแซมสาธารณูปโภค/คาซอมแซมบานโดยฝายบริหารพิจารณา
จากประสบการณในอดีตและ/หรือขอมูลที่มีอยูในปจจุบันเกี่ยวกับคาใชจายสําหรับงานซอมแซมประเภทตางๆ 
 
ประมาณการสํารองการรับประกันรายไดคาเชาขั้นต่ําของโครงการ 
ในการบันทึกสํารองการรับประกันรายไดคาเชาข้ันตํ่าของโครงการ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณผลประกอบการ
ของโครงการ โดยพิจารณาจากขอมูลรายไดคาเชาและคาใชจายที่เกี่ยวของกับโครงการในอดีตประกอบกับขอมูลที่มีอยูใน
ปจจุบันและบันทึกประมาณการหนี้สินตามจํานวนเงินที่คาดวาจะจายใหแกกองทุน 
 
เงินสมทบกองทุนนิติบคุคลหมูบาน 
บริษัทฯและบริษัทยอยประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมูบานโดยใชอัตราตามที่กฎหมายกําหนดและใชมูลคา
ประมาณการของงานสาธารณูปโภคเปนฐานในการคํานวณ 
 
คดีฟองรอง 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซ่ึงฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวเพ่ือบันทึกประมาณการหน้ีสินดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อยางไรก็ตาม
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดมีการประมาณการไว 
 

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
6.1 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไป

ตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลาน้ัน ซ่ึงเปนไปตามปกติ
ธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

 
         (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2558 2557 2558 2557  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย  
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)  
รายไดจากการขายที่ดิน - - - 18 ใกลเคียงราคาทุน 
ดอกเบี้ยรับ - - 884 691 3.90% ถึง 4.63% และ MLR ตอป 
รายไดคาเชาและคาบริการ - - 6 1 ราคาตลาด 
คาบริการอื่นจาย - - 33 33 ราคาตลาด 
เงินปนผลรับ - - 840 1,114 ตามที่ประกาศจาย 
ดอกเบี้ยจาย - - 15 16 3.90% ถึง 4.40% และ MLR 

ลบอัตราคงที่ตอป 
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คาใชจายในการประกัน  (22) 31 (33) 45 ราคาตามสัญญา 
รายไดคาเชาขั้นตํ่าของ 
โครงการ (โอนกลับ) 

     

ดอกเบี้ยรับ 13 17 8 13 0.50% ถึง 1.55% ตอป 
เงินปนผลรับ - - 681 379 ตามที่ประกาศจาย 
รายไดจากการขายสินทรัพย - 3 - 3 ราคาตลาด 
ซ้ือสินทรัพย 2 - - - ราคาตลาด 
คาบริการอื่นจาย 7 4 - - ราคาตามสัญญา 
คาธรรมเนียมธนาคาร 2 2 1 1 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน     
คาเชาที่ดินและอาคารจาย - 17 - - ราคาตามสัญญาโดย

เปรียบเทียบกับราคาประเมิน
โดยที่ปรึกษาอิสระ 

คาวัสดุกอสรางจาย 63 72 16 20 ราคาตลาด 
ดอกเบี้ยรับ - 2 - - LIBOR+2.00%, LIBOR+3.00%  

และ 8.00% ตอป 
คาบริการอื่นจาย 1 11 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดคาเชาและคาบริการ 15 8 15 8 ราคาตลาด 
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 16 20 16 20 ราคาตลาด 
รายไดคาบริหารอาคาร 46 66 2 3 ราคาตามสัญญา 
รายไดคาบริการอ่ืน 9 3 - 1 ราคาตามสัญญา 

  
 
 
 
 
 
 
 

               (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
คาวัสดุกอสรางจาย 32 48 8 11 ราคาขายสงที่บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
      ขายใหบุคคลภายนอก 
คาเชาอาคารจาย 275 228 32 30 ราคาตามสัญญา 
รายไดคาบริหารอาคาร 29 28 9 8 รอยละ 1 - 2 ของรายไดของ

ทรัพยสินและรอยละ 2.4 - 5.5 
ของกําไรสุทธิของทรัพยสิน 

รายไดคาเชาและคาบริการ 50 44 50 44 ราคาตลาด 



144 รายงานประจํ ปี 2558า

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังน้ี  
 

                                                                                          (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

 
เงินฝากสถาบนัการเงิน (แสดงภายใตเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด) 
บริษัทรวม 
   ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 2,153,295 905,978 927,159 362,206 
ลกูหนีก้ารคาและลกูหนี้อืน่ - กจิการทีเ่กีย่วของกัน    
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 132 109 
บริษัทรวม 142 114 124 97 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีกรรมการหรือ     
   มีผูถือหุนใหญรวมกัน) 388 554 388 554 
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 530 668 644 760 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
เงินทดรองจาย     
บริษัทยอย - - - 1,602 
บริษัทรวม 700 375 - 375 
 700 375 - 1,977 
ลูกหน้ีอ่ืน     
บริษัทยอย - - 386 590 
บริษัทรวม 4,975 2,480 1,511 738 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีกรรมการหรือ     
   มีผูถือหุนใหญรวมกัน) 6,118 29,595 72 5,149 
 11,093 32,075 1,969 6,477 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 11,793 32,450 1,969 8,454 
รวม 12,323 33,118 2,613 9,214 
เงินมดัจาํคาเชาและคาบรกิาร (แสดงภายใตสนิทรพัยไมหมนุเวยีนอืน่)   
บริษัทรวม 6,715 6,610 6,715 6,610 
เจาหนีก้ารคาและเจาหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วของกัน    
เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
บริษัทยอย - - 8,216 12,332 
บริษัทรวม 6,522 5,112 1,864 699 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีกรรมการหรือ     
   มีผูถือหุนใหญรวมกัน) 10,189 13,624 3,203 3,604 
รวมเจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 16,711 18,736 13,283 16,635 
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                 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เจาหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 371 415 
บริษัทรวม - 26,354 - 26,354 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีกรรมการหรือ     
   มีผูถือหุนใหญรวมกัน) 63 - - - 
รวมเจาหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 63 26,354 371 26,769 
รวม 16,774 45,090 13,654 43,404 
เงินรบัลวงหนาจากลกูคา - กจิการที่เกีย่วของกนั   
บุคคลที่เกี่ยวของกัน - 7,549 - 7,476 
เงินมดัจาํคาเชาและคาบรกิาร - กจิการทีเ่กี่ยวของกัน    
บริษัทยอย - - 714 5 
บริษัทรวม 4,643 4,590 4,643 4,590 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีกรรมการหรือ     
   มีผูถือหุนใหญรวมกัน) 3,607 1,661 3,607 1,661 
รวม 8,250 6,251 8,964 6,256 
คาใชจายคางจาย - กจิการทีเ่กีย่วของกัน (แสดงภายใตหนีส้ินหมุนเวยีนอื่น)   
บริษัทยอย - - 984 315 
บริษัทรวม 62,298 63,684 225 293 
รวม 62,298 63,684 1,209 608 
คาเชารบัลวงหนา - กจิการทีเ่กีย่วของกัน    
บริษัทรวม (หมายเหตุ 6.3)     
   สวนที่รอรับรูเปนรายไดภายในหน่ึงป 27,224 27,224 27,224 27,224 
   สวนที่รอรับรูเปนรายไดเกินกวาหน่ึงป 541,523 568,690 541,523 568,690 
รวม 568,747 595,914 568,747 595,914 
สาํรองเผือ่หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการค้าํประกนัรายไดคาเชาขัน้ต่าํ - กจิการทีเ่กีย่วของกัน (แสดงภายใต
ประมาณการหนีส้ินระยะสัน้) 

บริษัทรวม - 52,730 - 52,730 
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                                                                                                     (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการคิดตนทุน 

 2558 2557 2558 2557 กูยืมระหวางกัน  
     (รอยละตอป) 
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบีย้คางรบั - กจิการทีเ่กีย่วของกัน 
บริษัทยอย      
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนช่ันแนล       
   (บีวีไอ) จํากดั - - - 1,544 MLR 
บริษัท คาซา วิลล จํากัด  - - 20,855,694 19,682,940 4.10%  
บริษัท พร็อพเพอรต้ี โฮสท จํากัด - - - 2,026 4.63% 
กิจการที่เกี่ยวของกัน      
Harbour View Joint Stock Company 
   (มีกรรมการรวมกัน) 

42,126 
 
 

37,951 
 
 

- 
 
  

- 
 
 

LIBOR+2.00%, 
LIBOR+3.00%  
และ 8.00% 

รวม 42,126 37,951 20,855,694 19,686,510  
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ   (42,126) - - -  
รวม - 37,951 20,855,694 19,686,510  
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย - กจิการทีเ่กีย่วของกัน   
บริษัทยอย      
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 111,063 72,007  4.10%  
เงินกูยืมระยะยาวและดอกเบีย้คางจาย - กจิการทีเ่กีย่วของกัน     
บริษัทยอย      
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด - - 265,966 261,840 3.90%, 4.40% และ  

   MLR-1.00% 
บริษัท เซนเตอร พอยต  
    ฮอสพิทอลิต้ี จํากัด 

 
- 

 
- 

 
50,017 

 
40,045 

 
4.10% 

รวม - - 315,983 301,885  
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 ในระหวางป เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ และเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคล่ือนไหว
ดังตอไปน้ี 

             
                  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม 2558 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2558 

 
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบีย้คางรบั - กจิการทีเ่กีย่วของกัน 

   

บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
Harbour View Joint Stock Company 37,951 4,175 - 42,126 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (42,126) - (42,126) 
สุทธิ 37,951 (37,951) - - 

  
         (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2558 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2558 

 
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบีย้คางรบั - กจิการทีเ่กีย่วของกัน 

   

บริษัทยอย     
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนช่ันแนล  

(บีวีไอ) จํากัด 1,544 22 (1,566) - 
บริษัท คาซา วิลล จํากัด  19,682,940 6,210,671 (5,037,917) 20,855,694 
บริษัท พร็อพเพอรต้ี โฮสท จํากัด 2,026 10 (2,036) - 
บริษัท เซนเตอร พอยต ฮอสพิทอลิต้ี จํากัด - 69,454 (69,454) - 
รวม 19,686,510 6,280,157 (5,110,973) 20,855,694 
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย - กจิการทีเ่กีย่วของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 72,007 45,882 (6,826) 111,063 
เงินกูยืมระยะยาวและดอกเบีย้คางจาย - กจิการทีเ่กีย่วของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด 261,840 12,207 (8,081) 265,966 
บริษัท เซนเตอร พอยต ฮอสพิทอลิต้ี จํากัด 40,045 61,698 (51,726) 50,017 
รวม 301,885 73,905 (59,807) 315,983 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแก
กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปน้ี 

 
                   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 
ผลประโยชนระยะส้ัน 61 63 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 9 26 
รวม 70 89 

