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ข้อมูลทางการเงิน
โดยสรุปในรอบปี 2557 - 2559

สารจากคณะกรรมการบริษัท

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการและผู้บริหาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เงินลงทุนของบริษัท

การตลาดและการแข่่งขัน

โครงสร้างรายได้

ปัจจัยความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงสร้างการจัดการ

การกำากับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง

รายการระหว่างกัน

คำาอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน

งบการเงิน
• รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• งบการเงิน
• ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
 
สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่และโครงการต่างๆ

สารบัญ

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 
            (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์บริษัท www.qh.co.th



Q.HOUSE VILLA NAKORN PING
Chiang Mai

Q.HOUSE AVENUE
Phraram 5

PRUKPIROM
Ratchapruk-Rattanathibet

LADDAROM ELEGANCE
Ratchapruk-Rattanathibet

LADDAROM ELEGANCE
Outer Ring Road-Sathorn

LADDAROM
Bangna

  OUR PROJECTS  

Q.TWELVE



VARAROM PREMIUM
City Hall

VARAROM PREMIUM
Kaewnawarath

VARAROM PREMIUM
Watcharapol - Chatu Chot

VARAROM PREMIUM
Kawila 

CASA LEGEND
Kaset-Nawamintr

CASA LEGEND
Rachapruk-Pinklao

CASA LEGEND
Praram 5-Ratchaphruk

CASA LEGEND
Ban Bueng



CASA GRAND
Ratchaphruk-Phraram 5

CASA GRAND
Outer Ring Road-On Nuch

CASA GRAND
Taksin-Praram 2

CASA GRAND
Sukhaphiban 5

CASA GRAND
Sriracha

CASA GRAND
Mitsumphan

CASA PREMIUM
Ratchapruk-Chaengwattana

CASA PREMIUM
Ratchapruk-Phraram 5

CASA PREMIUM
Phraram 2

CASA PREMIUM
On Nut-Outer Ring Road 



CASA PRESTO
Wongwaen-Pinklao

CASA VILLE
Bangna-Teparak

CASA VILLE
Ramintra-Hathairat

CASA VILLE
Ramkhamhaeng - Wongwan 2

CASA VILLE
Rangsit-Klong 2

CASA VILLE
Watcharapol-Permsin

CASA SEASIDE
Rayong

CASA VILLE
Ban Bueng

CASA VILLE
Rayong

CASA VILLE
Bangyai



CASA CITY
Bangna

CASA CITY
Outer Ring Road-Lamlukka 

CASA CITY
Ratchaphruk-Phraram 5

CASA CITY
Don Mueang

CASA CITY
Don Mueang-Si Saman

CASA CITY
Kanlapaphruek-Sathorn

CASA CITY
Pracha Uthit 90

CASA CITY
Outer Ring Road-Lamlukka 2 

CASA CITY
SuKhumvit-Samut Prakan

C I T Y

CASA CITY
Watcharapol-Permsin



THE TRUST VILLE
Ratchapruk-Rattanathibet

THE TRUST
Srinakarin-Praksa  

THE TRUST 
Suvarnbhumi-Teparak

THE TRUST 
Ban Pho

THE TRUST TOWNHOME 
Rangsit-Klong1

THE TRUST TOWNHOME 
Ratchaphruk-Rattanathibet 2

THE TRUST TOWN 
Srinagarindra-Prakkasa

THE TRUST TOWN 
Bowin

THE TRUST VILLE
Rangsit-Klong 4



GUSTO
Petchkasem-Taweewattana

GUSTO
Suksawat 26

GUSTO
Wongwean-Phraram 5

GUSTO
Teparak

GUSTO
Bangna-Suvarnabhumi 

GUSTO
Phahon Yothin-Saimai

GUSTO
Ratchapruk-Phraram 5



Q SEASIDE
Hua Hin Q CONDO

Sukhumvit

Q HOUSE CONDO
Phahon Yothin Chiangrai

CASA CONDO
@MRT Samyak Bangyai

CASA CONDO
@Suan Dok

CASA CONDO
@CMU 

CASA CONDO
Sriracha 



THE TRUST CONDO
Ngam Wongwan

THE TRUST CONDO
Amata-Chonburi 

THE TRUST CONDO
Nakornpathom 

T H E

THE TRUST CONDO
@ BTS Erawan 

THE TRUST CONDO
South Pattaya 

THE TRUST CONDO
Hua-Hin 

THE POINT 
Rangsit-Klong 6 



Q SEASIDE 
Hua Hin





พันธกิจ
ด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ
• สร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว 

โดยการเน้นด้านคุณภาพและการให้บริการที่ดีเลิศ 
กับลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย

• พัฒนานวัตกรรมของสินค้าและการให้บริการ 
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

ด้านคุณภาพชีวิตการทำางาน
• สร้างสรรค์บรรยากาศ และวัฒนธรรมการทำางาน 

รวมทั้งปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน  
เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการทำางานสูงสุด

ด้านบุคลากร
• ดำาเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความโปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
• สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพัฒนาศักยภาพ 

ของตนเองในแขนงต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับส่วนงานท่ีตนรับผิดชอบ

ด้านคุณภาพสังคม
• คุณภาพสังคมในโครงการ เน้นความร่มร่ืน น่าอยู่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

และความสะดวก ปลอดภัย ของลูกค้า
• คุณภาพสังคมโดยรอบ ส่งเสริมและรับผิดชอบต่อชุมชน 

ในบริเวณรอบๆ พื้นที่ที่บริษัท และบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจอยู่  
รวมทั้งสังคมวงกว้าง

ด้านคุณภาพการลงทุน
• มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการทำางาน และรูปแบบของการลงทุน  

เพื่อสร้างความเติบโตทางผลกำาไรที่เหมาะสมและยั่งยืน

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำาด้านคุณภาพและนวัตกรรม 
ของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ สำาหรับลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย
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2559 2558 2557

สรุปข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 53,014 52,997 48,634

หนี้สินรวม 30,075 31,452 29,485

ส่วนของผู้ถือหุ้น 22,939 21,545 19,149

รายได้จากการขายสุทธิ 19,125 20,358 21,220

รายได้รวม 19,313 20,556 21,377

กำาไรขั้นต้น 5,770 6,358 6,907

กำาไรสุทธิ 3,085 3,106 3,329

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนกำาไรสุทธิ (%) 16.0 15.1 15.6

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 13.9 15.3 18.3

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 5.8 6.1 7.4

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.29 0.29 0.31

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) n.a 0.14 0.25519

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.3 1.5 1.5

ความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 3.8 1.4 (1.8)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.14 2.01 2.09

                (หน่วย : ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปในรอบปี 2557 - 2559

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)14



ล�านบาท ล�านบาท

สินทรัพย�รวม หนี้สินรวม

ส�วนของผู�ถือหุ�น
ล�านบาท เท�า

อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนผู�ถือหุ�น

รายได�รวม

ล�านบาท ล�านบาท

กำไรสุทธิ

255725582559

48,634
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 19,313 ล้านบาท 
โดยมาจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์93% , คา่เช่าและบรกิาร
ของอาคารสำานักงานและโรงแรม 6% และรายได้อื่น 1% ใน
ขณะท่ีอัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ 
ท่ี 1.11 เท่าซ่ึงลดลงจาก 1.24 เท่าในปี 2558 และส่วนผู้ถือหุ้น
จำานวน 22,939 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน จากปี 2558 เท่ากับ 
6.5%  บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปิดโครงการใหม่จำานวน 
8 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 9,000 ล้านบาท ปัจจุบันมี
โครงการท่ีอยู่ระหวา่งการพฒันาท้ังในกรงุเทพและปรมิณฑล
และตา่งจงัหวดัรวม 87 โครงการ มลูคา่รวมประมาณ 54,000 
ล้านบาท โดยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ท่ีผ่านมา บริษัทมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพท่ีอยู่อาศัยท้ังแนวราบ และอาคารสูง
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน การพฒันาแบบบ้านใหม่ๆ ภายใตแ้นวคดิ Energy 
Saving  และ Multi - Purpose Function รวมท้ังการให้ความ
สำาคัญกับการให้บริการหลังการขาย และความปลอดภัยใน
โครงการอีกด้วย

นอกจากน้ีในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้ออกหุ้นกู้จำานวน 6,500 ล้านบาท 
อายุ 3-5 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย  2.25% ต่อปี โดย TRIS  
ยังคงจดัอนัดบั Credit Rating ของบรษัิทท่ีระดบั A- (Stable) 

กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งเน้นการดำาเนินงานบนพื้นฐานของ 
การกำากับดูแลที่ดีและโปร่งใส เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบการดำาเนินงานได้ โดย

ในปีท่ีผา่นมาบรษัิทไดร้บัผลการประเมินการสำารวจการกำากบั
ดูแลกิจการตามโครงการ CGR ในระดับดีเลิศ (Excellent)

ท้ายสุดน้ี คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น  
คู่ค้า ผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารและสถาบันการเงิน พนักงานและ
ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายท่ีให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา  
จนทำาให้บรษัิทประสบความสำาเรจ็ในการดำาเนนิธรุกจิไดอ้ยา่ง
ต่อเนื่อง และคณะกรรมการบริษัทจะยังคงมุ่งม่ันกำากับดูแล
บริษัทฯ ให้เติบโต โดยยึดม่ันในหลักความสุจริต โปร่งใส  
ธรรมาภิบาล และจริยธรรม ที่ดีเพื่อนำาบริษัทฯ ให้เติบโตต่อ
ไปอย่างมั่นคง

นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

     “บริษัทยังคงมุ่งเน้นการดำา เนินงานบนพื้นฐานของ 
การกำากับดูแลที่ดีและโปร่งใส เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบการดำาเนินงานได้ โดย
ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลการประเมินการสำารวจการกำากับดูแล
กิจการตามโครงการ CGR ในระดับดีเลิศ (Excellent)”

สารจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)16



งบการเงินของบริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดทำา
ข้ึนภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงกำาหนดให้
ปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และบันทึกบัญชีด้วย 
ความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ในการจัดทำางบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำาเนินงานที่เป็น
จริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญในด้านคุณภาพ
ของงบการเงิน ด้วยการให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และ
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ เพือ่ประโยขนข์องผูถ้อืหุ้นและผูล้งทุนท่ัวไป
ในการใช้งบการเงิน

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดูแล
เก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีไม่มี
เงื่อนไขทำาให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงินของ 
บริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ได้
แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด โดย 
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน  ในรอบปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุม
รวม 6 ครั้ง เพ่ือหารือและพิจารณาในเรื่องต่างๆ ท่ีสำาคัญด้วยความเป็น
อิสระ โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบและรายละเอียดการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตำาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ
 การเข้าร่วมประชุม / 
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6

นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการตรวจสอบ 6/6

นายสุริย์            บัวคอม กรรมการตรวจสอบ 6/6

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  มีผลการปฏิบัติงานในรอบปี สรุปได้ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี 
ของบริษัท ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการ  
เห็นว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำาตามมาตรฐานการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและข้อกำาหนดของทางการ มีการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

และผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของ
บริษัทมีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำาคัญ
    
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม
เฉพาะกบัผูส้อบบัญชี โดยไมมี่ฝา่ยจดัการเข้ารว่มประชุม
ด้วย 4 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รับทราบข้อ
สงัเกต  ข้อเสนอแนะท่ีสำาคญัจากผูส้อบบัญชี และเป็นการ
เตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัมาตรฐานการบัญชท่ีีมกีาร
ปรับปรุงใหม่ อย่างทันเวลา ทำาให้งบการเงินมีความถูกต้อง 
เป็นที่น่าเชื่อถือกับผู้ใช้งบการเงิน

2. ดูแลงานตรวจสอบภายใน พิจารณาแผนงานการตรวจ
สอบประจำาปี  ซึ่งจัดทำาขึ้นจากการพิจารณา ความเสี่ยง
ของแต่ละระบบงานที่สำาคัญของบริษัท และให้ความเห็น
ชอบแผนงานการตรวจสอบประจำาปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบ และ
ให้ความเห็นเร่ืองการควบคุมภายในให้รัดกุม เพ่ือป้องกัน
หรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ แนะแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมท้ัง
ให้ความสำาคัญกับการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตาม
รายงานการตรวจสอบ เพ่ือให้งานตรวจสอบภายในดำาเนินการ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล ในปี 2559 ไม่พบความ
บกพร่องเร่ืองการควบคุมภายใน อย่างเป็นสาระสำาคัญ

ในปี 2559 ได้รับทราบสรุปผลการดำาเนินงานของ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการพิจารณา
ทบทวนหัวข้อความเสี่ยงของบริษัทแยกตามประเภท
ธุรกิจ ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยง และ
รับทราบการจัดสัมมนาผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับ 
“การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง  COSO”

3. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ทราบถึง กฎ ระเบียบของ
ทางการและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งทีม่กีารเปลี่ยนแปลง ให ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบเป็นประจำา ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่ ในรอบปี 2559 ไม่พบเหตกุารณ์
ใดท่ีเป็นข้อบ่งช้ีท่ีแสดงว่า มีการปฏิบัติท่ีขัดต่อ กฎ  ระเบียบ
ของทางการและกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง อยา่งมีสาระสำาคญั

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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4. คัดเลือกผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี    
โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ  
ผลการปฏิบัติงานและการบริการ รวมถึงค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมของผูส้อบบัญชี ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจ
สอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบัญชีจาก บรษัิท สำานักงาน 
อีวาย จำากัด ซ่ึงได้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัท และได้รับ
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2559

5. สอบทานรายการเกีย่วโยงกนั โดยดแูลให้บรษัิทมีข้ันตอน
ปฏิบัติการทำารายการเกี่ยวโยงทุกรายการให้ถูกต้องตาม
ข้อกำาหนดของทางการ และกำาหนดแนวทางในการดูแล
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ให้มีเงื่อนไขการทำารายการโดย
คำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำาคัญ เสมือน
ทำารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์  (Conflict 
of Interest) รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ซ่ึงบรษัิทได้ดำาเนนิการตามเง่ือนไข
ทางธุรกิจปกติ และปฏิบัติตามข้อกำาหนดของทางการ

6. ให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ มีระบบการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนจากผูม้ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ปฏบัิตติามระเบียบ ข้อบังคบั และจรรยาบรรณของบรษัิท 
และให้มกีารดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม สง่ผลให้การกำากบัดแูล
กจิการท่ีดขีองบรษัิท  เป็นท่ียอมรบั เพิม่ความเช่ือมัน่แก ่
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 
7. พิจารณาแนวทางมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน  

โดยรับทราบ “การเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็น
แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” รับทราบกิจกรรม
ต่างๆ ในการดำาเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น สอบทาน “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
มาตรการการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน” รวมถึงให้คำาแนะนำา
แนวทางในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและ
คอร์รัปช่ันของบริษัท เพ่ือนำาไปจัดการบริหารความเส่ียงฯ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น ต่อไป

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่   ตามขอบเขต
ท่ีได้กำาหนดไว้ใน  “กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ” 
ของบริษัท ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง อย่าง
เป็นอิสระ และได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ

9. จัดให้มีการประเมินตนเอง (Self - Assessment)  ของ
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
• องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
• การฝึกอบรมและทรัพยากร
• การประชุม    
• กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ    
• ความสมัพนัธก์บัผูอ้ำานวยการฝา่ยตรวจสอบภายใน  

ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร  
  

ซ่ึงจากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมี
การปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิบัติท่ีดี อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกำากับดูแล
กิจการท่ีดีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการรายงานผล 
การดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม่ำาเสมอทุกไตรมาส 

คณะกรรมการตรวจสอบ พจิารณาโดยสรปุวา่ บรษัิทยึดถอืการ
บรหิารจดัการตามนโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีดเีป็นสำาคญั 
มีผลให้ระบบการบริหารจัดการและระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท ไม่มีข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสำาคัญ และเป็นการ
ปฏิบัติโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ภายใต้
นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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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 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล

นายสุริย์ บัวคอม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

และกรรมการตรวจสอบ

นายอาชนัน อัศวโภคิน กรรมการ 

นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล 

นายซวง ชัยสุโรจน์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะผู้บริหาร

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายซวง ชัยสุโรจน์ กรรมการผู้จัดการ

นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย รองกรรมการผู้จัดการ

นายรวี มงคลทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายอดิศักดิ์ ศรีสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายสมมาตร พรหมคุณากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นางสาวอรทัย เหลืองไพฑูรย์ ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการและผู้บริหาร

21รายงานประจำาปี 2559



ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 INSA, Toulouse, France

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม 

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ปี 2559 หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)

• ปี 2557 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)

• ปี 2556 หลักสูตร Successful Formulation & Execution of

   Strategy (SFE)

• ปี 2555 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD)

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial 

   Reporting (MFR)

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk (MIR)

สถาบันอื่น

• ปี 2557 หลักสูตร Corporate Governance: Effectiveness and     

   Accountability in the Boardroom, Kellogg School of

   Management, Northwestern University

• ปี 2556 หลักสูตรผู้บริหาร ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3

• ปี 2549 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 19

ชื่อ นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์์

ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

อายุ 63 ปี

การดำารงตำาแหนง่กรรมการ  21 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

(ปิดสมุดทะบียน ณ 8 ก.ย. 2559)

ประวัติกรรมการ  

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

  ประธานคณะกรรมการ

  ตรวจสอบ

2555-2557 กรรมการ และ บมจ. ปตท.

  กรรมการตรวจสอบ

องค์กร หรือหน่วยงานอื่น

2558-ปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร

ประธานกรรมการ สถาบันเทคโนโลยี

  นิวเคลียร์แห่งชาติ

2553-ปัจจุบัน กรรมการ และ สภากาชาดไทย

  ประธานกรรมการ

  บริหารอาคาร สถานที่

  และระบบสาธารณูปโภค

2551-2556 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556-2557 ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)22



ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 University of Illinois, USA

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)

    Massachusetts Institute of Technology, USA

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับหน่ึงเหรียญทอง)

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม 

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ปี 2549 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)

สถาบันอื่น

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง

   (มหานคร รุ่นที่ 4) วิทยาลัยพัฒนามหานคร

   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ชื่อ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ตำาแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 49 ปี

การดำารงตำาแหนง่กรรมการ  1 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

(ปิดสมุดทะเบียน ณ 8 ก.ย. 2559) 

                            

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย 

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

ส.ค-ธ.ค. 2557 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

  กรรมการสรรหาและพิจารณา

  ค่าตอบแทน และประธาน

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

2551-ม.ค.2555 กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

  ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

  และพิจารณาค่าตอบแทน

องค์กร หรือหน่วยงานอื่น

2555-2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

2555 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง กระทรวงคมนาคม

  คมนาคม

2548-2555 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สำานักจัดการทรัพย์สิน

2547-2554 ผู้อำานวยการศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

23รายงานประจำาปี 2559



ประวัติการศึกษา 

• ประกาศนียบัตร

 Harvard Business School

• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

    มหาวิทยาลัยโยนก

• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท สาขาวิชา Comparative Law (MCL.)

University of IIIinois ประเทศสหรัฐอเมริกา

• เนติบัณฑิต สาขาวิชาเนติบัณฑิตไทย

สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

• ปริญญาตรี  สาขาวิชานิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม 

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ปี 2555 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)

• ปี 2551 หลักสูตร Directors Certification Program Refresher (DCP-Re)

• ปี 2550 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

• ปี 2549 หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial 

    Statements (UFS)

• ปี 2546 หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

สถาบันอื่น

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร

    (วปรอ. 388)

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

    สำาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. 8)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (วตท. 5)

สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ

    พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นท่ี 5

หลักสูตรภูมิพลังแห่งแผ่นดินรุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์

ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ 66 ปี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ  17 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท 19,930 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00019 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ถือโดยคู่สมรส)

(ปิดสมุดทะเบียน ณ 8 ก.ย. 2559)

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  บมจ. ทีพีไอ โพลีน 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ. อควา คอร์เปอเรช่ัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์    

  สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน   ซินเนอร์ยี่

  และกรรมการตรวจสอบ

2556 - ม.ค. 2559 กรรมการอิสระ บมจ. ไทยออยล์

  และประธานกรรมการตรวจสอบ

2553 - 2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 

  ตรวจสอบ

2553 - 2556 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ. ปตท.

  ตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย

  ตรวจสอบ

บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนชาตประกันภัย

   และประธานกรรมการตรวจสอบ

องค์กร หรือหน่วยงานอ่ืน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2554 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2552 - 2556 อัยการสูงสุด สำานักอัยการสูงสุด

2548 - 2552 รองอัยการสูงสุด สำานักอัยการสูงสุด

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)24



ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวอุตสาหการ

    Illinois Institute of Technology, USA

• ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม 

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ปี 2547 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ชื่อ นายอนันต์  อัศวโภคิน

ตำาแหน่ง กรรมการ

อายุ 66 ปี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ  21 ตุลาคม 2526 - ปัจจุบัน 

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

(ปิดสมุดทะเบียน ณ 8 ก.ย. 2559)

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

2528 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์   

  ประธานกรรมการ   
  บริหาร

บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี

กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช สาทร

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. แอล เอช เรียลเอสเตท

กรรมการ บจก. แอล เอช แอสเซท

2445 - ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1

กรรมการ บจก. เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่

2538  ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สยามธานี เรียลเอสเตท

2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บุญชัยโฮลดิ้ง

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี

2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอตแลนติก เรียลเอสเตท

2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค เรียลเอสเตท

2523 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พลาซ่า โฮเต็ล
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ประวัติการศึกษา 

• Stanford Executive Program (SEP), Graduate School of business,  
  Stanford University

• ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม 

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ปี 2547 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

สถาบันอื่น 

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2

ชื่อ นายอดิศร  ธนนันท์นราพูล

ตำาแหน่ง กรรมการ

อายุ 63 ปี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ  9 พฤษภาคม 2546 - ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท 1,101 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.00001 

(ปิดสมุดทะเบียน ณ 8 ก.ย. 2559) ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

  และกรรมการผู้จัดการ

2545 - มี.ค.2556 กรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

  และรองกรรมการผู้จัดการ

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Starmalls inc., Philippines

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธาน บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ 

  กรรมการตรวจสอบ   แอนด์ เฮ้าส์

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี

กรรมการ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1

กรรมการ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2

ชื่อ นางสาวกนกวลี  วิริยประไพกิจ

ตำาแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน

อายุ 51 ปี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ  9 สิงหาคม 2544 - ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

(ปิดสมุดทะเบียน ณ 8 ก.ย. 2559)

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาโท สาขาวิชา Investment Banking

 University of Wisconsin - Madison

• ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม 

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ปี 2555 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)

• ปี 2551 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล 

2546 - 2558 กรรมการ บจก. เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่์ 

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)26



  

ชื่อ นายราชัย วัฒนเกษม

ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ 69  ปี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ  10 สิงหาคม 2548 - ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

(ปิดสมุดทะเบียน ณ 8 ก.ย. 2559)

ประวัติการศึกษา 

• M.B.A. (Honors Degree) Industrial Management II class 

 Pacific States University, California, USA 

ประวัติการอบรม 

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ปี 2554  หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)

• ปี 2550 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็ค คอร์ปอร์เรช่ัน 

  ตรวจสอบ และกรรมการ   (ประเทศไทย)

  บริหารความเสี่ยง

2546 - 2549 ที่ปรึกษาบริษัทและ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

  กรรมการ

บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

  และกรรมการตรวจสอบ

2549 - 2552 ประธานกรรมการ บจ. หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)

2546 - 2550 กรรมการ และ บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส

  รองกรรมการผู้จัดการ

องค์กร หรือหน่วยงานอ่ืน

2549 - 2551 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ นายสุริย์  บัวคอม

ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 72  ปี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ  20 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท 116,666 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.00109 

(ปิดสมุดทะเบียน ณ 8 ก.ย. 2559) ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาโท  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม 

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ปี 2557 หลักสูตร Anti - Corruption : The Practical Guild (ACPG)

• ปี 2551 หลักสูตร Directors Certification Program Refresher (DCP-Re)

หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)

• ปี 2550 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)

• ปี 2549 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

สถาบันอื่น 

ประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด

ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  (รุ่น 4010)

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ บมจ. ไทยไวร์โพรดักส์

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

2556 - 2559 กรรมการและประธานกรรมการ บมจ. บลิส-เทล

  ตรวจสอบ

บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการสรรหา Zhengxin Bank Co., Ltd.

องค์กร หรือหน่วยงานอ่ืน

2556 - 2558 อนุกรรมการพัฒนาศูนย์ กสทช.

  ข้อมูลกลาง

27รายงานประจำาปี 2559



ชื่อ นายอาชนัน อัศวโภคิน

ตำาแหน่ง กรรมการ

อายุ 36  ปี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ  11 เมษายน  2557 - ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
(ปิดสมุดทะเบียน ณ 8 ก.ย. 2559)

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 มหาวิทยาลัยชิงหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

• ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์

บอสตัน คอลเลจ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม 

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ปี 2558   หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2547 - 2548 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บมจ. หลักทรัพย์ เอเซียพลัส 

(ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท เอเซีย พลัส 

กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จำากัด (มหาชน))

ชื่อ นางสุวรรณา  พุทธประสาท

ตำาแหน่ง กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 61  ปี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ  27 มิถุนายน  2543 - ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท 7,013,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06546 

(ปิดสมุดทะเบียน ณ 8 ก.ย. 2559) ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาโท  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม 

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ปี 2554 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)

• ปี 2550 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

• ปี 2547 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล

กรรมการ บจก. กัสโต้ วิลเลจ

กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)

กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์  (ประจวบคีรีขันธ์  2554)

กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท

กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิต้ี

กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช โฮเทลแมเนจเมนท์

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์

กรรมการ บจก. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล

กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์

2556 - 2557 กรรมการ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

2548 - 2555 กรรมการ และกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทน

บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

28 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



ชื่อ นายซวง ชัยสุโรจน์

ตำาแหน่ง กรรมการ  กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 61  ปี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ  23 สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท 680,654 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00635 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ปิดสมุดทะเบียน ณ 8 ก.ย. 2559)

ประวัติการศึกษา 

• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม 

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ปี 2551  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

• ปี 2547 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

สถาบันอื่น 

• ปี 2551 หลักสูตร Executive Education Program, Stanford University

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กัสโต้ วิลเลจ

กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์

กรรมการ บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิต้ี

กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์    
  (ประจวบคีรีขันธ์  2554)

กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)

กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)

กรรมการ บจก. พร็อพเพอร์ต้ี โฮสท  

กรรมการ บจก. คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์

กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)

กรรมการ บจก. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล

กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์

กรรมการ บจก. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอส.อาร์. ดี นอร์ทอีสท์

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า

องค์กร หรือหน่วยงานอื่น

2559 - ปัจจุบัน  นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เชียงใหม่
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ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กัสโต้ วิลเลจ

กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์

กรรมการ บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิต้ี

กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)

กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)

กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พร็อพเพอร์ต้ี โฮสท  

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์

กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล

กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์

ชื่อ นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์

ตำาแหน่ง กรรมการ  รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 59  ปี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ  20 เมษายน  2553 - ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
(ปิดสมุดทะเบียน ณ 8 ก.ย. 2559)

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญาโท  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม 

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ปี 2559   หลักสูตร How to Develop Risk Management (HRP)

• ปี 2554  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

30 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
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2526
บริษัทได้จดทะเบียนจัดต้ังด้วยทุนจดทะเบียนจำานวน 1.0 ล้านบาท 
เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2526 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
รับจ้างก่อสร้างบ้านอย่างครบวงจรบนท่ีดินของลูกค้า

2533
บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า โดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื อาคารท่ีพกัอาศยัให้เชา่และอาคาร
สำานักงานให้เช่า 

2534
บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนและนำาหุ้นสามัญ
เข้าทำาการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือ 
วันที่ 11 กันยายน 2534 

2535
บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน

2536
บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัดเม่ือวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2536

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีทุนจดทะเบียน 10,714,426,091 บาท 
ทุนชำาระแลว้10,714,381,645 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน  
10,714,381,645 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า  
โดยมีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 และ 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  
เลขท่ี 1 ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120  
เลขทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่ 131
โทรศัพท์ : 0-2677-7000 โทรสาร : 0-2677-7003
เว็บไซต์  : www.qh.co.th 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. ประวัตคิวามเป็นมา การเปล่ียนแปลง 
และพัฒนาการที่สำาคัญ
บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) มีประวัติความเป็นมา 
การเปล่ียนแปลง และพัฒนาการท่ีสำาคัญ ซ่ึงสามารถสรุปได้ 
ดังต่อไปน้ี

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)32



2540
บริษัทประสบปัญหาในการดำาเนินธุรกิจในช่วงวิกฤติการณ์การเงิน

2542
บริษัทได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร
และสถาบันการเงินและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ด้วยดี และในปี 2548 บริษัทได้
ชำาระคืนเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารและสถาบันการเงินตามสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครบทั้งจำานวน

2544
บริษัทได้เพ่ิมทุนและเสนอขายหุ้นให้แก่ Government of Singapore 
Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) สัดส่วนร้อยละ 20  
คิดเป็นมูลค่าหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด 812.0 ล้านบาท

2549
บริษัทและบริษัทย่อยได้จำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และ/หรือให้สิทธิการเช่า และ/หรือโอน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สำาหรับโครงการประเภทอาคาร
สำานักงาน (Office Building) จำานวน 2 โครงการ คือ โครงการ
คิวเฮ้าส์ เพลินจิต และโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้แก่กองทุนรวม
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ ซ่ึงได้รับอนุมัติ

จากสำานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 และบริษัท
ได้ลงทุนในกองทุนรวมจำานวน 204.5 ล้านหน่วย ซ่ึงคิดเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 25.66 ของหนว่ยลงทุนท้ังหมดของกองทุนรวม
และคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,045.1 ล้านบาท

นอกจากนี ้บรษัิทจดัการ ไดแ้ตง่ตัง้ให้บรษัิท ควิ. เอช. อนิเตอร์
เนช่ันแนล จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) สำาหรบัอสงัหารมิทรพัย์
ทั้งหมดที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี และ
คู่สัญญาสามารถขยายเวลาได้อีกเป็นคราวๆ คราวละไม่เกนิ 5 ปี

2555
บริษัทได้จำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์
ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือให้สิทธิการเช่า และ/หรือโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรม จำานวน 3 โรงแรม คือ 
โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูน้ำา โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ 
สุขุมวิท 10 และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม ให้แก่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์  
เรซิเดนซ์ (QHHR) (“กองทุนรวม”) ซ่ึงได้รับอนุมัติจาก
สำานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2555 และบริษัท
ได้ลงทุนในกองทุนรวมจำานวน 105.28 ล้านหน่วย ซึ่งคิดเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 31.33 ของหนว่ยลงทุนท้ังหมดของกองทุนรวม
และคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,050.28 ล้านบาท 
 
โดยภายหลังจากท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินแล้ว กองทุนรวม
จะนำาอสงัหารมิทรพัยท่ี์ไดม้าซ่ึงกรรมสทิธิแ์ละสทิธกิารเช่าออก
ให้เช่าหรือให้เช่าช่วงแก่บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิต้ี จำากัด 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 100

ทั้งนี้ บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด ได้ว่าจ้าง
บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี
บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 
เป็นผู้บริหารจัดการโรงแรม และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์เป็น
ระยะเวลา 3 ปี และคูส่ญัญาสามารถขยายเวลาไดอี้กเป็นคราวๆ 
คราวละไม่เกิน 3 ปี
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2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จำากัด(มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัท
ร่วมดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
และให้เช่า รวมท้ังร่วมลงทุนในบริษัทอ่ืน และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถจำาแนกได้ดังนี้ คือ
• ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน
• ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
• ธุรกิจโรงแรม
• ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า
• ธุรกิจรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่า ได้แก่ 