  
 ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันและภาระผูกพันการใหการสนับสนุนทางการเงิน

กับบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 20 และ 32.6 
 
6.2 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการทําสัญญาระยะยาวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่มีบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกันเปน 

ผูถือหนวยลงทุนดังน้ี 
 

                   (หนวย: ลานบาท) 
  มูลคาตามสัญญา 
 คูสัญญา 2558 2557 

ก) สัญญาใหเชาอสังหาริมทรัพยโครงการ กองทุนรวมสิทธิการเชา 819         819 
    คิวเฮาส เพลินจิต    อสังหาริมทรัพย ควอลิต้ี เฮาส   
ข) สัญญาเชาและสัญญาเชาชวงอาคารและ  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ 504*       504* 
    ทรัพยสินโครงการเซนเตอร พอยต โฮเทล    สิทธิการเชา ควอลิต้ี เฮาส โฮเทล   
      ประตูนํ้า สุขุมวิท 10 และชิดลม     แอนด เรซิเดนซ  

  
 * มูลคาตามสัญญาไมรวมคาเชาผันแปร 
 
6.3 เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยโครงการคิวเฮาส เพลินจิต กับกองทุนรวมสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี เฮาส โดยบริษัทฯตกลงใหกองทุนฯ เชาที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกี่ยวของ โดยบริษัทฯไดรับ
ชําระคาเชาที่ดิน อาคาร งานสาธารณูปโภคและอุปกรณที่เกี่ยวของในโครงการดังกลาวสําหรับระยะเวลา 30 ป เปนจํานวนเงิน
รวม 819 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดบันทึกไวในบัญชี “คาเชารับลวงหนา” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะทยอยรับรูเปนรายได
คาเชาโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
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7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
                (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

เงินสด 12,417 8,795 2,069 2,733 
เงินฝากธนาคาร 2,024,531 1,449,396 658,858 586,927 
ต๋ัวแลกเงิน 800,000 - 550,000 - 
รวม 2,836,948 1,458,191 1,210,927 589,660 

  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจําและตั๋วแลกเงิน มีอัตราดอกเบี้ย 

ระหวางรอยละ 0.10 ถึง 1.30 ตอป (2557: รอยละ 0.10 ถึง 1.55 ตอป) 
 
8. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 

                                        (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 6)     
อายุหน้ี     
 ไมเกิน 3 เดือน  530 668 644 760 
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 530 668 644 760 
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน     
อายุหน้ี     
 ไมเกิน 3 เดือน  25,332 27,821 8,639 10,160 
 3 - 6 เดือน 1,386 912 40 3 
 6 - 12 เดือน 753 182 49 162 
  มากกวา 12 เดือน 30 - 30 - 
รวม 27,501 28,915 8,758 10,325 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการทีไ่มเกี่ยวของกัน, สุทธิ 27,501 28,915 8,758 10,325 
รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 28,031 29,583 9,402 11,085 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 6) 700 375 - 1,977 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 6) 11,093 32,075 1,969 6,477 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  18,037 11,943 687 1,157 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 29,830 44,393 2,656 9,611 
รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 57,861 73,976 12,058 20,696 
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9. ท่ีดินและงานระหวางกอสราง  
 

                            (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

วัสดุกอสราง 11,497 - - - 
ที่ดิน 13,724,900 12,047,402 4,783,405 3,375,362 
ตนทุนดอกเบ้ีย 1,946,783 1,703,767 739,926 767,148 
งานระหวางกอสราง  13,511,325 11,333,067 3,089,831 3,080,880 
รวม 29,194,505 25,084,236 8,613,162 7,223,390 
หัก: สํารองเผ่ือผลขาดทุนจากการ     
     ลดลงของมูลคาโครงการ (96,310) (134,916) (96,310) (134,916) 
ที่ดินและงานระหวางกอสราง - สุทธิ 29,098,195 24,949,320 8,516,852 7,088,474 

  
 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนตนทุนของที่ดินและงานระหวางกอสรางจํานวน 715 ลานบาท 

(เฉพาะบริษัทฯ: 139 ลานบาท) (2557: 675 ลานบาท เฉพาะบริษัทฯ: 219 ลานบาท) โดยคํานวณอัตราจากอัตราต้ังข้ึนเปนทุนในอัตรา
รอยละ 2.9 (เฉพาะบริษัทฯ: รอยละ 0.6) (2557: รอยละ 3.4 เฉพาะบริษัทฯ : รอยละ 1.2) 
  
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดจัดใหผูประเมินราคาอิสระทําการประเมินมูลคายุติธรรมของที่ดินและงานระหวางกอสรางของ
บริษัทฯและบริษัทยอย โดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และ/หรือวิธีตนทุน (Cost Approach) และ/หรือ
วิธีสมมติฐานการพัฒนา (Hypothetical Development Method) โดยผูประเมินราคาอิสระไดประเมินมูลคายุติธรรมของท่ีดินและ
งานระหวางกอสรางดังกลาวสูงกวามูลคาสุทธิของโครงการ 
 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสํารองเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
และ 2557 สรุปไดดังน้ี 

 
                            (หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวมและ        
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2558 2557 
ยอดคงเหลือ ณ วันตนป   134,916 178,396 
โอนกลับบัญชีสํารองตามการรับรูรายไดในระหวางป  (38,606) (43,480) 
ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินป   96,310 134,916 

  
 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 2,693 

ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 2,693 ลานบาท) (2557: 4,142 ลานบาท เฉพาะบริษัทฯ: 1,633 ลานบาท) ไปค้ําประกันสินเช่ือ
ที่ไดรับจากธนาคาร 
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ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯและบริษัทยอย             
                          (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

มูลคาประมาณของโครงการที่เปดดําเนินการอยู     
   และเร่ิมมีการทําสัญญาแลว 133,515 124,505 47,011 44,636 
จํานวนเงินที่ไดทําสัญญาตามหนังสือจองซ้ือท่ีดิน     
   พรอมส่ิงปลูกสราง 72,834 68,543 26,778 28,462 
รอยละของยอดขายรวมของโครงการที่เปด     
   ดาํเนินการอยู 55% 55% 57% 64% 
จํานวนเงินตามหนังสือจองซื้อท่ีดินพรอม     
   สิ่งปลูกสรางที่ยังไมไดรับรูเปนรายได 8,605 3,838 3,551 1,159 

 
10. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ําประกัน 
 
 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยไดนําไปค้ําประกันวงเงินสินเช่ือ 
  
11. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

                      (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปนผลรับใน

ระหวางป 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   (รอยละ) (รอยละ)     

บริษัท คาซา วิลล จํากัด  3,000,000 3,000,000 100 100 2,999,999 2,999,999 840,000 1,004,100 
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนช่ันแนล 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 คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด 380,000 380,000 81 81 306,193 306,193 - - 
  (ถือหุนผานบริษัท เดอะ คอนฟเดนซ   
จํากัด อีกในอัตรารอยละ 19) 

        

บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนช่ันแนล  
 (บีวีไอ) จํากัด** 

30,796 30,796 - - - - - - 

บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จํากดั*    5,000    5,000 - -        -        - - - 
บริษัท คาซา วิลล (เพชรบุรี 2553) จํากัด*    5,000    5,000 - - - - - - 
บริษัท คิว.เฮาส พรีคาสท จํากัด*    5,000    5,000 - - - - - - 
บริษัท กัสโต วิลเลจ จํากัด* 500,000 500,000 - -        - - - - 
บริษัท คาซา วิลล (ชลบุรี 2554) จํากัด*    5,000    5,000 - -        -  - - - 
บริษัท คาซา วิลล (ประจวบคีรีขันธ   

2554) จํากัด* 
   5,000    5,000 - - - - - - 

รวม     3,393,027 3,393,027 840,000 1,113,590 
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   *  ถอืหุนผานบริษัท คาซา วิลล จํากัด ในอัตรารอยละ 100 
   ** ถือหุนผานบริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ในอัตรารอยละ 100 
 

 บริษัท คิว.เอช.อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
 เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 96 ลานบาท เปน 25 ลานบาท 

โดยการลดจํานวนหุนลง 710,445 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินการเร่ืองดังกลาว 
 
 บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จาํกัด 
 เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 380 ลานบาท เปน 110 ลานบาท 

โดยการลดจํานวนหุนลง 2,700,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินการเร่ืองดังกลาว 
 
12. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 
12.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 

                          (หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้น
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   (รอยละ) (รอยละ)     
กองทุนรวมสิทธิการเชา 
อสังหาริมทรัพย ควอลิต้ี เฮาส (1) 

ลงทุนใน 
   อสังหาริมทรัพย 

ไทย 26 26 2,017,695 2,017,695 1,266,995 1,279,821 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชา ควอลิต้ี เฮาส  
โฮเทล แอนด เรซิเดนซ (2) 

ลงทุนใน 
   อสังหาริมทรัพย 

ไทย 31 31 1,052,800 1,052,800 399,828 444,353 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 
จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจซ้ือมาขายไป ไทย 20 20 759,959 759,959 3,574,107 3,335,167 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล 
กรุป จํากัด (มหาชน) (ถือหุนใน
ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส 

ลงทุนในบริษัทตางๆ  ไทย 21 21 2,849,800 2,849,800 3,830,319 3,474,925 

  จํากัด (มหาชน) รอยละ 100)            
รวม     6,680,254 6,680,254 9,071,249 8,534,266 
 

(1) มูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสียของเงินลงทุนแสดงยอดสุทธิจากกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการขายอาคารและโอนสิทธิการเชาที่ดิน
โครงการคิวเฮาส ลุมพินีใหกับกองทุนฯ 

 

(2) มูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสียของเงินลงทุนแสดงยอดสุทธิจากกําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการขายทรัพยสินโครงการเซนเตอร พอยต โฮเทล 
ประตูนํ้า และโครงการเซนเตอร พอยต โฮเทล สุขุมวิท 10 และการโอนสิทธิการเชาอาคารโครงการเซนเตอร พอยต โฮเทล ชิดลม ใหกบักองทุนฯ  
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               (หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังข้ึน 
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทนุ ราคาทุน 

   2558 2557 2558 2557 
   (รอยละ) (รอยละ)   

กองทุนรวมสทิธิการเชาอสงัหาริมทรัพย 
    ควอลิต้ี เฮาส 

ลงทนุใน 
อสังหาริมทรพัย 

ไทย 26 26 2,017,695 2,017,695 

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา   
   ควอลิต้ี เฮาส โฮเทล แอนด เรซิเดนซ 

ลงทุนใน    
อสังหาริมทรัพย 

ไทย 31 31 1,052,800 1,052,800 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร   
จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจซื้อมา 
ขายไป 

ไทย 20 20 759,959 759,959 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป 
จํากัด (มหาชน) (ถอืหุนในธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
รอยละ 100) 

ลงทุนในบริษัท 
ตางๆ 

ไทย 21 21 2,849,800 
 
 
 

2,849,800 
 
 
 

รวม     6,680,254 6,680,254 
 
12.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปนผลรับ 
 ในระหวางป บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจาก

บริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังน้ี 
                (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สวนแบงกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

ช่ือบริษัท 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน  
ในบริษัทรวมในระหวางป 

จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  
ในระหวางป เงินปนผลรับในระหวางป 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
กองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย ควอลิต้ี เฮาส 139,126 128,524 - - 151,952 150,112 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ 
สิทธิการเชา ควอลิต้ี เฮาส  
โฮเทล แอนด เรซิเดนซ 43,605 28,777 - - 77,907 77,907 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 
จํากัด (มหาชน) 696,866 648,509 (16,986) - 440,940 60,241 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ
เชียล กรุป จํากัด (มหาชน) 352,976 254,075 12,838 1,088 10,420 90,758 

รวม 1,232,573 1,059,885 (4,148) 1,088 681,219 379,018 
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12.3 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวมที่เปนบริษัทจดทะเบียนฯ 
 
 สําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

ดังกลาวมีดังตอไปน้ี 
                        (หนวย: ลานบาท) 

ช่ือบริษัท มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ควอลิต้ี เฮาส 2,086 1,892 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ควอลิต้ี เฮาส   
   โฮเทล แอนด เรซิเดนซ 863 884 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 17,769 20,088 
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) 4,802 5,520 
รวม 25,520 28,384 

 
12.4 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
      (หนวย: ลานบาท) 

 

กองทุนรวมสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย 

ควอลิต้ี เฮาส 

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย    
และสิทธิการเชา    

ควอลิต้ี เฮาส โฮเทล 
แอนด เรซิเดนซ 

บริษัท โฮม โปรดักส 
เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท แอล เอช 
ไฟแนนเชียล กรุป 
จํากัด (มหาชน) 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินทรัพยรวม 9,157 9,042 3,586 3,585 46,991 44,313 199,667 164,970 
หน้ีสินรวม 364 338 1 2 30,088 28,611 181,716 148,684 
สินทรพัย - สทุธ ิ 8,793 8,704 3,585 3,583 16,903 15,702 17,951 16,286 
สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) 26 26 31 31 20 20 21 21 
สดัสวนตามสวนไดเสียของกจิการ ใน
สินทรพัย - สทุธ ิ 2,256 2,233 1,123 1,123 3,358 3,119 3,830 3,475 

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมิน
ราคาสินทรัพย (161) (158) (29) (26) - - - - 

กําไรที่ยังไมรับรูจากการขายสินทรัพย (523) (523) (601) (601) - - - - 
รับรูคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย
ของสินทรัพย (305) (272) (93) (69) - - - - 

คาใชจายที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
ประกันรายไดคาเชาขั้นตํ่าของ
โครงการ - - - 17 - - - - 

คาความนิยม - - - - 216 216 - - 
มูลคาตามบญัชขีองสวนไดเสียของ
กจิการในบรษิทัรวม 1,267 1,280 400 444 3,574 3,335 3,830 3,475 
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สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 

   (หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 

กองทุนรวมสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย 

ควอลิต้ี เฮาส 

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย    
และสิทธิการเชา     

ควอลิต้ี เฮาส โฮเทล 
แอนด เรซิเดนซ 

บริษัท โฮม โปรดักส  
เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท แอล เอช 
ไฟแนนเชียล กรุป 
จํากัด (มหาชน) 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รายได 1,096 1,056 264 280 56,243 51,209 9,777 8,400 
กําไร   681 698 250 94 3,499 3,313 1,652 1,201 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - (79) (23) 61 5 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - 3,420 3,290 1,713 1,206 
 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ควอลิตี้ เฮาส 

 เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ควอลิต้ี เฮาส มีมติ
อนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ใหแกผูถือหนวย
ลงทุนในอัตราหนวยละ 0.197 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 157 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 16 มีนาคม 2559 

 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ควอลิตี้ เฮาส โฮเทล แอนด เรซิเดนซ  
เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ควอลิต้ี เฮาส โฮเทล แอนด 
เรชิเดนซ มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในอัตราหนวยละ 0.310 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 104 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 16 มีนาคม 2559 
 

 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
เม่ือวันที่ 10 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไดมีมติอนุมัติจายปนผล
ใหแกผูถือหุน โดยจายเปนหุนสามัญในอัตรา 7 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผลหรือคิดเปนอัตราการจายปนผล 0.1429 บาทตอหุน และจาย
ปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0159 บาท บริษัทฯไดรับหุนปนผลเปนจํานวน 271 ลานหุน และเงินปนผลจํานวน 30 ลานบาทใน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 
  
ตอมาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไดมีมติอนุมัติจาย
ปนผลใหแกผูถือหุน โดยจายเปนหุนสามัญในอัตรา 8 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผลหรือคิดเปนอัตราการจายปนผล 0.125 บาทตอหุน 
และจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.013889 บาท บริษัทฯไดรับหุนปนผลเปนจํานวน 271 ลานหุน และเงินปนผลจํานวน  
30 ลานบาท ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 
 
นอกจากน้ี ในระหวางป 2557 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) เพ่ิมเติม
จํานวน 12 ลานหุน คิดเปนเงิน 109 ลานบาท 
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เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไดมีมติอนุมัติจายปนผล
ใหแกผูถือหุน โดยจายเปนหุนสามัญในอัตรา 15 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผลหรือคิดเปนอัตราการจายปนผล 0.06667 บาทตอหุน 
และจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.07333 บาท บริษัทฯ ไดรับหุนปนผลเปนจํานวน 163 ลานหุน และเงินปนผลจํานวน 180 ลานบาท
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 
 
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จาํกัด (มหาชน) 

 เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตรา 30 หุนสามัญเดิมมีสิทธิซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมได 1 หุน 
ในราคาเสนอขายหุนละ 1 บาท บริษัทฯไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 91 ลานหุน คิดเปนเงิน 91 ลานบาท โดย
บริษัทฯไดชําระคาหุนดังกลาวแลวในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 

  
 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ไดมีมติอนุมัติจาย

ปนผลใหแกผูถือหุน โดยจายเปนหุนสามัญในอัตรา 30 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผลหรือคิดเปนอัตราการจายปนผล 0.0333 บาทตอหุน 
และจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0037 บาท บริษัทฯไดรับหุนปนผลเปนจํานวน 94 ลานหุน และเงินปนผลจํานวน 
10 ลานบาท ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 

 
13. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
                 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

เงินลงทุนในตราสารทนุในความตองการของตลาด 2 2 2 2 
เงินลงทุนในบรษิทัอืน่     
(ถือโดยบริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนช่ันแนล (บีวีไอ) จํากัด)    
   Harbour View Joint Stock Company    
      (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 32,599 32,599 - - 
   หัก: คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน (32,599) (32,599) - - 
เงินลงทุนในบรษิทัอืน่ - สทุธ ิ - - - - 
รวมเงนิลงทนุระยะยาวอืน่ 2 2 2 2 

  
 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 32.6 บริษัทฯ มีภาระค้ําประกันเงินกูยืมของ Harbour View Joint Stock Company เปนจํานวนเทากับ

รอยละ 50 ของภาระหนี้ที่บริษัทดังกลาวมีอยูกับธนาคารแหงหน่ึง เพ่ือความรอบคอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯไดต้ัง
สํารองเผ่ือผลเสียหายจากการค้ําประกันไวจํานวน 58 ลานบาท (2557: 61 ลานบาท) ซ่ึงคาดวาเพียงพอสําหรับสถานการณปจจุบัน 
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14. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  
 
 มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดดังน้ี 
 
                       (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 

อาคารสาํนกังานใหเชา   
ราคาทุน 888,957 888,957 
หัก: คาเส่ือมราคาสะสม (315,695) (301,301) 
หัก: คาเผ่ือการดอยคา (82,068) (88,147) 
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 491,194 499,509 
 
การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนสําหรับป 2558 และ 2557 แสดงไดดังน้ี 

 
          (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2558 2557 
มูลคาตามบัญชี ณ วันตนป 499,509 514,437 
คาเส่ือมราคา (8,315) (14,928) 
มูลคาตามบัญชี ณ วันส้ินป 491,194 499,509 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลคาสุทธิของคาเชารับลวงหนาจากผูเชาอาคารคงเหลือจํานวน 569 ลานบาท (2557: 596 ลานบาท) 
และมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนซ่ึงประเมินโดย ผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑวิธีพิจารณาจากรายได 
(Income Approach) มีมูลคาประมาณ 856 ลานบาท (2557: 848 ลานบาท) ขอสมมติฐานหลักที่ใชในการประเมินมูลคายุติธรรม
อาคารดังกลาวประกอบดวย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟอ อัตราพ้ืนที่วางระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของคาเชา  
ซ่ึงอางอิงจากขอมูลการเชาของลูกคารายยอยในอาคารของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ควอลิต้ี เฮาส ซ่ึงเปนผูเชาอาคาร
จากบริษัทฯ 



158 รายงานประจํ ปี 2558า

15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 

               (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ที่ดินและ 

สวนปรับปรงุ 
ที่ดิน 

ส่ิงปรบัปรงุ 
สินทรัพย

เชา 

อาคารและ 
สวนปรับปรงุ 

อาคาร 

อุปกรณและ 
อุปกรณ 
ดําเนินงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

สินทรัพย 
ระหวาง 
ติดต้ัง 

 
 

รวม 
 
 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2557 257,092 15,157 17,051 499,117 84,935 266 873,618 
ซื้อเพ่ิม 72,645 4,994 49 41,829 4,392 190,374 314,283 
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 329,737 17,572 16,852 493,417 79,227 136,624 1,073,429 
ซื้อเพ่ิม 252 5,379 1,696 38,486 11,741 20,098 77,652 
โอนเขา (ออก) - 67,442 (49) 85,058 8 (154,241) (1,782) 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (69,298) (6,114) - (75,412) 
31 ธันวาคม 2558 329,989 90,393 18,499 547,663 84,862 2,481 1,073,887 
คาเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2557 4,066 9,231 5,742 398,743 34,840 - 452,622 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 622 1,685 805 41,889 12,985 - 57,986 
คาเสื่อมราคาสําหรับ        
   สวนที่จําหนาย/ 
   ตัดจําหนาย 

 
- 

 
(833) 

 
(419) 

 
(87,353) 

 
(5,381) 

 
- 

 
(93,986) 

31 ธันวาคม 2557 4,688 10,083 6,128 353,279 42,444 - 416,622 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 211 7,084 879 52,524 12,960 - 73,658 
คาเสื่อมราคาสําหรับ        
   สวนที่จําหนาย/ 
   ตัดจําหนาย 

 
- 

 
(2) 

 
- 

 
(68,170) 

 
(5,918) 

 
- 

 
(74,090) 