โรงแรม อะพาร์ตเมนต์ อาคารสำานักงานให้เช่า และบ้าน 
ท่ีพักอาศัยให้เช่า

• ธุรกิจการลงทุน

(รายละเอียดตามหัวข้อ การตลาดและการแข่งขัน ข้อ 1 ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข้อย่อย ก) ถึง ง))

2. โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบริษทั
19.87%

25.66%

31.33%

21.34%

100.0%

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
ควอลิตี้ เฮ้าส์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์

โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 
กรุ๊ป

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จำากัด (มหาชน)
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2.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

100.0%

100.0%100.0%

100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

14.15% 80.58%

19.42%

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์

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. 
อินเตอร์เนชั่นแนล

บจ. เซนเตอร์ พอยต์
ฮอสพิทอลิตี้

บจ. พร็อพเพอร์ต้ี โฮสท

บจ. คิว.เอช แมเนจเม้นท์

บจ. คาซ่า วิลล์

บจ. คิว. เอช
อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ)

Harbour View 
Corporation1/

หมายเหตุ : 1/  ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 85.85 ของ Harbour View Corporation ซี่งไม่ได้เป็น 
               บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ได้แก่

   1. Glory Star     23.63%
    2. IPEM     31.83%
   3. RGR          30.39%
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2.2.1 บริษัทย่อย
บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 13 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด
ถือหุ้นโดย บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด (บริษัทถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในปัจจุบัน
ดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้าน
พร้อมที่ดิน และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

2. บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำากัด 
ถือหุ้นโดยบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 80.58 และส่วนท่ีเหลือ
ร้อยละ 19.42 ถือหุ้นโดยบริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด 
ในปัจจุบันดำาเนินธุรกิจรับบริหารงานสาธารณูปโภค
โครงการบ้านของบริษัท และบริษัทย่อย 

3. บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด 
ถือหุ้นโดยบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100 ในปัจจุบันดำาเนิน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านพร้อม
ที่ดิน และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

4. บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
ถือหุ้นโดยบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100 ในปัจจุบันดำาเนิน
ธุรกิจรับจ้างบริหารในอาคารท่ีพักอาศัย โรงแรม และ
อาคารสำานักงานให้เช่า และลงทุนในบริษัทต่างๆ

5. บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำากัด
ถือหุ้นโดยบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ในปัจจุบันดำาเนินธุรกิจการลงทุน
ใน Harbour View Corporation ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ
โรงแรมและอาคารสำานักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟง 
ประเทศเวียดนาม และได้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วน
ร้อยละ 14.15

6. บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำากัด 
บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วน 
รอ้ยละ 100 ในปัจจบัุนดำาเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพ่ือขาย ได้แก่ บ้านพร้อมท่ีดิน และหน่วยในอาคาร 
ชุดพักอาศัย ในจังหวัดระยอง

7. บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำากัด
บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วน 
รอ้ยละ 100 ในปัจจบัุนดำาเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อขาย ได้แก่ บ้านพร้อมท่ีดิน และหน่วยในอาคาร 
ชุดพักอาศัย ในจังหวัดเพชรบุรี

8. บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จำากัด 
บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายแผ่น
คอนกรีตสำาเร็จรูปให้กับโครงการบ้านสำาหรับบริษัทและ
บริษัทในเครือ

9. บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำากัด 
บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วน 
ร้อยละ 100 เพ่ือประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 
ได้แก่ บ้านพร้อมท่ีดิน ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
เขตปริมณฑล

10. บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำากัด  
บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัทคาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วน 
ร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย ได้แก่ บ้านพร้อมท่ีดิน และหน่วยในอาคาร 
ชุดพักอาศัยในจังหวัดชลบุรี 

11. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จำากัด 
บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์  

12. บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำากัด  
บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วน 
ร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย ได้แก่ หน่วยในอาคารชุดพักอาศัย ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

13. บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด 
บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจ
โรงแรม และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์

2.2.2 บริษัทร่วม
บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วม 2 บริษัท และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 2 กองทุน ได้แก่

1. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) 
บริษัทมีนโยบายลงทุนระยะยาวโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 ได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.87 บริษัทร่วม 
ดังกล่าวประกอบธุรกิจค้าปลีก โดยจำาหน่ายสินค้าและ
ให้บริการท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม 

บรษัิทมนีโยบายการแบ่งการดำาเนนิงานของบรษัิท บรษัิทย่อย
และบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)36



ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัยแบบครบ
วงจร (One Stop Shopping Home Center) โดยใช้ชื่อ 
โฮมโปร (Home Pro) เป็นเครือ่งหมายการค้าของบรษัิทฯ 
และการให้บริการพื้นที่ร้านค้าให้เช่า
 

2. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
บรษัิทถอืหุ้นในสดัสว่นรอ้ยละ 21.34 (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559) โดยบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นโฮลด้ิงคอมพานีท่ีจัดต้ังข้ึน
เพื่อลงทุนระยะยาวในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด 
(มหาชน) ซ่ึงประกอบธรุกจิธนาคารพาณชิย์ โดยให้บรกิาร
เกี่ยวกับเงินฝาก สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจ และ
สินเชื่อบุคคล โดยบริษัทร่วมดังกล่าวถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 100 

3. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส์์              
จัดต้ังข้ึนในเดือนธันวาคม 2549 ซ่ึงบริษัทลงทุนระยะยาว
โดยถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25.66 ประกอบ
ธรุกจิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ให้เช่าและไดร้บัจดทะเบียน 
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภท
ไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำานวน 
7,970 ล้านบาท อาคารสำานักงานให้เช่าท่ีกองทุนรวม
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ลงทุน ได้แก่ 
โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต และ
โครงการเวฟ เพลส 

4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ 
เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
จัดตั้งข้ึนในเดือนกรกฎาคม 2555 ซ่ึงบริษัทลงทุน
ระยะยาวโดยถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 31.33 

ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ และได้รับจดทะเบียน 
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เท่ากับจำานวน 3,360 ล้านบาท ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิต้ี เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ 
เรซิเดนซ์ ได้แก่ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูน้ำ า โรงแรม
เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม

2.2.3 บริษัทอื่น ได้แก่
Harbour View Corporation ซ่ึงดำาเนินธุรกิจโรงแรม และ
อาคารสำานักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟง ประเทศเวียดนาม 
โดยเดิมบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยได้ถือหุ้นร้อยละ 21 ปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้น
ได้ลดลงเหลือร้อยละ 14.15 สาเหตุจากบริษัทไม่ได้ทำาการ
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าว ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วน เนื่องจากเห็นว่าบริษัทดังกล่าวมีผลประกอบ 
การขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

2.3 เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจ
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ขาย ธรุกจิโรงแรม และธรุกจิอาคาร
สำานกังานให้เช่า ท้ังนี ้นโยบายการดำาเนนิธรุกจิในช่วงระยะเวลา 
3 ปีข้างหน้า (ปี 2560 - 2562) บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมุ่ง
เน้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทบ้านเดี่ยว  
ทาวนเ์ฮ้าส ์และคอนโดมิเนยีม ท่ีมคีณุภาพในหลายระดบัราคา 
ท้ังในกรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อครอบคลุม 
ทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมท้ังการเน้นความปลอดภัยและ
บริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
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1. เงินลงทุนของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท ประเภท/ลักษณะธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว 
  (ล้านบาท)

%
การถือหุ้น

1. บริษัทย่อย
1.1 บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด รับจ้างบริหารอาคารท่ีพักอาศัย โรงแรม อาคาร 25.0 100.00

สำานักงานให้เช่า และลงทุนในบริษัทต่างๆ

1.2 บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 3,000.0 100.00

1.3 บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำากัด รับบริหารงานสาธารณูปโภคส่วนกลาง

โครงการบ้าน ของบริษัทและบริษัทย่อย 380.0 80.58

1.4 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จำากัด ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 5.0 100.00

1.5 บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิส อะพาร์ตเม้นต์ 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  กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ควอลติี ้เฮ้าส ์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภท 7,863.1 25.66

อาคารสำานักงานให้เช่า

 2.4 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิต้ี เฮ้าส์  ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม 3,360.0 31.33

     โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ และเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์

2. เงินลงทุนของบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (บริษัทย่อย)

ชื่อบริษัท ประเภท/ลักษณะธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว 
  (ล้านบาท)

%
การถือหุ้น

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

เงินลงทุนของบริษัท

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)38



4. เงินลงทุนของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด (บริษัทย่อย)

     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  ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 5.0 100.00

ประเภทระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำาเร็จรูป

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

5. เงินลงทุนของบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวี ไอ) จำากัด

     ชื่อบริษัท ประเภท/ลักษณะธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว

(ล้านเหรียญสหรัฐ)
%

การถือหุ้น

Harbour View Corporation โรงแรมและอาคารสำานักงานให้เช่า 6.8 14.15

(เดิมชื่อ “Harbour View Joint Stock Company”) ในเมืองท่าไฮฟง ประเทศเวียดนาม

3. เงินลงทุนของบริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด (บริษัทย่อย)

ชื่อบริษัท ประเภท/ลักษณะธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว 
  (ล้านบาท)

%
การถือหุ้น

 บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำากัด รับบริหารงานสาธารณูปโภคส่วนกลางโครงการบ้าน 380.0 19.42
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1.  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุ่ม
ตามประเภทของธุรกิจแต่ละประเภท โดยจะใช้กลยุทธ์การ
แข่งขันท่ีแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของแต่ละ
ประเภทธุรกิจซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

• สินค้าระดับบน

โครงการบ้านเดี่ยว

Q Twelve Q House Avenue
พฤกษ์ภิรมย์ / 

พฤกษ์ภิรมย์ Regent
ลัดดารมย์ /

ลัดดารมย์ Elegance
วรารมย์ /

วรารมย์ Premium

บริษัท / ราคาต่อหลัง > 100 ล้านบาท 24-80 ล้านบาท 30-85 ล้านบาท 7-30 ล้านบาท 6-12 ล้านบาท

1. บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์   

2. บจ. คาซ่า วิลล์

การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ

ก)  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่

• ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน
บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินการจัดสรรท่ีดินขายพร้อมบ้าน โดย
จะพิจารณาที่ดินทีต่ั้งอยู่ในทำาเลที่เหมาะสม มีการจัดสรร
ทีด่ินออกเป็นแปลงย่อยๆ และสร้างบา้นบนทีด่ินดังกล่าว 
พร้อมท้ังมีการดำาเนินการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ 
ด้วย ปัจจุบันธุรกิจขายบ้านพร้อมท่ีดินของบริษัทและ
บรษัิทย่อยจะมุง่เนน้ทำาเลท่ีตัง้โครงการท่ีมถีนนท่ีสามารถ
เดินทางเข้าเมืองได้สะดวก ท้ังย่านกรุงเทพมหานคร 