31 ธันวาคม 2558 4,899 17,165 7,007 337,633 49,486 - 416,190 
คาเผื่อการดอยคา        
1 มกราคม 2557 81,873 - - - - - 81,873 
31 ธันวาคม 2557 81,873 - - - - - 81,873 
31 ธันวาคม 2558 81,873 - - - - - 81,873 
มูลคาสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2557 243,176 7,489 10,724 140,138 36,783 136,624 574,934 
31 ธันวาคม 2558 243,217 73,228 11,492 210,030 35,376 2,481 575,824 
คาเสือ่มราคาสาํหรบัป 
2557 (11 ลานบาท รวมอยูในตนทนุคาเชาและบรกิาร สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)  57,986 
2558 (18 ลานบาท รวมอยูในตนทนุคาเชาและบรกิาร สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)  73,658 
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               (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดินและ 

สวนปรับปรงุ 
ที่ดิน 

ส่ิงปรับปรงุ 
สินทรัพย

เชา 

อาคารและ 
สวนปรับปรงุ 

อาคาร 

อุปกรณและ 
อุปกรณ 
ดําเนินงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

สินทรัพย 
ระหวาง 
ติดต้ัง 

 
 

รวม 
 
 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2557 255,664 11,146 13,784 397,907 37,229 265 715,995 
ซื้อเพ่ิม - - - 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 
ซื้อเพ่ิม - - 1,696 21,131 5,334 - 28,161 
โอนเขา (ออก) - - - (99) - (1,680) (1,779) 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (66,615) (3,131) - (69,746) 
31 ธันวาคม 2558 255,664 10,146 15,480 294,864 33,112 - 609,266 
คาเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2557 3,999 8,526 5,377 350,821 15,375 - 384,098 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 486 1,014 689 21,592 5,671 - 29,452 
คาเสื่อมราคาสําหรับ        
   สวนที่จําหนาย/ 
   ตัดจําหนาย 

 
- 

 
(163) 

 
- 

 
(76,573) 

 
(2,672) 

 
- 

 
(79,408) 

31 ธันวาคม 2557 4,485 9,377 6,066 295,840 18,374 - 334,142 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 72 759 728 20,063 4,831 - 26,453 
คาเสื่อมราคาสําหรับ        
   สวนที่จําหนาย/ 
   ตัดจําหนาย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(65,810) 

 
(2,945) 

 
- 

 
(68,755) 

31 ธันวาคม 2558 4,557 10,136 6,794 250,093 20,260 - 291,840 
คาเผื่อการดอยคา        
1 มกราคม 2557 81,873 - - - - - 81,873 
31 ธันวาคม 2557 81,873 - - - - - 81,873 
31 ธันวาคม 2558 81,873 - - - - - 81,873 
มูลคาสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2557 169,306 769 7,718 44,607 12,535 1,680 236,615 
31 ธันวาคม 2558 169,234 10 8,686 44,771 12,852 - 235,553 
คาเสือ่มราคาสาํหรบัป  
2557 (8 ลานบาท รวมอยูในตนทุนคาเชาและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)  29,452 
2558 (6 ลานบาท รวมอยูในตนทุนคาเชาและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)  26,453 
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ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดจัดใหผูประเมินราคาอิสระทําการประเมินมูลคายุติธรรมของที่ดิน และอาคารของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย โดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และ/หรือวิธีตนทุน (Cost Approach) โดยผูประเมินราคา
อิสระไดประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาสุทธิทางบัญชีของสินทรัพย  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหน่ึงซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู 
มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 261 ลานบาท (เฉพาะ
บริษัทฯ: 232 ลานบาท) (2557: 266 ลานบาท เฉพาะบริษัทฯ: 245 ลานบาท)  
 

16. สิทธิการเชา 
                (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

โครงการ 2558 2557 
คิวเฮาส คอนแวนต 336,356 332,949 
คิวเฮาส สาทร 500,095 490,369 
คิวเฮาส อโศก 621,147 618,672 
เซนเตอร พอยต โฮเทล สีลม 1,033,021 1,031,746 
รวม 2,490,619 2,473,736 
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (1,805,064) (1,705,007) 
สิทธิการเชา - สุทธิ 685,555 768,729 
   
คาตัดจําหนายสิทธิการเชาสําหรับป                                 
   (แสดงรวมอยูในตนทุนคาเชาและคาบริการ) 

 
100,057 

 
97,069 

 
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดจัดใหผูประเมินราคาอิสระทําการประเมินมูลคายุติธรรมของอาคารสํานักงานและอาคารพักอาศัย
ทั้งหมดของบริษัทฯโดยใชวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) โดยผูประเมินราคาอิสระไดประเมินมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาสุทธิทางบัญชีของสินทรัพย  
 

17. ท่ีดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการ  
                           (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ที่ดิน 7,114,914 8,247,043 2,063,301 2,822,115 
ตนทุนดอกเบ้ีย 264,748 360,293 180,527 227,409 
งานระหวางกอสราง  882,053 971,864 338,060 107,269 
รวม 8,261,715 9,579,200 2,581,888 3,156,793 
หัก: สํารองเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของ     
     มูลคาโครงการ (84,158) (84,158) (84,033) (84,033) 
ที่ดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการ - สุทธิ 8,177,557 9,495,042 2,497,855 3,072,760 
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ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนตนทุนของที่ดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการ
จํานวน 51 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 5 ลานบาท) (2557: 110 ลานบาท เฉพาะบริษัทฯ: 53 ลานบาท) โดยคํานวณจากอัตรา
การตั้งขึ้นเปนทุนในอัตรารอยละ 2.9 (เฉพาะบริษัทฯ: รอยละ 0.6) (2557: รอยละ 3.4 เฉพาะบริษัทฯ: รอยละ 1.2) 
 
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ ไดจัดใหผูประเมินราคาอิสระทําการประเมินมูลคายุติธรรมของท่ีดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการ
ของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และ/หรือวิธีตนทุน (Cost Approach) โดยผู
ประเมินราคาอิสระไดประเมินมูลคายุติธรรมของที่ดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการดังกลาวสูงกวามูลคาสุทธิทางบัญชีของ
โครงการ 
 
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสํารองเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
และ 2557 สรุปไดดังน้ี 

                    (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ยอดคงเหลือ ณ วันตนป 84,158 84,033 84,033 84,033 
บันทึกสํารองเพ่ิมขึ้นระหวางป - 125 - - 
ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินป 84,158 84,158 84,033 84,033 

  
 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 563 ลานบาท 

(เฉพาะบริษัทฯ: ไมมี) (2557: 3,088 ลานบาท เฉพาะบริษัทฯ: 2,502 ลานบาท) ไปคํ้าประกันสินเช่ือที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว 

 
18. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน/เงินกูยืมระยะส้ัน 
 

         (หนวย: พันบาท) 
  งบการเงินรวมและ              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบ้ีย 2558 2557 
 (รอยละตอป)   

เงินกูยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 2.26 - 2.65 300,000 1,000,000 
เงินกูยมืระยะสั้น   
ต๋ัวเงินจาย 1.66 - 2.55 1,600,000 1,000,000 
หัก: ดอกเบี้ยจายลวงหนา (2,068) (8,141) 
สุทธิ  1,597,932 991,859 
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19. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 
 

                              (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 6) 16,711 18,736 13,283 16,635 
เจาหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 1,093,940 771,806 359,850 185,359 
เจาหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 6) 63 26,354 371 26,769 
เจาหน้ีอ่ืน - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 23,304 29,462 9,918 5,507 
ดอกเบี้ยคางจาย  218,131 203,468 218,131 203,468 
รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 1,352,149 1,049,826 601,553 437,738 

 
20. เงินกูยืมระยะยาว 
 

      (หนวย: พันบาท) 
  

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

(รอยละตอป) 

 
 

เงื่อนไขการชําระคืน 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 
   
โครงการที่อยูระหวางการ MLR ลบอัตรา ชําระคืนตามระยะเวลา - 697,000 
พัฒนาซ่ึงกอใหเกิดรายได    คงที ่ การโอนกรรมสิทธ์ิ   
  ในอสังหาริมทรัพย   
หัก: เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป - - 
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป - 697,000 

 
การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

                                (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ยอดคงเหลือ ณ วันตนป 697,000 - 697,000 - 
บวก: กูเพ่ิมระหวางป  - 2,100,725 - 1,691,000 
หัก: จายคืนเงินกูระหวางป (697,000) (1,403,725) (697,000) (994,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินป - 697,000 - 697,000 
 
สัญญาเงินกูยืมสวนใหญไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การจายเงินปนผล การเพ่ิมและลดทุนเรือนหุน การค้ํา
ประกันหน้ีสินหรือเขารับอาวัลต๋ัวสัญญาใชเงินแกบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ การรวมหรือควบบริษัทฯเขากับบริษัทอ่ืน และการ
ดํารงอัตราสวนทางการเงินบางประการเปนตน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯและบริษัทยอยมีการดําเนินการที่ไมเปนไปตาม
ขอปฏิบัติและขอจํากัดที่ระบุไวในสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษรแกผูใหกูเพ่ือขออนุมัติ
การดําเนินการดังกลาวเปนกรณีไป 
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นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงใหคํารับรองกับธนาคารผูใหสินเช่ือแกบริษัทยอยโดยมีขอปฏิบัติบางประการ เชน 
การดํารงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย การใหการสนับสนุนทางการเงินในกรณีที่บริษัทยอยขาดเงินทุนในการดําเนิน
โครงการ การไมใชสิทธิเรียกรองใหบริษัทยอยชําระคืนเงินกูยืมหรือเรียกรองบังคับเอาหลักประกันตลอดระยะเวลาท่ีบริษัท
ยอยไมสามารถชําระหน้ีวงเงินสินเช่ือทั้งหมดใหแกธนาคาร 
 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูบนที่ดินไปจดจํานองเปนประกันการกูยืมตามสัญญาเงินกูยืมขางตน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที่ยังมิไดเบิกใชจํานวนเงิน 
รวม 2,687 ลานบาท (2557: 3,442 ลานบาท)  
 

21. หุนกูชนิดไมมีหลักประกัน 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จํานวนหนวย (หนวย) จํานวนเงิน (พันบาท) 

ประเภทหุนกู อัตราดอกเบี้ย อายุ วันที่ครบกําหนด  2558 2557 2558  2557 

หุนกูไมดอยสทิธแิละไมมีหลกัประกนั   

-  ครั้งที่ 2/2553 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.65 ตอป 5 ป 9 กรกฎาคม  2558 - 2,500,000 - 2,500,000 

- คร้ังที่ 3/2553 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.65 ตอป 5 ป 9 กรกฎาคม  2558 - 500,000 - 500,000 