ปริมณฑล และต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี  จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
นครปฐม

บรษัิทและบรษัิทย่อยมีนโยบายขยายกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย
ให้กวา้งข้ึน โดยปัจจบัุนบรษัิทและบรษัิทย่อยมกีารพฒันา
สินค้าต้ังแต่ระดับล่าง ระดับกลาง และระดับบน ซ่ึง
สามารถแบ่งกลุ่มสินค้าได้ ดังนี้

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)40



• สินค้าระดับกลาง

โครงการบ้านเดี่ยว  โครงการทาวน์เฮ้าส์

Casa Grand
/Legend

Casa Premium Casa Ville/ Presto Casa Seaside Casa City

บริษัท / ราคาต่อหลัง 7-12 ล้านบาท 5-7 ล้านบาท 4-6 ล้านบาท 3-6 ล้านบาท 3-4 ล้านบาท

1. บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์

2. บจ. คาซ่า วิลล์

3. บจ. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)

4. บจ. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)

• สินค้าระดับล่าง

   โครงการบ้านเดี่ยว                             โครงการทาวน์เฮ้าส์

     The Trust Ville    Gusto The Trust Town Home

บริษัท / ราคาต่อหลัง       3-5 ล้านบาท   2.5-3.5 ล้านบาท 2-4 ล้านบาท

1. บจ. เดอะ คอนฟิเด้นซ์  

2. บจ. กัสโต้  วิลเลจ

3. บจ. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)

ศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และ
จังหวัดนครปฐม 

ท้ังนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
ของลูกค้าท่ีต้องการความสะดวกในการเดินทางไป
ทำางานและการดำาเนนิชีวติ โดยเนน้กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย
ท่ีเป็นกลุม่เจา้ของกจิการ ผูบ้รหิารระดบักลางขึน้ไป รวม
ท้ังพนักงานบริษัทหรือคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการความสะดวก
ในการเดินทางไปทำางาน และมีรูปแบบการใช้ชีวิตใน
เมืองเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้ช่ือโครงการตามประเภท
สินค้า ดังนี้

• ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
บริ ษัทและบริ ษัท ย่อยมีน โยบายในการ
ขยายธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 
โดยพิจารณาโครงการ ท่ี มีผลตอบแทน
การลง ทุน ท่ี เหมาะสม มุ่ ง เน้ นทำ า เล ท่ี
ตั้งโครงการใจกลางเมืองหรือใกล้เส้นทาง
รถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) 
ท้ังในเส้นทางปัจจุบันและส่วนต่อขยายใน
อนาคต รวมท้ังบริเวณแหล่งชุมชนท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีเดินทางสะดวกเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัท
ย่อยยังได้ขยายโครงการไปในต่างจังหวัดท่ีมี
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สินค้าระดับบน สินค้าระดับกลาง สินค้าระดับล่าง

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

บริษัท / ราคาต่อหน่วย 14-140 ล้านบาท 3-7 ล้านบาท 2-5 ล้านบาท 1.5-4 ล้านบาท > 1 ล้านบาท

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 (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)

ข)  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่

• ธุรกิจโรงแรม
บริษัทได้ก่อสร้างอาคารโรงแรมและเช่าอาคารโรงแรม
ภายใต้ช่ือ “เซนเตอร์ พอยต์” เพื่อให้บริการท่ีพักอาศัย
แก่ลูกค้าชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาทำางานและท่องเท่ียว
ในประเทศไทยท่ีมีความต้องการเช่าท่ีพักอาศัยในระยะส้ัน
และระยะยาว โดยคำานึงถึงการให้บริการและสิ่งอำานวย
ความสะดวกตา่งๆภายในห้องพกัอาศยั ดังนัน้ บรษัิทและ
บริษัทย่อยจึงเลือกทำาเลท่ีต้ังของโครงการอยู่ในบริเวณใกล้
ส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ หรือทำาเลท่ีต้ังย่านใจกลางเมือง 
ใกลศ้นูยก์ลางธรุกจิ  เป็นตน้ นอกจากนี ้บรษัิทและบรษัิท
ย่อยยังเน้นการให้บริการในด้านอื่นๆ เช่น ห้องประชุม  
ศูนย์ธุรกิจ ห้องอาหาร เป็นต้น และยังมีนโยบายการ
ให้บริการท่ีมีคุณภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมี
ประสทิธภิาพ มีอุปกรณแ์ละเครือ่งมือสือ่สารโทรคมนาคม
ที่ทันสมัย 

สินทรัพย์ท่ีใช้ในการดำาเนินธุรกิจโรงแรม เป็นท้ังระยะยาว
และสินทรัพย์ท่ีบริษัทเช่ามาเพ่ือดำาเนินการ อายุสัญญา 
1-3 ปี

• ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า
บริษัทดำาเนินการก่อสร้างอาคารสูงบนท่ีดินของบริษัท
และท่ีดินเช่าระยะยาว เพ่ือให้บริการพื้นท่ีสำานักงานให้
เช่าแก่ลูกค้า โดยเลือกทำาเลท่ีตั้งของโครงการท่ีอยู่ใน
ศูนย์กลางธุรกิจ (CBD: Central Business District) ที่มี
สิง่อำานวยความสะดวกดา้นสาธารณปูโภคและการสือ่สาร
โทรคมนาคมอย่างครบครัน นอกจากน้ี บริษัทยังให้ความสำาคัญ

กับคุณภาพของอาคารท่ีได้มาตรฐาน การให้บริการท่ีมี
คุณภาพ และมีการวางรูปแบบพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
ให้มีความเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้การดำาเนินธุรกิจต่างๆ เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ค)  ธุรกิจรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 
ได้แก่ โรงแรม อะพาร์ตเมนต์ อาคารสำานักงานให้เช่า และ
บ้านที่พักอาศัยให้เช่า ดังนี้ี้

• รบัจ้างบรหิารอาคาร เวฟเพลส อาคารสำานกังานควิเฮา้ส์ 
ลุมพินี และอาคารสำานักงานคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ให้แก่
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์์

• รับจ้างบริหารอาคารท่ีพักอาศัยให้เช่า ได้แก่ โครงการ
เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ และโครงการ
เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ รับจ้างบริหารบ้าน
พักอาศัยให้เช่าโครงการ แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร 
ให้แกก่องทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่า แลนด ์
แอนด์ เฮ้าส์

• รับจ้างบริหารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำาริ  
และโรงแรมแกรนด์เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21 ให้แก่
บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

• รบัจา้งบรหิารโรงแรมเซนเตอร ์พอยต ์ประตนู้ำา  โรงแรม
เซนเตอร ์พอยต ์สขุุมวทิ 10 และโรงแรมเซนเตอร ์พอยต ์
ชิดลม ให้แก ่กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่า 
ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 

• รับจ้างบริหารโรงแรมแแมนดารินให้แก่ บมจ.แมนดาริน
โฮเต็ล
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ง)  ธุรกิจการลงทุน

บริษัทได้ลงทุนโดยทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยใน
บริษัทและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตามรายละเอียดต่างๆ 
ดังต่อไปนี้
• Harbour View Corporation (“HVC”) บริษัทได้ลงทุน

ทางอ้อมใน HVC โดยบริษัทได้ถือหุ้นในบริษัท คิว.เอช. 
อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (QHI) ในสัดส่วนร้อยละ 100  
และ QHI ไดถ้อืหุ้นในบรษัิท ควิ. เอช. อินเตอรเ์นช่ันแนล 
(บีวีไอ) จำากัด (“QHI (BVI)”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 
โดย QHI (BVI)ได้เข้าไปลงทุนในHVCในสัดส่วนร้อยละ 
14.15 HVC ประกอบธุรกิจโรงแรมและอาคารสำานักงาน 
ให้เช่าในเมืองท่าไฮฟงประเทศเวียดนาม 

• บรษัิท โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จำากดั (มหาชน) บรษัิทได้
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.87 (รายละเอียดที่ได้กล่าวไว้
แลว้ในหัวข้อลกัษณะการประกอบธรุกจิ ข้อ 2.2.2. บรษัิท
ร่วม ข้อย่อย 1)

• บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ได้ลงทุนระยะยาวในธนาคารแลนด์ 
แอนด ์เฮ้าส ์จำากดั (มหาชน) ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 บรษัิท
ได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.34 (รายละเอียดที่ได้กล่าว
ไว้แล้วในหัวข้อลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.2.2. 
บริษัทร่วมข้อย่อย 2)

• กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส์ (“QHPF”) 
บริษัทและบริษัทย่อยจำาหน่ายอสังหริมทรัพย์พร้อม 
ส่วนควบและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือให้สิทธิการเช่า 
และ/หรอืโอนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ประเภทอาคาร
สำานักงาน (Office Building) จำานวน 2 โครงการ คือ 
โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต และโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้
แกก่องทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ควอลติี ้เฮ้าส ์
และบริษัทเข้าลงทุนใน QHPF จำานวน 204.5 ล้านหน่วย 
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.66 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด
ของ QHPF และคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,045.1 ล้านบาท 

 
นอกจากน้ี บริษัทจัดการ ได้แต่งต้ังให้บริษัท และ/หรือ 
บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 
ของบริษัท เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property 
Manager) สำาหรับอสังหาริมทรัพย์ท้ังหมดท่ี QHPF 
จะเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี และคู่สัญญา
สามารถขยายเวลาได้อีกเป็นคราว ๆ คราวละไม่เกิน 5 ปี 
(โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขเดียวกัน เว้นแต่อัตราค่าธรรมเนียม) 
ข้ึนอยู่กับผลการดำาเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ท้ังน้ี ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับค่าธรรมเนียมรายปี  
ซ่ึงค่าธรรมเนียมรายปีดังกล่าวจะคำานวณอ้างอิงกับผล 
การดำาเนินงานของแต่ละโครงการ 

ในไตรมาส 4 ของปี 2554 บริษัทและบริษัท คิว. เอช. 
อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ได้ดำาเนินการต่อสัญญาเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
(Property Manager) อีก 5 ปีและคู่สัญญาสามารถขยาย
เวลาไดอ้กีเป็นคราว ๆ  คราวละไม่เกนิ 5 ปี ภายใตเ้งือ่นไข
เดียวกันกับสัญญาเดิม

• กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าควอลติี ้เฮา้ส ์
โฮเทล แอนด์เรซิเดนซ์  ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ได้มีมติให้มี
การดำาเนนิการจดัตัง้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิ
การเช่า ควอลติี ้เฮา้ส ์โฮเทล แอนด ์เรซิเดนซ์ (“QHHR”) 
โดยมบีรษัิทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จำากดั ทำาหนา้ท่ีเป็นผูบ้รหิารจดัการในฐานะบรษัิทจดัการ 
(“บริษัทจัดการ”) โดยให้บริษัทจำาหน่ายทรัพย์สินท่ีใช้ใน
การประกอบกิจการโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูน้ำา 
สุขุมวิท 10 และชิดลม และดำาเนินการเพื่อให้QHHR ได้
เขา้ทำาสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์สำาหรบัโรงแรมเซนเตอร ์
พอยต์ ชิดลม จากสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และ
อนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน QHHR โดยการซ้ือหน่วย
ลงทุนของ QHHR จำานวนไม่เกิน 112 ล้านหน่วย มูลค่า
ที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 
1,120 ล้านบาทโดยประมาณ หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 
1 ใน 3 ของจำานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ QHHR ซึ่ง
บริษัทได้ลงทุนในกองทุนรวมเป็นจำานวน 105.3 ล้าน
หน่วย มูลค่ารวม 1,053 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้บริษัท 
เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ท่ีบรษัิทถอืหุ้นไมว่า่ทางตรงหรอืทางอ้อมไมต่่ำากวา่รอ้ยละ 
99.99 และเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบกิจการ
ของโครงการเซนเตอร์ พอยต์ที่ QHHR เข้าลงทุนทั้ง 3 
โครงการ โดยบรษัิท เซนเตอร ์พอยต ์ฮอสพทิอลติี ้จำากดั 
จะเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินข้างต้นจาก QHHR เป็นระยะ
เวลา 3 ปีนับต้ังแต่วันเร่ิมระยะเวลาการเช่า ในอัตราค่าเช่า
และคา่เช่าช่วงตามท่ีกำาหนด และบรษัิท เซนเตอร ์พอยต ์
ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด จะให้คำามั่นแก่ QHHR ว่าจะเช่าและ
เช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าจาก QHHR ภายหลังจากสิ้นสุด
สัญญาเช่าและเช่าช่วง (แล้วแต่กรณี) เป็นระยะเวลา 3 
ปี หาก QHHR มีความประสงค์ โดยจะมีข้อกำาหนดและ
เงื่อนไขต่างๆ เหมือนกับสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วง
เดิมทุกประการ รวมถึงสิทธิในการขอต่ออายุสัญญาเช่า 
และสัญญาเช่าช่วงไปอีกครั้งละ 3 ปี นับจากวันสิ้นสุด
ของสัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงแต่ละฉบับ รวมท้ังมี

43รายงานประจำาปี 2559



มตอินมุตัิให้บรษัิทเข้าค้ำาประกนัการปฏบิตัติามสญัญาเช่า
อาคารพกัอาศยัโรงแรมเซนเตอร ์พอยต ์ชิดลม ของกอง
ทุนรวมท่ีมีต่อสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
(“สำานักงานทรัพย์สินฯ”) ในฐานะลูกหนี้ร่วม ซึ่งการเข้า
ค้ำาประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าของกองทุนรวมต่อ
สำานักงานทรัพย์สินฯ นี้ คิดเป็นมูลค่ารวมในเบ้ืองต้น
ประมาณ 86.2 ล้านบาท

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้ารับ
ประกนัรายไดค้า่เชา่ขัน้ต่ำาจำานวน 837 ลา้นบาท ท่ี QHHR 
จะได้รับจากการลงทุนในโครงการเซนเตอร์ พอยต์ ท้ังสาม
โครงการ เป็นระยะเวลาโดยประมาณ 3 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 
QHHR เข้าลงทุนในทรัพย์สิน (“ระยะเวลารับประกัน”)

2.  นโยบายราคา

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการกำาหนดราคาสินค้าตาม
ประเภทของระดับสินค้าและต้นทุนในการผลิตสินค้า โดย
กำาหนดราคาให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้

3.  การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย

บริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งช่องทางการจำาหน่ายตาม
ประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้ี้

1)  ธุรกิจการขายบ้านพร้อมท่ีดินและขายหน่วยในอาคาร
ชุดพักอาศัย
บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้ช่องทางการจำาหน่ายโดยผ่าน
สำานักงานขายของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีต้ังอยู่ ณ โครงการน้ันๆ 
รวมท้ัง การออกบูธในงานแสดงสินค้าตามความเหมาะสมและโอกาส

2)  ธุรกิจโรงแรม
บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้ช่องทางการจัดจำาหน่ายหลายรูปแบบ 
ดังต่อไปนี้ 
• การขายโดยพนักงานบริษัท : ลูกค้าสามารถติดต่อกับ

พนักงานท่ีสำานักงานขายส่วนกลาง หรือพนักงานบริษัท
เข้าพบลูกค้าท่ีสำานักงานของลูกค้า ซ่ึงพนักงานบริษัท
สามารถช้ีแจงรายละเอียดได้ครบทุกโครงการ เพ่ือมุ่งเน้น
การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและสร้างความ 
พึงพอใจให้กับลูกค้า

• การขายโดยผ่านตัวแทน : บริษัทเปิดโอกาสให้ตัวแทนทุก
บริษัทสามารถหาลูกค้ามาเช่าห้องพักท้ังระยะสั้นและ 
ระยะยาว เนื่องจากเป็นช่องทางท่ีสามารถเพิ่มลูกค้าได้
มากขึ้น 

• การขายผ่านเว็บไซต์์บริษัท  : บริษัทได้อำานวยความสะดวกให้
ลกูคา้ชาวตา่งประเทศท่ีมีความตอ้งการเข้าพกัในโรงแรม
สามารถจองผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซ่ึงเป็นช่องทาง 
การขายที่มีศักยภาพสูงขึ้นเป็นลำาดับทุกปี

• การขายผ่านเว็บไซต์ตัวแทน : เนื่องจากลูกค้าชาวต่าง
ประเทศมีแนวโน้มใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจองห้องพัก
เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงเปิดช่องทางการขายผ่าน
เว็บไซต์ตัวแทนอีกทางหนึ่ง

3)  ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า
บริษัทและบริษัทย่อยมีช่องทางการจำาหน่ายโดยส่วนใหญ่ขายผ่าน
ตัวแทน เนื่องจากตัวแทนมีเครือข่ายลูกค้าและพื้นท่ีให้เช่าท่ี
กว้างขวาง ลูกค้าสามารถเลือกพ้ืนท่ีเช่าได้หลายแห่งก่อนตัดสินใจ  
นอกจากนี้ ลูกค้าของบริษัทสามารถติดต่อเช่าพื้นที่ได้โดยตรง
กับพนักงานขายพื้นที่อาคารสำานักงานให้เช่าของบริษัท

4.  ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลกูคา้ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมลีกัษณะเป็นลกูคา้รายย่อยซ่ึง
จะแตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

1)  ธุรกิจขายบ้านพร้อมท่ีดินและขายหน่วยในอาคารชุด
พักอาศัย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน ฯลฯ

2)  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่
• ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า : กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น 

บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ท้ังบริษัทสัญชาติไทย
และต่างชาติที่ต้องการอาคารสำานักงานย่านกลางใจเมอืง

• ธุรกิจโรงแรม : กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก เช่น กลุ่มนักธุรกิจ
ชาวต่างชาติท่ีเข้ามาติดต่อธุรกิจหรือทำางานในบริษัท
เอกชนและองคก์รตา่งๆ รวมท้ังนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

5.  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตาม
ประเภทธุรกิจได้ ดังนี้

1)  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
การดำาเนินโครงการต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อย หากโครงการ
ใดเข้าเงื่อนไขท่ีจะต้องย่ืนอนุมัติต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
บริษัทและบริษัทย่อยจะดำาเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)44
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และได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมครบถ้วน  
ส่วนกรณีท่ีโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีไม่ต้องผ่าน
การขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม บริษัทและ 
บริษัทย่อยได้มีการดำาเนินการควบคุมปัจจัยต่างๆ ท่ีจะส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น บริษัทและบริษัทย่อยจะมีการควบคุม
กระบวนการก่อสร้าง และเสียงท่ีเกิดจากการก่อสร้าง ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อชุมชนในช่วงท่ีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา 
รวมท้ังมีการควบคุมดูแลการจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ และ
ควบคมุการกอ่สรา้งให้มคีวามปลอดภยั มกีารป้องกนัฝุน่ละออง  
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ก่อสร้าง โดย
มีการแบ่งโซนการก่อสร้าง เพ่ือให้มีผลกระทบต่อบ้านท่ีสร้าง
เสร็จและผู้อยู่อาศัยให้น้อยที่สุด

2)   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
บริษัทและบริษัทย่อยมีมาตรการป้องกันและควบคุมดูแลไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านปัญหาสาธารณูปโภค เช่น 
มีมาตรการในการตรวจสอบหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี
สามารถช่วยลดหรือประหยัดพลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะ 
และตรวจสอบสภาพน้ำาทิ้ง เป็นต้น
 
ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อยจึง
ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแต่อย่างใด

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
บรษัิทและบรษัิทย่อยจะแบ่งแยกการแข่งขันในอตุสาหกรรมและ
การแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อยตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

1.  ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 

สำาหรับตลาดท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในปี 2558 มี
จำานวน 123,830 หน่วยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 จำานวน 
133,479 หน่วย หรือลดลงร้อยละ 7 โดยสามารถแยกเป็นท่ีอยู่อาศัย
ประเภทจัดสรรมีจำานวน 101,455 หน่วย หรือลดลงร้อยละ 7 
และที่อยู่อาศัยประเภทสร้างเองมีจำานวน 22,375 หน่วย หรือ
ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557

สำาหรบัตลาดท่ีอยูอ่าศยัสรา้งเสรจ็จดทะเบียน ม.ค.- พ.ย. 2559 
มจีำานวน 110,357 หน่วยเมือ่เปรียบเทยีบกับชว่งเวลาเดียวกนั
ของปี 2558  จำานวน 113,566 หน่วย หรือลดลงร้อยละ 3 โดย
สามารถแยกเป็นท่ีอยู่อาศัยประเภทจัดสรรมีจำานวน 89,940 หน่วย 
หรือลดลงร้อยละ 3 และท่ีอยู่อาศัยประเภทสร้างเองมีจำานวน 
20,417 หน่วย หรือลดลงร้อยละ 2 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วง
เวลาเดียวกันของปี 2558

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
           

45รายงานประจำาปี 2559



ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร โดยแยกตามประเภทที่่อยู่อาศัยระหว่างปี 2553 - เดือน พ.ย. 2559

ท่ีอยู่อาศัยจดทะเบียนเพ่ิม 
ประเภทจัดสรรแบ่งแยกตาม 
ประเภทของท่ีอยู่อาศัย

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2558
(ม.ค.-พ.ย.)