- คร้ังที่ 2/2554        

 - ชุดที่ 1 ปที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ  

4.70 ตอป และอัตราดอกเบี้ย 

คงที่รอยละ 5.00 ตอป 

   สําหรับ 1.5 ปที่เหลือ 

3 ป  

6 เดือน 

25 กุมภาพันธ 2558 - 1,600,000 - 1,600,000 

  - ชุดที่ 2 ปที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ  

   5.00 ตอป  

ปที่ 4 - 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 

   5.30 ตอป                            

5 ป 25 สิงหาคม 2559 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

- ครั้งที่ 1/2555 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.59 ตอป 4 ป 27 เมษายน 2559 2,212,000 2,212,000 2,212,000 2,212,000 

- คร้ังที่ 2/2555        

 - ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.16 ตอป 3 ป  

6 เดือน 

23 กุมภาพันธ 2559 800,000 800,000 800,000 800,000 

   - ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.55 ตอป 5 ป 23 สิงหาคม 2560 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

- คร้ังที่ 1/2556        

 - ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.63 ตอป 3 ป 9 พฤษภาคม 2559 500,000 500,000 500,000 500,000 

   - ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.16 ตอป 5 ป 9 พฤษภาคม 2561 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

- คร้ังที่ 2/2556 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.25 ตอป 3 ป 22 พฤศจิกายน 2559 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

- คร้ังที่ 1/2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.80 ตอป 3 ป 4 เมษายน 2560 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

- คร้ังที่ 2/2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.82 ตอป 3 ป 8  สิงหาคม 2560 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 

- คร้ังที่ 3/2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.84 ตอป 3 ป 25 กรกฎาคม 2560 530,000 530,000 530,000 530,000 
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

    จํานวนหนวย (หนวย) จํานวนเงิน (พันบาท) 

ประเภทหุนกู อัตราดอกเบี้ย อายุ วันที่ครบกําหนด  2558 2557 2558  2557 

- คร้ังที่ 4/2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.38 ตอป 5 ป 8  สิงหาคม 2562 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

- คร้ังที่ 1/2558 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.18 ตอป 3 ป 20  กุมภาพันธ 2561 4,000,000 - 4,000,000 - 

- คร้ังที่ 2/2558        

   - ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.71 ตอป 3 ป 26 มิถุนายน 2561 1,800,000 - 1,800,000 - 

 - ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.07 ตอป 4 ป 20 มิถุนายน 2562 1,200,000 - 1,200,000 - 

รวมหุนกู  - ราคาตามมูลคา   24,912,000 22,512,000 24,912,000 22,512,000 

หัก: คาใชจายทางตรงในการออกหุนกูรอตัดจาย   (13,491) (8,834) 

หุนกู - สุทธิ   24,898,509 22,503,166 

หัก: หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   (6,912,000) (4,600,000) 

หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   17,986,509 17,903,166 

  
 การเปล่ียนแปลงของบัญชีหุนกูสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังน้ี   
       

             (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและ           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 

ยอดคงเหลือ ณ วันตนป 22,512,000 19,997,000 
บวก: ออกหุนกูระหวางป 7,000,000 6,500,000 
หัก: ไถถอนหุนกูระหวางป (4,600,000) (3,985,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินป 24,912,000 22,512,000 
 
หุนกูดังกลาวขางตนไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การจายเงินปนผลและการดํารงอัตราสวนทางการเงิน
บางประการ เปนตน 
 
เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2557 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูเพ่ิมอีก 
10,000 ลานบาท อายุไมเกิน 10 ป รวมกับวงเงินหุนกูที่ไดรับอนุมัติจากการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2555 จํานวน 
20,000 ลานบาท รวมเปนวงเงินไมเกิน 30,000 ลานบาท 
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22. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
 

จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงไดดังนี้ 
 

            (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
สาํรองผลประโยชนระยะยาวของพนกังานตนป 103,110 110,831 69,194 81,227 
สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน     
ตนทุนบริการในปจจุบัน  10,798 12,491 5,293 7,348 
ตนทุนดอกเบ้ีย 3,293 4,590 2,214 3,495 

สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย     
สวนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอสมมติดาน
ประชากรศาสตร - (24,469) - (13,563) 

สวนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอสมมติทางการเงิน  - 6,089 - 3,625 
สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ - 5,581 - (963) 

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (7,622) (12,003) (7,350) (11,975) 
สาํรองผลประโยชนระยะยาวของพนกังานปลายป 109,579 103,110 69,351 69,194 

  
 คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในรายการตอไปน้ีในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
 

   (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ตนทุนขาย 2,000 - 812 - 
คาใชจายในการขายและการบริหาร 12,091 17,081 6,695 10,843 
รวมคาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 14,091 17,081     7,507 10,843 

  
 บริษัทฯและบริษัทยอยคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจํานวนประมาณ 1.9 

ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 1.9 ลานบาท) (2557: จํานวน 7.6 ลานบาท เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 7.4 ลานบาท) 
  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและ

บริษัทยอยประมาณ 13 ป (เฉพาะบริษัทฯ: 13 ป) (2557: 13 ป เฉพาะบริษัทฯ: 13 ป) 
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สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 
 (รอยละตอป) (รอยละตอป) 
อัตราคิดลด 3.2 3.2 
อัตราการขึ้นเงินเดือน  6.0 6.0 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน    0 - 15.0 0 - 15.0 
  
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังน้ี 
 

  (หนวย: พันบาท) 
 

อัตราคิดลด 
 

อัตราการขึ้นเงินเดือน 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ในจํานวนพนักงาน 

 เพ่ิมขึ้น  0.5% ลดลง  0.5% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 10% ลดลง 10% 
งบการเงินรวม (6,521) 7,379 7,694 (6,867) (4,947) 5,725 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  (3,686) 4,145    4,360 (3,918) (2,543) 2,926 
 
23. ประมาณการหน้ีสิน  
                 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

 
สํารองเผื่อคา
ซอมแซม 

สาธารณูปโภค 

 
สํารองเผื่อ 
คาซอมแซม 

บาน 

 
เงินสมทบ
กองทุนนิติ 

บุคคลหมูบาน 

 
 

การคํ้าประกัน 
เงินกูยมื 

การประกัน 
รายไดคาเชา

ข้ันตํ่า 
(หมายเหตุ 6) 

 
 

คดี 
ฟองรอง 

 
 
 

รวม 
ณ วันที ่1 มกราคม 2557 140,276 - 91,895 61,000 88,091 25,479 406,741 
เพิ่มข้ึนในระหวางป 47,598 64,180 27,293 - 45,000 2,230 186,301 
ลดลงจากรายจายที่เกิดข้ึนจรงิ (5,400) (21,366) (3,061) - (80,361) - (110,188) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 182,474 42,814 116,127 61,000 52,730 27,709 482,854 
เพิ่มข้ึนในระหวางป 41,784 73,929 24,936 - - 57,531 198,180 
ลดลงจากรายจายที่เกิดข้ึนจรงิ (23,519) (58,959) (19,463) - (20,102) (670) (122,713) 
โอนกลับในระหวางป - - - (2,700) (32,628) - (35,328) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 200,739 57,784 121,600 58,300 - 84,570 522,993 
        
ป 2558        
หมุนเวียน 200,739 57,784 121,600 - - - 380,123 
ไมหมุนเวียน - - - 58,300 - 84,570 142,870 
 200,739 57,784 121,600 58,300 - 84,570 522,993 
        
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 
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                                                                                                   (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
สํารองเผื่อคา
ซอมแซม 

สาธารณูปโภค 

 
สํารองเผื่อ 
คาซอมแซม 

บาน 

 
เงินสมทบ
กองทุนนิติ 

บุคคลหมูบาน 

 
 

การคํ้าประกัน 
เงินกูยมื 

การประกัน 
รายไดคาเชา

ข้ันตํ่า 
(หมายเหตุ 6) 

 
 

คดี 
ฟองรอง 

 
 
 

รวม 
ณ วันที ่1 มกราคม 2557 64,962 - 40,174 61,000 88,091 25,479 279,706 
เพิ่มข้ึนในระหวางป 15,756 21,123 5,229 - 45,000 2,230 89,338 
ลดลงจากรายจายที่เกิดข้ึนจริง (270) (6,134) - - (80,361) - (86,765) 
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2557 80,448 14,989 45,403 61,000 52,730 27,709 282,279 
เพิ่มข้ึนในระหวางป 1,586 18,235 2,027 - - 47,331 69,179 
ลดลงจากรายจายที่เกิดข้ึนจริง (13,227) (22,197) (10,098) - (20,102) (670) (66,294) 
โอนกลับในระหวางป - - - (2,700) (32,628) - (35,328) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 68,807 11,027 37,332 58,300 - 74,370 249,836 
        
ป 2558        
หมุนเวียน 68,807 11,027 37,332 - - - 117,166 
ไมหมุนเวียน - - - 58,300 - 74,370 132,670 
 68,807 11,027 37,332 58,300 - 74,370 249,836 
        
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 
  

ในระหวางป 2557 บริษัทฯทบทวนความเพียงพอของประมาณการคาใชจายในการรับประกันรายได คาเชาข้ันตํ่าของโครงการตาม
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองชําระในอนาคต และบันทึกคาใชจายดังกลาวเพ่ิมเติมจํานวน 45 ลานบาท  
ยอดดังกลาวไดรวมสวนที่บริษัทฯลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ควอลิต้ี เฮาส โฮเทล แอนด เรซิเดนซ  
("กองทุนฯ")จํานวน 14 ลานบาท ซ่ึงเปนคาใชจายที่ยังไมเกิดข้ึนในงบการเงินรวม 
 
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯบันทึกโอนกลับประมาณการหน้ีสินจากการรับประกันรายได คาเชาข้ันตํ่าจํานวน 33 ลานบาท เน่ืองจาก
การรับประกันดังกลาวสิ้นสุดลงในระหวางป ยอดดังกลาวไดรวมสวนที่บริษัทฯลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 
ควอลิต้ี เฮาส โฮเทล แอนด เรซิเดนซ จํานวน 10 ลานบาท ทําใหมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของกองทุนฯลดลง 
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24. ทุนเรือนหุน 
 
 เม่ือวันที่ 17 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติอนุมัติในเร่ืองที่เกี่ยวของกับทุนของบริษัทฯ ดังน้ี 

 
1) การจายเงินปนผล 
 อนุมัติใหบริษัทฯจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯเปนจํานวนไมเกิน 1,531 ลานหุน ตามมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทใหแก

ผูถือหุนในอัตรา 6 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาปนผลทั้งสิ้นไมเกิน 1,531 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราจายปนผล 0.16667 บาท
ตอหุน และจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.01852 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 170 ลานบาท กําหนดจายหุนปนผล
และเงินปนผลจํานวนดังกลาวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 

  
2) การลดทุนจดทะเบียน 
 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผลตามมติที่ประชุม

สามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2555 จํานวน 17,139 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท 
 
3) การเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 9,184 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 10,714 

ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1,531 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 
 

 บริษัทฯไดจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงในทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 
 
รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

             (หนวย: หุน) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 
หุนสามัญจดทะเบียน   
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนป 9,183,784,692 9,183,784,692 
ลดทุนระหวางป (17,139) - 
เพ่ิมทุนระหวางป  1,530,658,538 - 
จํานวนหุนสามัญ ณ วันส้ินป 10,714,426,091 9,183,784,692 
หุนสามัญที่ออกและชําระแลว   
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนป 9,183,767,553 9,183,767,553 
เพ่ิมทุนระหวางป  1,530,614,092 - 
จํานวนหุนสามัญ ณ วันส้ินป 10,714,381,645 9,183,767,553 

 
25.  สํารองตามกฎหมาย 
 

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
สวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ี
จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 
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26. คาใชจายตามลักษณะ 
 
 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปน้ี 

                    (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ซ้ือที่ดินและจายคางานกอสรางระหวางป 16,107,518 18,912,582 4,628,779 5,426,213 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดินและงานระหวางกอสราง (4,148,875) (2,391,515) (1,428,378) 2,133,635 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดินและตนทุนในการพัฒนา     
   โครงการ 1,317,485 (2,914,348) 574,905 (2,137,419) 
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอ่ืนของ     
   พนักงาน 839,937 807,097 424,604 435,478 
คาเส่ือมราคา 81,973 72,914 34,768 44,380 
คาตัดจําหนาย 100,057 97,069 100,057 97,069 
คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน 333,886 299,148 58,459 56,682 

 
27. ภาษีเงินได 
 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังน้ี 
                  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ภาษเีงินไดปจจบุนั     
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 531,038 611,674 93,893 198,524 
ภาษเีงินไดรอการตดับัญช ี     
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของปกอน 11,658 - - - 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (17,385) 16,693 34,915 40,144 

คาใชจายภาษเีงนิไดทีแ่สดงอยูในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 525,311 628,367 128,808 238,668 
 
จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
และ 2557 สรุปไดดังน้ี  

                (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับผลกําไรจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - 2,560 - 2,180 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับสวนแบงกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวม (3,126) 26 - - 

 (3,126) 2,586 - 2,180 
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รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังน้ี 
                  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

     
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบคุคล 3,631,775 3,957,566 2,124,846 2,587,186 
     
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 0 - 20% 0 - 20% 20% 20% 
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษ ี 726,355 791,513 424,969 517,437 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ     
   การเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 167,208 115,916 - - 
  รายไดที่ไดรับยกเวน (404,244) (333,742) (304,243) (298,522) 
   คาใชจายตองหาม 35,271 51,798 8,222 20,062 
   คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพ่ิมข้ึน (140) (313) (140) (309)
   อื่น ๆ 861 3,195 - - 
รวม (201,044) (163,146) (296,161) (278,769) 
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 525,311 628,367 128,808 238,668 
 
สวนประกอบของสินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการดังตอไปน้ี 

                 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

สนิทรพัย (หนีส้นิ) ภาษเีงนิไดรอการตัดบญัช ี     
สํารองเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการ 48,483 54,348 36,069 43,790 
คาเผื่อการดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุ 16,415 17,629 16,415 17,629 
คาเผื่อการดอยคาของท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ 16,374 16,374 16,374 16,374 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 21,915 20,622 13,870 13,839 
สํารองเผื่อคาซอมแซมสาธารณูปโภค 40,147 36,494 13,761 16,089 
สํารองเผื่อคาซอมแซมบานลูกคา 11,557 8,563 2,205 2,998 
ประมาณการหนีสิ้นที่อาจจะเกิดข้ึนจากคดีฟองรอง 16,914 5,542 14,874 5,542 
ประมาณการหนีสิ้นจากการประกนัรายไดคาเชาข้ันตํ่า - 15,817 - 15,817 
ตนทุนกูยืมของโครงการ 96,556 83,756 - - 
การรับรูรายไดคางวด 48,478 44,158 8,826 25,372 
คาเสื่อมราคาสะสมอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน     
   และคาตัดจําหนายสิทธิการเชา (5,795) (6,869) (5,795) (6,869) 
รายไดจากการใหเชาที่ดิน (482) (500) - - 
อื่น ๆ 8,452 5,695 (2,698) (1,766) 
สนิทรพัยภาษีเงนิไดรอการตดับญัช ี- สทุธ ิ 319,014 301,629 113,901 148,815 
 
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิเปนดงันี ้

  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 319,496 302,129 113,901 148,815 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (482) (500) - - 
สนิทรพัยภาษีเงนิไดรอการตดับญัช ี- สทุธ ิ 319,014 301,629 113,901 148,815 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษี จํานวน 74 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 
58 ลานบาท) (2557: 94 ลานบาท เฉพาะบริษัทฯ: 61 ลานบาท) ที่บริษัทฯและบริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี  เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาวจะไมไดนํามาใชประโยชนในอนาคต 

 
28. กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวย
จํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางปและไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน
ของงวดกอนที่นํามาเปรียบเทียบ (ปรับจํานวนหุนตามสัดสวนที่เปล่ียนไปของจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการเพิ่มทุน โดยการ
ออกหุนปนผลเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 จํานวน 1,531 ลานหุน) โดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นต้ังแต
วันที่เร่ิมตนของงวดแรกที่เสนอรายงาน 
 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 
กําไรสําหรับป (พันบาท) 3,106,464 3,329,199 1,996,038 2,348,517 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (พันหุน) 10,714,382 10,714,382 10,714,382 10,714,382 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) 0.29 0.31 0.19 0.22 
 
29. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
 ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน

ไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน  

 
 เพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ

และบริการ บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนงานที่รายงานทั้งส้ิน 3 สวนงาน ดังน้ี  
 

-  สวนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปนสวนงานที่ดําเนินธุรกิจขายบานพรอมที่ดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย 
-  สวนงานธุรกิจใหเชาพ้ืนที่และบริการ เปนสวนงานที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใหเชาอาคารสํานักงานและอาคารพักอาศัย 
-  สวนงานธุรกิจอ่ืนๆ ไดแก ธุรกิจรับจางบริหารอาคารและธุรกิจการลงทุน 

 
 ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงคในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ

จัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทยอยประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจาก
กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมซ่ึงวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงานและสินทรัพยรวมในงบการเงิน อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยบริหารงานดานภาษีเงินไดของทั้งกลุม ดังน้ัน 
รายไดและคาใชจายดังกลาวจึงไมมีการปนสวนใหแตละสวนงานดําเนินงาน 
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 การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหวางสวนงานที่รายงานเปนไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการธุรกิจกับ
บุคคลภายนอก 

 
 ขอมูลรายได กําไร และสินทรัพยรวมของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 

2557 มีดังตอไปน้ี 
      (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 
ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย 
ธุรกิจใหเชาพ้ืนที ่  

และบริการ   
รายการอื่น ๆ  

และ       
ตัดรายการ
ระหวางกนั 

 

 

ขายบาน
พรอม
ที่ดิน 

ขายหนวย
ในอาคาร
ชุดพัก
อาศัย 

อาคาร
สํานักงาน 

อาคาร    
พักอาศัย 

ธุรกิจ   
อื่น ๆ 

รวมสวน
งานที่
รายงาน 

งบการเงิน
รวม 

รายไดจากลูกคาภายนอก 14,582 4,632 385 759 86 20,444 - 20,444 
รายไดระหวางสวนงาน 215 34 6 - 28 283 (283) - 
ดอกเบี้ยรับ 4 1 - 1 - 6 - 6 
ดอกเบี้ยจาย (170) (129) - - - (299) - (299) 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (50) (3) (71) (56) (8) (188) - (188) 
โอนกลับสํารองคาเผื่อผล
ขาดทุนจากการลดลงของ
มูลคาโครงการ 39 - - - - 39 - 39 
โอนกลับคาใชจายในการประกัน
รายไดคาเชาข้ันตํ่าของโครงการ - - - 22 - 22 - 22 
         
กาํไรของสวนงาน 1,613 836 161 39 64 2,713 - 2,713 
รายไดอื่น        10 
คาใชจายในการขาย        (38) 
คาใชจายในการบริหาร        (274) 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุใน
บริษัทรวม        1,233 
คาใชจายทางการเงิน        (13) 
คาใชจายภาษีเงินได        (525) 
กําไรสําหรับป        3,106 
         
สนิทรพัยรวมของสวนงาน         
เงินลงทุนในบรษิทัรวมที่บันทกึ
ตามวิธีสวนไดเสีย - - 1,267 400 7,404 9,071 - 9,071 
การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยไม
หมุนเวียนที่ไมรวมเครื่องมือ
ทางการเงินและสินทรัพยภาษี
เงินไดรอตัดบัญชี 5,021 547 17 19 13 5,617 6 5,623 
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      (หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 
ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย 
ธุรกิจใหเชาพ้ืนที่   

และบริการ   
รายการอื่น ๆ  

และ       
ตัดรายการ
ระหวางกัน 

 

 

ขายบาน
พรอม
ที่ดิน 

ขาย
หนวยใน
อาคารชุด
พักอาศัย 

อาคาร
สํานักงาน 

อาคาร    
พักอาศัย 

ธุรกิจ   
อ่ืน ๆ 

รวมสวน
งานที่
รายงาน 

งบการเงิน
รวม 

รายไดจากลูกคาภายนอก 14,726 5,427 367 700 96 21,316 - 21,316 
รายไดระหวางสวนงาน 73 18 - - 24 115 (115) - 
ดอกเบี้ยรับ 4 1 - 1 - 6 - 6 
ดอกเบี้ยจาย (143) (84) - - - (227) - (227) 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (34) (2) (75) (56) (9) (176) - (176) 
โอนกลับสํารองคาเผ่ือผล
ขาดทุนจากการลดลงของ
มูลคาโครงการ 43 - - - - 43 - 43 
คาใชจายในการประกันรายได
คาเชาขั้นตํ่าของโครงการ - - - (31) - (31) - (31) 
         
กาํไรของสวนงาน 1,937 1,085 139 (42) 73 3,192 - 3,192 
รายไดอ่ืน        18 
คาใชจายในการขาย        (31) 
คาใชจายในการบริหาร        (272) 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวม        1,060 
คาใชจายทางการเงิน        (10) 
คาใชจายภาษีเงินได        (628) 
กําไรสําหรับป        3,329 
         
สินทรพัยรวมของสวนงาน         
เงินลงทุนในบริษัทรวมที่บันทึก
ตามวิธีสวนไดเสีย - - 1,280 444 6,810 8,534 - 8,534 
การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยไม
หมุนเวียนที่ไมรวมเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสินทรัพยภาษี
เงินไดรอตัดบัญชี 4,418 3,806 21 27 53 8,325 2 8,327 
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สินทรัพยของสวนงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 
 

      (หนวย: ลานบาท) 

 
ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย 
ธุรกิจใหเชาพ้ืนที่   

และบริการ   

สินทรัพยที่
ไมไดปน
สวน 

 

 

ขายบาน
พรอม
ที่ดิน 

ขาย
หนวยใน
อาคารชุด
พักอาศัย 

อาคาร
สํานักงาน 

อาคาร  
พัก
อาศัย 

ธุรกิจ   
อ่ืน ๆ 

รวมสวน
งานที่
รายงาน 

งบการเงิน
รวม 

สนิทรพัยของสวนงาน         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 28,114 13,738 970 458 - 43,280 9,718 52,998 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 24,285 13,791 1,011 509 - 39,596 9,038 48,634 
 
ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร 
 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือประเทศไทย ดังน้ันรายไดและสินทรัพยที่แสดงอยูในงบการเงิน 
จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว 

 
 ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ 
 

ในป 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีรายไดจากลูกคารายใดที่มีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายได
ของกิจการ 
 

30. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 
 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจายสมทบกองทุนดังกลาวเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 – 6 ของ
เงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด และจะถูกจายใหแก
พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ในระหวางป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอย
รับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน 22 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 11 ลานบาท) (2557: 19 ลานบาท เฉพาะบริษัทฯ: 
11 ลานบาท) 
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31. เงินปนผล 
 
 เงินปนผลสําหรับป 2558 และ 2557 ประกอบดวย 
 

 อนุมัติโดย เงินปนผลรวม  เงินปนผลตอหุน วันที่จายเงินปนผล 
  (พันบาท) (บาท)  
เงินปนผลสําหรับป 2558     
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 535,704 0.05000 22 กันยายน 2558 
   ผลการดําเนินงานงวด 6เดือน    เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2558    
   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558     
   และ/หรือกําไรสะสม     
เงินปนผลจากผลการเนินงาน ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 170,089 0.01852 15 พฤษภาคม 2558 
   สําหรับป 2557  เม่ือวันที่ 17 เมษายน 2558    
รวมเงินปนผลจาย  705,793 0.06852  
หุนปนผลจากผลการดําเนินงาน ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 1,530,614 0.16667 15 พฤษภาคม 2558 
   สําหรับป 2557  เม่ือวันที่ 17 เมษายน 2558    
รวมปนผลจาย  2,236,407 0.23519  
     
เงินปนผลสําหรับป 2557     
เงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 642,862 0.07000 16 กันยายน 2557 
   ระหวางกาลงวด 6 เดือนส้ินสุด  เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2557    
   วันที่ 30 มิถุนายน 2557      
   และ/หรือกําไรสะสม     
เงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 826,272 0.09000  7 พฤษภาคม 2557 
   สําหรับป 2556  เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2557    
รวมเงินปนผลจาย  1,469,134 0.16000  

 
32. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นคงเหลืออยูดังตอไปน้ี 
 
32.1 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซ้ือที่ดินและกอสรางโครงการตางๆ ดังน้ี 
 

                            (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 

สัญญากอสรางโครงการตางๆ 6,390 6,553 
สัญญาซ้ือที่ดินเพ่ือพัฒนาโครงการในอนาคต 1,457 2,518 
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32.2 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดินและอาคารซ่ึงมีอายุสัญญาโดยประมาณ 30 ป 
และการเชารถยนตและอุปกรณซ่ึงมีอายุสัญญาต้ังแต 1 ป ถึง 4 ป 

 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานดังกลาวดังน้ี 

              
                         (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 
จายชําระ   

ภายใน 1 ป 27 26 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 62 65 
มากกวา 5 ป 28 39 

 
32.3 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาและเชาชวงทรัพยสินจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ควอลิต้ี เฮาส โฮ

เทล แอนด เรซิเดนซ (บริษัทรวม) โดยมีระยะเวลาการเชา 3 ป และใหคําม่ันที่จะเชาตออีก 3 ป และสามารถตออายุ
สัญญาเชาออกไปอีกคร้ังละ 3 ป นับจากวันส้ินสุดของสัญญาเชาและสัญญาเชาชวงแตละคราวโดยมีอัตราคาเชาคงที่และ 
คาเชาผันแปรตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา 

 
 บริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายสําหรับคาเชาคงที่ตามสัญญาเชาดังกลาวดังน้ี 

               
                                             (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 
จายชําระ   

ภายใน 1 ป 168 92 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 260 - 

 
32.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการตางๆ เปนจํานวนเงิน 9 ลานบาท 

(2557: 17 ลานบาท) 
 
32.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนในบริษัทยอยแหงหน่ึงซ่ึงยังไมไดกําหนดเรียก

ชําระเปนจํานวนเงินประมาณ 19 ลานบาท (2557: 19 ลานบาท) 
 
32.6 บริษัทฯมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ําประกันเงินกูยืมของ Harbour View Joint Stock Company เปนจํานวนเทากับรอย

ละ 50 ของภาระหนี้ที่บริษัทดังกลาวมีอยูกับธนาคารแหงหน่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทดังกลาวมียอดเงินตนและ
ดอกเบี้ยคางชําระกับธนาคารแหงน้ันตามงบการเงินซ่ึงจัดทําโดยฝายบริหารซึ่งยังไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีจํานวน 2 
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ (2557: 2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 1 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ) อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯไดบันทึกสํารองเผื่อหน้ีสินดังกลาวไว
เปนจํานวน 58 ลานบาทแลว (2557: 61 ลานบาท) 

 
32.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีที่ดินในโครงการท่ีติดภาระจํายอมรวมจํานวนประมาณ 36 ไร (2557: 35 ไร) ซ่ึง

มูลคาของที่ดินที่ติดภาระจํายอมดังกลาวไดรวมเปนตนทุนโครงการแลว 
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33. หนังสือคํ้าประกันธนาคาร 
 
 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทยอยซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง

ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯคงเหลืออยูดังน้ี 
 

                        (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 

หนังสือคํ้าประกันการจัดหาสาธารณูปโภคและการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 2,107 2,015 
หนังสือคํ้าประกันการใชไฟฟา 18 16 
หนังสือคํ้าประกันอ่ืน ๆ 50 50 
รวม 2,175 2,081 

 
34. คดีฟองรอง 
 
34.1 ในป 2541 - 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกลูกคาฟองรองเรียกคาเสียหายจากการซ้ือบานและที่ดินในโครงการ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 เปนจํานวนเงินรวม 265 ลานบาท (2557: 251 ลานบาท) ขณะน้ีคดีอยูในระหวางการดําเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม เพ่ือความรอบคอบ บริษัทฯและบริษัทยอยไดต้ังสํารองเผ่ือผลเสียหายจากคดีฟองรองในสวนที่บริษัทฯ
และบริษัทยอยคิดวาเหมาะสมเปนจํานวนเงินรวม 13 ลานบาท (2557: 3 ลานบาท) ไวในบัญชีแลว 

 
34.2 ในป 2552 บริษัทฯไดถูกผูเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานฟองรองเปนจําเลยและ/หรือจําเลยรวมขอหาผิดสัญญาเชาและสัญญาบริการ 

โดยเรียกคาเสียหาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปนจํานวนเงิน 2 ลานบาท (2557: 4 ลานบาท) ขณะนี้คดีอยูในระหวางการ
ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อยางไรก็ตาม ฝายบริหารคาดวาจะไมเกิดผลเสียหายที่เปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ 

 
34.3 ในป 2553 บริษัทฯไดถูกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรฟองรองใหสงมอบเงินกองทุนนิติบุคคลหมูบานจัดสรรและเงินคาบํารุงรักษา

สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปนจํานวนเงิน 32 ลานบาทและ 102 ลานบาท ตามลําดับ 
(2557: 32 ลานบาทและ 102 ลานบาท ตามลําดับ) ขณะน้ีคดีอยูในระหวางการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม เพ่ือความ
รอบคอบ   บริษัทฯไดต้ังสํารองเผ่ือผลเสียหายจากคดีฟองรองในสวนที่บริษัทฯคิดวาจะตองจายเปนจํานวนเงินรวม 71 ลานบาท 
(2557: 24 ลานบาท) ไวในบัญชีแลว 

 
34.4 ในป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกลูกคาฟองรองเรียกคาเสียหายพรอมทั้งรับคืนที่ดินและบาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

เปนจํานวนเงินรวม 15 ลานบาท (2557: 15 ลานบาท) ขณะน้ีคดีอยูในระหวางการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อยางไร
ก็ตาม ฝายบริหารคาดวาจะไมเกิดผลเสียหายที่เปนสาระสําคัญตอบริษัทฯและบริษัทยอย 

 
34.5 ในป 2557 บริษัทฯไดถกูบริษัทรับเหมากอสรางแหงหน่ึงฟองรองเปนจําเลยขอหาผิดสัญญาจางทาํของโดยเรียกเงินคาจางคงคางและ

คาเสียหายจากบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปนจํานวนเงินรวม 28 ลานบาท (2557: 28 ลานบาท) ขณะน้ีคดีอยูในระหวางการ
ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อยางไรก็ตาม ฝายบริหารคาดวาจะไมเกิดผลเสียหายที่เปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ 

 
34.6 ในป 2557 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดถูกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรฟองรองเปนจําเลยขอหาผิดสัญญาตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน 

พ.ศ. 2543 โดยเรียกคาเสียหายโครงการของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปนจํานวนเงินรวม 48 ลานบาท (2557: 
48 ลานบาท) ขณะน้ีคดีอยูในระหวางการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อยางไรก็ตาม ฝายบริหารคาดวาจะไมเกิดผล
เสียหายที่เปนสาระสําคัญตอบริษัทยอย 
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34.7  ในป 2557 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดถูกบุคคลธรรมดาฟองรองเปนจําเลย โดยโจทกเรียกรองใหบริษัทยอยเพิกถอนช่ือและนิติกรรม
บนที่ดินอันเปนกรรมสิทธ์ิของโจทก และใหคืนกรรมสิทธ์ิบนที่ดินดังกลาวซ่ึงมีมูลคาตามราคาประเมินของทางราชการ โดยเรียก
คาเสียหาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปนจํานวนเงินรวม 23 ลานบาท (2557: 23 ลานบาท) ขณะน้ีคดีอยูในระหวางการ
ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อยางไรก็ตาม ฝายบริหารคาดวาจะไมเกิดผลเสียหายที่เปนสาระสําคัญตอบริษัทยอย 

 
34.8 ในป 2558 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดถูกบริษัทประกันภัยฟองรองเปนจําเลยรวม ขอหาละเมิดและ/หรือขอหารับชวงสิทธิประกันภัย 

โดยเรียกคาเสียหายโครงการของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปนจํานวนเงินรวม 5 ลานบาท (2557: ไมมี) ขณะน้ี
คดีอยูในระหวางการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อยางไรก็ตาม ฝายบริหารคาดวาจะไมเกิดผลเสียหายที่เปน
สาระสําคัญตอบริษัทยอย 

 
35. ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหน้ีสินที่เปดเผยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับช้ัน