2559
(ม.ค.-พ.ย.)

%  
การเปล่ียนแปลง
ของ ปี 2558/ 

ปี 2557

% 
การเปล่ียนแปลง 

ของ 
 ปี 2559/ปี 2558
(ม.ค.-พ.ย.)

บ้านเดี่ยว 11,403 13,999 10,887 13,869 13,443 11,837 11,198 11,681 -12% +4%

บ้านแฝด 1,366 1,381 1,069 2,470 2,776 2,366 1,966 1,665 -15% -15%

ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ 11,707 11,614 11,218 21,238 17,306 19,624 17,980 15,541 +13% -14%

อาคารชุด 59,919 34,734 78,409 71,440 75,058 67,628 61,671 61,053 -10% -1%

รวม ท่ีอยู่อาศัยจดทะเบียน 
     เพิ่มประเภทจัดสรร

84,395 61,728 101,583 109,017 108,583 101,455 92,815 89,940 -7% -3%

ที่มา  :  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำาหรับ ปี 2558 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2557 จากตัวเลขท่ีอยู่อาศัย
จดทะเบียนเพ่ิมประเภทจดัสรร พบวา่ตลาดท่ีอยู่อาศัยประเภท
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และอาคารชุดปรับตัวลดลง เนื่องจาก
ภาวะหนี้สินครัวเรือนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้สถาบันการเงิน
เพ่ิมความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือมากข้ึน จึงกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในขณะที่ตลาด
ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์เพิ่มข้ึน เนื่องจากเป็นสินค้าท่ีมี
จำานวนหน่วยขายท่ีเปิดใหม่ระดับราคา 2-5 ล้านบาทในทำาเลท่ีดี
เข้ามาในตลาดจำานวนมากขึ้น

ในขณะท่ีตัวเลขท่ีอยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร 
สำาหรับ 11 เดือนของปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี 2558  พบว่าตลาดที่อยู่อาศัยปรับตัวลดลง เนื่องจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ฟ้ืนซ่ึงในปี 2558 ผู้มีรายได้ 
ระดับสูงยังได้รับผลกระทบไม่มากนัก นอกจากนั้นภาระหนี้
สินครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับท่ีสูง ส่งผลให้สถาบันการเงินยัง
คงเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ผู้ประกอบการจึงปรับแผนการ
เปิดโครงการโดยให้ความสำาคัญกับโครงการแนวราบ รวมถึง
การชะลอโครงการระดับกลางถึงล่างและเน้นตลาดผู้ท่ีมีกำาลังซ้ือ
มากขึ้น และในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2559 มีปัจจัยภายนอก
ท่ีเข้ามามีผลกระทบทำาให้ผูป้ระกอบการเลือ่นเปิดโครงการออก
ไปเป็นปี 2560

สำาหรับแนวโน้มตลาดท่ีอยู่อาศัยโดยรวมของปี 2560 บริษัท
คาดการณว์า่ภาพรวมธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์จะใกลเ้คยีงปี 2559 
และอาจเตบิโตขึน้บ้างเลก็นอ้ย  ซ่ึงปัจจยับวกมาจากการลงทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานของภาครฐัท้ังในเรือ่งระบบขนสง่มวลชนท่ีมี
ความชัดเจนมากข้ึน  รวมท้ังอัตราดอกเบ้ียยังคงในระดับท่ีต่ำาอยู่ 
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือได้ง่ายข้ึน แต่ปัจจัยลบมาจากหน้ีครัวเรือนท่ี

ยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ว่าการผ่อนชำาระรถคันแรกจะเริ่มทยอย
หมดไปแล้วบ้างก็ตาม  สถาบันการเงินจึงยังคงเข้มงวดในการ
ปล่อยสินเชื่อ รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวที่ทำาให้ผู้บริโภค
ชะลอการตัดสินใจซื้อออกไป  

2. ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า

ตลาดอาคารสำานักงานให้เช่าในปี 2559  มีพ้ืนท่ีสำานักงานให้เช่า
รวมท้ังสิ้น 8.556 ล้านตารางเมตรโดยมีพื้นท่ีให้เช่าเพ่ิมข้ึน
จากปีก่อนประมาณ  0.151  ล้านตารางเมตร ส่วนใหญ่เข้ามาใน
ย่านรอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ ( Non-CBD) ประมาณ 0.119  
ล้านตารางเมตร ในจำานวนนี้มีพื้นที่ปล่อยให้เช่าเพียง  0.045  
ล้านตารางเมตร เจ้าของอาคารใช้เองประมาณ  0.044 ล้าน
ตารางเมตร และเข้ามาในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) เพียง 
0.062 ล้านตารางเมตร 

ภาพรวมของตลาดอาคารสำานักงานยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น อีกท้ังการเมืองมี
เสถียรภาพมากขึ้น ถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อตลาดอาคาร
สำานักงาน โดยในปีนี้จะมีอัตราการเข้าใช้พื้นท่ีสำานักงานรวม
ทั้งสิ้นประมาณ  7.895  ล้านตารางเมตร  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ประมาณ 0.196 ล้านตารางเมตร โดยปริมาณการเข้าใช้พื้นที่
มาจากบริษัทในประเทศไทยและต่างชาติท่ีมีการขยายพ้ืนท่ี
ในอาคารเดิม การขยายพื้นที่ไปยังอาคารใหม่ที่มีพื้นที่รองรับ
มากกว่า และการเช่าพ้ืนท่ีใหม่ในอาคารสร้างใหม่ท่ีอยู่ในทำาเล 
รอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) ซ่ึงเป็นอาคารท่ีมี
คุณภาพและราคาถูกกว่าอาคารสำานักงานในย่านศูนย์กลาง
ธุรกิจ ซึ่งขณะนี้มีพื้นที่เหลืออยู่ต่ำากว่า 10%

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)46



สำาหรับอัตราค่าเช่าเฉลี่ย (สำาหรับพื้นที่ 200-300 ตารางเมตร) 
ปรบัตวัดขึีน้ทุกทำาเล เมือ่เปรยีบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2558 โดยท่ี
อัตราคา่เช่าเฉลีย่ของอาคารสำานกังานเกรดเอในย่านศนูย์กลาง
ธุรกิจ (CBD) ปรับเพ่ิมข้ึนจาก 897 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
เป็น 953 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอาคารสำานักงาน
เกรดเอในย่านรอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) ปรับเพิ่ม
ข้ึนจาก 707 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็น 770 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน สำาหรับอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคาร
สำานักงานเกรดบีในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ปรับเพ่ิมข้ึน
จาก 656 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเป็น 700 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน และอาคารสำานักงานเกรดบีในย่านรอบนอก
ศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) ปรับเพิ่มข้ึนจาก 613 บาทต่อ 
ตารางเมตรต่อเดือนเป็น 642 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
  
แนวโน้มตลาดอาคารสำานักงานให้เช่าในปี 2560 คาดว่า
จะยังคงเติบโต โดยมีพ้ืนท่ีสำานักงานให้เช่าเพ่ิมข้ึนประมาณ  
0.195 ล้านตารางเมตร ส่วนใหญ่เข้ามาในย่านรอบนอก
ศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) ประมาณ 0.165 ล้านตารางเมตร  
และในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ประมาณ 0.030 ล้านตาราง
เมตร ดังน้ันในย่านรอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD)   
คาดว่าจะมีการแข่งขันสูง และเป็นทำาเลท่ีลูกค้าต้องการพื้นท่ี
ขนาดใหญ่ให้ความสนใจมาก ซ่ึงลูกค้าอาจมีอำานาจในการ
ต่อรองสูงกว่าในการเช่าพ้ืนท่ีอาคารสำานักงานท่ีอยู่ในย่าน
ศูนย์กลางธุรกิจท่ีมีพ้ืนท่ีเหลืออยู่กำาจัด สำาหรับอัตราค่าเช่ามี
แนวโน้มปรับเพ่ิมข้ึนในทุกทำาเล  เน่ืองจากมีอาคารสำานักงานใหม่
ท่ีสร้างเสร็จจำานวนไม่มาก แต่ยังคงมีลูกค้าที่ให้ความสนใจใช้
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

CBD         : Central Business District - ถนนสีลม ถนนสาทร ถนนสุรวงศ์             

ถนนพระราม 4 ถนนเพลิตจิต ถนนวิทยุ ถนนสุขุมวิทช่วงต้น และถนน

อโศก เป็นต้น

Non-CBD  : ถนนสุขุมวิทช่วงปลาย ถนนเพชรบุรี ถนนรัชดาภิเษก ถนน

พหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพระราม 3 และถนนบางนา-ตราด 

เป็นต้น

3. ธุรกิจโรงแรม/อาคารพักอาศัยให้เช่า

ณ ส้ินปี 2559 มียอดรวมจำานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติตลอดท้ังปี 
จำานวน 32.58 ล้านคน เพิ่มขึ้นจำานวน 2.66 ล้านคน หรือ เพิ่ม
ข้ึนอัตรารอ้ยละ 8.91 เมือ่เปรยีบเทียบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของ
ปี 2558 ท่ีมีจำานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติรวม 29.92 ล้านคน โดย
ในครึ่งปีแรก 2559 ตลาดที่เคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ระเบิดท่ีแยกราชประสงค์ในช่วงปลายปี 2558 ท่ีผ่านมาได้ฟ้ืนตัว
กลับมาอย่างรวดเร็ว เช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และญ่ีปุ่น 

รวมทั้ง นักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกล อาทิ สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และรัสเซีย ได้ฟื้นตัวดีขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ ในช่วง
ครึ่งหลงัของปี 2559 มีกรณีเหตุการณ์ปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ
จากจีนอย่างเข้มงวดและจริงจัง และต้ังแต่ช่วงกลางเดือน ต.ค. 2559  
ได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดงานกิจกรรม งานร่ืนเริงบันเทิง
ต่าง ๆ หรือ การจัดงานตามเทศกาลประเพณีและวัฒนธรรม
ให้สอดคล้องกับการจัดพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  
(พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี) ส่งผลให้
ในช่วงเดือน ต.ค. ถึง พ.ย. 2559 กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
และจำานวนยอดนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตลิดลง ซ่ึงในช่วงเดอืน 
ธ.ค. 2559 กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีาไดผ้ลกัดนักระตุน้ให้
เกดิการเดนิทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวตา่งชาตอิกีครัง้ โดย
จัดโปรโมช่ันส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยในรูปแบบต่าง ๆ และ 
การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย 
ในตา่งประเทศ จำานวน 1,000 บาท ตอ่คนเป็นการช่ัวคราว 3 เดอืน  
รวมท้ัง ปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทาง
อนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival - VOA) ให้
แก่ชาวต่างชาติ โดยปรับลดจาก 2,000 บาท เป็น 1,000 บาท 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน เช่นกัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจำานวน 
นักท่องเท่ียวต่างชาติกลับมากระเตื้องข้ึนอีกครั้งในช่วงเดือน 
ธ.ค. 2559 ต่อเนื่องจนถึงช่วงปีใหม่ 2560