ของมูลคายุติธรรม ดังน้ี  
 

   (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สนิทรพัยทีเ่ปดเผยมลูคายุตธิรรม      
เงินลงทุนในบริษัทรวม 25,520 - - 25,520 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - - 856 856 
หนีส้นิทีเ่ปดเผยมูลคายุตธิรรม      
หุนกูชนิดไมมีหลักประกัน - 25,564 - 25,564 

 
36. เครื่องมือทางการเงิน 
 
36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 เคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง

รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ี เงิน
ใหกูยืม เงินลงทุน เจาหน้ี เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
เคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังน้ี 

 
  ความเสี่ยงดานการใหสนิเชื่อ 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา เงินใหกูยืมและลูกหน้ีอ่ืน ฝายบริหารควบคุม

ความเส่ียงน้ีโดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม ดังน้ันบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะ
ไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้  การใหสินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัว
เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอย
อาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหน้ี เงินใหกูยืมและลูกหน้ีอ่ืนที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้น หุนกู

และเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือ
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน  

 
สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังน้ี            

  
            (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    
  

ภายใน 
1 ป 

มากกวา  
1 ถึง 5 

ป 

ปรับขึ้นลง 
ตามราคา
ตลาด 

ไมมี 
อัตรา

ดอกเบี้ย 

 
 

รวม 

 
อัตรา 

ดอกเบี้ย 
 

  (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    800 - 1,598 439 2,837 0.10 - 1.30 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - - - 58 58 - 
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ - 17 17 - 34 0.30 - 1.83 
   คํ้าประกัน       
หน้ีสินทางการเงิน       
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 300 - - - 300 2.26 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - - - 1,352 1,352 - 
เงินกูยืมระยะส้ัน 1,598 - - - 1,598 1.66 
หุนกูชนิดไมมีหลักประกัน 6,912 17,987 - - 24,899 2.71 - 5.30 

 
            (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    
  

ภายใน 
1 ป 

มากกวา  
1 ถึง 5 

ป 

ปรับขึ้นลง ไมมี 
อัตรา

ดอกเบี้ย 

 
 

รวม 

 
อัตรา 

ดอกเบี้ย 
 ตามราคา

ตลาด 
  (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  - - 1,083 375 1,458 0.10 - 1.55 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - - - 74 74 - 
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ - 17 11 - 28 0.38 - 1.10 
   คํ้าประกัน       
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ 
   - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

- - 34 4 38 LIBOR+2.00, 
LIBOR+3.00  
และ 8.00 
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                      (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่     
  

ภายใน 
1 ป 

มากกวา  
1 ถึง 5 

ป 

อัตราดอกเบี้ย ไมมี 
อัตรา

ดอกเบี้ย 

 
 

รวม 

 
อัตรา 

ดอกเบี้ย 
 ปรับขึ้นลง 

ตามราคาตลาด 
  (รอยละตอป) 
หน้ีสินทางการเงิน       
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 1,000 - - - 1,000 2.65  
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - - - 1,050 1,050 - 
เงินกูยืมระยะส้ัน 992 - - - 992 2.55 
เงินกูยืมระยะยาว  - 697 - 697 MLR ลบอัตราคงที่ 
หุนกูชนิดไมมีหลักประกัน 4,600 17,903 - - 22,503 3.63 - 5.30 

  
 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีเคร่ืองมือทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มี

สาระสําคัญ 
 
36.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังน้ี 
 

ก) สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน ไดแก เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหน้ี 
เจาหน้ีและเงินกูยืมระยะส้ัน แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
ข) หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่จายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลคายุติธรรมโดยการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงิน

สดจายในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปจจุบัน สําหรับเงินกูยืมที่มีเงื่อนไขใกลเคียงกัน 
 

ค) หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่จายดอกเบี้ยในอัตราใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณ
ตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
บริษัทฯและบริษัทยอย จึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดง 
ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวนหุนกูชนิดไมมีหลักประกันซ่ึงไดสรุปเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชี และมูลคายุติธรรมดังน้ี 

 
                                (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 
หน้ีสินทางการเงิน     
หุนกูชนิดไมมีหลักประกัน 24,912 25,564 22,512 22,983 

  
 ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 
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37. การบริหารจัดการทุน 
  
 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน 
 
 บริษัทฯบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใชอัตราสวนหน้ีสินตอทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพ่ือใหสอดคลองกับเงื่อนไขใน

สัญญาเงินกูยืมระยะยาวและขอกําหนดของหุนกู ซ่ึงตองรักษาระดับของอัตราสวนหน้ีสินตอทุนน้ีใหไมเกิน 2 ตอ 1 และ 2 
ตอ 1 ตามลําดับ (2557: 2 ตอ 1 และ 2 ตอ 1 ตามลําดับ) 

 
 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯไมไดเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค นโยบาย หรือกระบวนการ

ในการบริหารจัดการทุน 
 
38. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 
       เมือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับป 

2558 ในอัตราหุนละ 0.14 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงิน 1,500 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน 
ในอัตราหุนละ 0.05 บาท เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2558 และจะจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.09 บาทหรือคิดเปน
จํานวนเงิน 964 ลานบาท ภายในเดือนพฤษภาคม 2559 

 
 เงินปนผลขางตนจะเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 
 
39. การอนุมัติงบการเงิน 
 
 งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 



ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยใน

รอบปี 2557 และปี 2558 เป็นจำานวนเงินรวม 5,952,000  บาท และ 6,180,000 บาท ตามลำาดับ 

สำาหรับปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.  ค่าบริการอื่น

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทไม่มีการใช้บริการอื่นของผู้สอบบัญชี ดังนั้นจึงไม่มีค่าบริการอื่นที่

ต้องชำาระในรอบปี

รายงานประจํ ปี 2558182 า



ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

1. นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

สำานักงานใหญ่

93  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

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 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

  เลขที่ 4521และ/หรือ

2.4 นางสาวรสพร เดชอาคม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

  เลขที่ 5659

 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 2/2554 ชุดที่ 2 (QH168A) 

ครั้งที่ 1/2557 (QH174A)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

อาคาร 2 ชั้น 3 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขต

ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-256-2323, 02-256-2325-9

โทรสาร 02-256-2406

3.2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ 

จำากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 (QH164A)

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์เอ) 

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-470-1987 โทรสาร 02-273-2279
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3.3  หุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธ ิและไม่มหีลกัประกนัของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ 

จำากัด (มหาชน)

ครั้งที่ 2/2557 (QH178B)

ครั้งที่ 3/2557 (QH177A)

ครั้งที่ 1/2558 (QH182A)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)

อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-626-7503-4, 02-626-7506

โทรสาร 02-626-7543

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)

ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 (QH186A) และชุดที่ 2 (QH196A)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-296-5692

โทรสาร: 02-683-1389

4. ผู้ประเมินทรัพย์สินโครงการ

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 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

รายงานประจํ ปี 2558184 า
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   สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่   ชั้น 6-7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 

     เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

     โทร   0-2677-7000 และ 0-2343-8888

     โทรสาร  0-2677-7003

   สถานที่ตั้งของโครงการบ้าน  โทร 1388 ทุกโครงการ

Q.House Avenue พระราม 5 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

Q Twelve แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

คิวเฮ้าส์ วิลล่า นครพิงค์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

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 บางนา ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วรารมย์ Premium วัชรพล-จตุโชติ แขวงออเงินใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

วรารมย์ Premium กาวิละ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วรารมย์ Premium ศาลากลาง ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คาซ่า Grand ตากสิน-พระรามสอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่และ
โครงการต่างๆ
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คาซ่า Grand อ่อนนุช-วงแหวน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

คาซ่า Grand ราชพฤกษ์-พระราม 5 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

คาซ่า Grand สุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

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 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 Premium อ่อนนุช-วงแหวน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

คาซ่า Presto พระราม5-ราชพฤกษ์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย (บางใหญ่) จ.นนทบุรี

คาซ่า Presto วงแหวน-ปิ่นเกล้า ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย 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 รามอินทรา-หทัยราษฎร์ ต.บึงคำาพร้อย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี

คาซ่าวิลล์ บางนา-เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

คาซ่าวิลล์ วัชรพล-เพิ่มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

คาซ่าวิลล์ บางใหญ่ ถ.บางรักใหญ่-บ้านใหม่ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

คาซ่าวิลล์ สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

คาซ่า ซีไซด์ ระยอง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

คาซ่าวิลล์ บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

คาซ่าวิลล์ ระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เดอะทรัสต์ วิลล์ ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ถ.วัดใหญ่-ขุนมหาดไทย ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เดอะทรัสต์ วิลล์ รังสิต-คลอง 4 ถ.ทางหลวงชนบท ปทุมธานี 3017 ต.ลาดสวาย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี

เดอะทรัสต์ ศรีนครินทร์-แพรกษา ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

เดอะทรัสต์ วิลล์ กาญจนาภิเษก-หทัยราษฎร์ ถ.หทัยราษฎร์ ต.บึงคำาพร้อย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี

รายงานประจํ ปี 2558186 า
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คิว คอนโด อโศก ถ.เพชรบุรี-ตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

คิว คอนโด สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

คิวซีไซด์ หัวหิน ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี

คิวเฮ้าส์ คอนโด พหลโยธิน เชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

คาซ่า คอนโด @MRT สามแยกบางใหญ่ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

คาซ่า คอนโด ช้างเผือก ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

คาซ่า คอนโด แอทซีเอ็มยู ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คาซ่า คอนโด แอทสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สถานที่ตั้งของโครงการบ้าน       โทร 1388 ทุกโครงการ

คาซ่า ซิตี้ สุขุมวิท-สมุทรปราการ ซ.คลองตะเค็ดฝั่งตะวันออก ถ.สุขุมวิท ต.ปากนำ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

คาซ่า ซิติ้ ประชาอุทิศ 90 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

คาซ่า ซิตี้ บางนา ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

คาซ่า ซิตี้ นครปฐม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

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-รัตนาธิเบศร์ 2 ถ.วัดใหญ่-ขุนมหาดไทย ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เดอะทรัสต์ ทาวน์โฮม วงแหวน-กาญจนาภิเษก ต.บึงคำาพร้อย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี

เดอะทรัสต์ ทาวน์ บ่อวิน ซ.วัดพันเสด็จใน ทล. 331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

เดอะทรัสต์ บ้านโพธิ์ ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

กัสโต้ ท่านำ้านนท์  ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

กัสโต้ พระรามสอง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร

กัสโต้ แกรนด์ รามคำาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

กัสโต้ สุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ 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

กัสโต้ วงแหวน-พระรามห้า ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
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สถานที่ตั้งของโรงเเรม และเซอร์วิส อะพาร์ตเม้นท์
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

เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) กรุงเทพมหานคร โทร 0-2365-8300

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

คาซ่า คอนโด ศรีราชา ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

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 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

รายงานประจํ ปี 2558188 า