สำาหรบัตลาดโรงแรม ในปี 2559 คาดวา่จะมีจำานวนห้องพกัรวม
ท้ังส้ิน 45,195 ห้อง โดยเพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2558 จำานวน 2,777 
ห้อง หรอื เพิม่ข้ึนอตัรารอ้ยละ 6.55 เมือ่เทียบกบัจำานวนห้องพัก 
ในปี 2558 ท่ีมีจำานวนรวมท้ังสิ้น 42,418 ห้อง โดยโรงแรม 
ระดับกลางมีสัดส่วนห้องพักในตลาดมากท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่ง  
ท้ังนี้ โรงแรมใหม่ท่ีเปิดตัวในปี 2559 ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในย่าน
ธรุกจิสขุุมวิทและเพลนิจติ ดังนัน้ ถงึแมว่้าจะมภีาวะการแข่งขัน
อย่างเข้มข้นในตลาดโรงแรมนั้น จะได้รับความบรรเทาลงบ้าง
จากอัตราการเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ียังคง
มีอัตราการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

โดยภาพรวมของการลงทุนในประเทศไทย เม่ือพิจารณาจาก
ข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
ท่ีมีนักลงทุนต่างประเทศย่ืนขอรับส่งเสริมการลงทุนในปี 2559  
ช่วงเวลาเดอืน ม.ค.-พ.ย. ยอดสะสมรวม จำานวน 790 โครงการ  
มลูคา่เงนิลงทุนรวมท้ังสิน้ 226,116 ลา้นบาท เมือ่เปรยีบเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่มีนักลงทุนต่างประเทศยื่น
ขอรับส่งเสริมการลงทุน จำานวนรวม 491 โครงการ มูลค่า
เงินลงทุนรวมท้ังสิ้น 91,290 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2559  
(ม.ค.-พ.ย.) มีจำานวนโครงการเพิม่ข้ึน 299 โครงการ หรอืเพ่ิมข้ึน 

47รายงานประจำาปี 2559



คิดเป็นร้อยละ 60.9 และมูลค่าการลงทุนเพ่ิมข้ึน จำานวน 134,826 
ล้านบาท หรือ คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 147.7 เม่ือเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 อีกท้ัง พบว่าจำานวนโครงการ
และมูลค่าการลงทุนท่ีนักลงทุนต่างประเทศย่ืนขอรับส่งเสริม
การลงทุนในปี 2559 (ม.ค.-พ.ย.) คิดเป็นสัดส่วนของจำานวน
โครงการถึงร้อยละ 141.32 และมูลค่าเงินลงทุนร้อยละ 212.23 
เม่ือเทียบกับช่วงเวลา ม.ค.-ธ.ค. ของท้ังปี 2558 ซ่ึงสะท้อนให้เห็น
ถึงความเช่ือม่ันของนักลงทุนต่างประเทศท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมากเมื่อเทียบ
กับปีที่แล้ว

ถ้าพิจารณาจำานวนชาวต่างประเทศท่ีได้รับใบอนุญาตทำางาน
ในบริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน และประเภทพักอาศัยช่ัวคราว
ในเขตกรุงเทพมหานคร  ยอดสะสมถึงสิ้นเดือน ธ.ค. 2559 มี
จำานวน 93,718 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี 2558 จำานวน 89,872 คน เพิ่มขึ้นจำานวน 3,846 คน หรือ
เพิม่ข้ึนรอ้ยละ 4.28 ซ่ึงกลุม่ลกูคา้เป้าหมายหลกัของห้องชุดพกั
อาศยัให้เช่ายังคงเป็นกลุม่ลกูคา้ชาวญ่ีปุ่นและชาวตา่งชาตอิืน่ ๆ  
ในแถบเอเชีย เนื่องจาก นักลงทุนชาวญี่ปุ่นเป็นกลุ่มที่เดินทาง
เข้ามาลงทุนสูงสุดในประเทศไทย ในเดือน ธ.ค. 2559 จำานวน
ชาวญ่ีปุ่นท่ีไดร้บัใบอนญุาตทำางานคงเหลอืในประเทศไทยยังคง
มีจำานวน 36,468 คน และในอันดับที่ 2 และ 3 จะเป็น ชาวจีน 
และ ชาวฟลิปิปินส ์ท่ีจำานวน 22,162 และ 14,374 คน ตามลำาดบั   
ท้ังนี้ คาดการณ์ว่าจำานวนชาวต่างชาติท่ีเข้ามาทำางานใน
กรุงเทพมหานครฯ มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
เน่ืองจาก ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
อย่างเป็นทางการในปี 2559 และมีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็น
ศูนย์กลางของการลงทุนของอาเซียน โดยเฉพาะสำาหรับชาวต่างชาติ
ท่ีจะต้องการลงทุนในกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม  (CLMV) 

สำาหรับตลาดอาคารท่ีพักอาศัยให้เช่าในปี 2559 มีจำานวนห้องพัก
อาศัยให้เช่ารวมท้ังส้ิน 21,352 ห้อง เม่ือเปรียบเทียบกับส้ินปี 2558 
ท่ีมีจำานวน 21,037 ห้อง เพิ่มข้ึนจากสิ้นปี 2558 จำานวน 
315 ห้อง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 โดยมีโครงการเปิดตัวใหม่  
5 โครงการ จำานวน 463 ห้อง โดยมีโครงการเก่า 1 โครงการ จำานวน 
148 ห้อง ทำาการรโีนเวตและเปลีย่นเป็นโรงแรม ท้ังนี ้ถงึแม้วา่
ลูกค้าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ยังคงชอบท่ีจะพักอาศัยในเซอร์วิส 
อะพาร์ตเมนต์ แต่ก็มีชาวต่างชาติบางส่วนท่ีมีประสบการณ์ 
การทำางานและการพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร จะย้ายออก
ไปอยู่ในคอนโดมิเนียมให้เช่า ซ่ึงมีขนาดของตลาดเติบโตเพ่ิมข้ึน  
และได้เข้ามามีบทบาทการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้น

ที่มา:  ข้อมูลจากกองงานคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน
       ข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
       ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว
       ข้อมูลจากการรวบรวมของบมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์

8%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AGENCY FOR REAL 
       ESTATE AFFAIRS)

สัดส่วนยอดขายบริษัทฯ ต่อยอดขายรวมของตลาดท่ีอยู่อาศัยสำาหรับ
โครงการแนวราบ

1%

สัดส่วนยอดขายบริษัทฯ ต่อยอดขายรวมของตลาดท่ีอยู่อาศัยสำาหรับ
โครงการแนวสูง

4%

สัดส่วนยอดขายบริษัทฯ ต่อยอดขายรวมของตลาดที่อยู่อาศัยสำาหรับ
โครงการแนวราบและแนวสูง

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์

ตลาดที่อยู่อาศัยโครงการแนวราบ

ตลาดที่อยู่อาศัยโครงการแนวสูง

ตลาดที่อยู่อาศัย

บรษัิทฯ มสีดัสว่นยอดขายของตลาดท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีกรงุเทพ
และปริมณฑล ประจำาปี 2559 สรุปได้ดังนี้  
• สำาหรับโครงการแนวราบประกอบด้วย ตลาดบ้านเดี่ยว, 

บ้านแฝด และ ทาวน์เฮ้าส์ ซ่ึงทางบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทาง 
การตลาดประมาณ 8%

• สำาหรบัโครงการแนวสงูประกอบดว้ย ตลาดคอนโดมิเนยีม    
ซึ่งทางบริษัทฯมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ  1% 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งหมด ประมาณ 4% 
ของยอดขายรวมของตลาดท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีกรุงเทพและ
ปริมณฑล แสดงภาพได้ดังนี้

ส่วนแบ่งทางการตลาด

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)48
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โครงสร้างรายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทรายได้ 1/ ดำาเนินการโดย
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

   1.1 ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์และบริษัทย่อย 2/ 14,857 71 14,582 67 14,725 66

   1.2 ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์และบริษัทย่อย 3/ 3,078 15 4,632 21 5,427 24

   1.3 ธุรกิจโรงแรม บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์

817 4 759 3 700 3บจ. คิว.เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล และ

บจ. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้

   1.4 ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ 373 2 385 2 367 2

รวมรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 19,125 92 20,358 93 21,219 95

2. รายได้อื่นๆ 

   2.1 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ 1,595 7 1,233 6 1,060 4

       ในบริษัทร่วม

   2.2 อื่นๆ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ และบริษัทย่อย 188 1 197 1 158 1

รวมรายได้อื่นๆ 1,783 8 1,430 7 1,218 5

รวม 20,908 100 21,788 100 22,437 100

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) บจ. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) และ บจ.คาซ่า วิลล์ 
                   (ระยอง 2553)

โครงสร้างรายได้บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)50



(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการ ดำาเนินการโดย
% การถือหุ้นของ  

บริษัท  
ณ 31 ธ.ค. 2559

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

1. ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า

• อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี   กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
ควอลิตี้เฮ้าส์

25.66 152 10 139 11 129 12     อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต

     อาคารเวฟ เพลส 

ยอดรวม 152 10 139 11 129 12

2. ธุรกิจโรงแรม 

• โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า ควอลิต้ี 
เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์  
เรซิเดนซ์

31.33 47 3 44 3 29 3

     ประตูน้ำา

     โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์

     สุขุมวิท 10

     โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์

     ชิดลม

ยอดรวม 47 3 44 3 29 3

3. ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง

บมจ. โฮม โปรดักส์
เซ็นเตอร์

19.87 820 51 697 57 648 61

ยอดรวม 820 51 697 57 648 61

4. ธุรกิจการลงทุน

บมจ. แอล เอช 
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

21.34 576 36 353 29 254 24

ยอดรวม 576 36 353 29 254 24

ยอดรวมทั้งสิ้น 1,595 100 1,233 100 1,060 100

โครงสร้างส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

51รายงานประจำาปี 2559



ปัจจัยความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนใน HVC มีมูลค่าเงิน
ลงทุนสทุธหิลงัหักคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน เท่ากบัศนูย ์
เม่ือเปรยีบเทียบกบัเงนิลงทุนตามราคาทุนจำานวน 33 ลา้นบาท 
โดยบรษัิทไดต้ัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนดงักลา่วไวเ้ตม็
จำานวน ท้ังนี้ เนื่องจาก HVC ซ่ึงประกอบธุรกิจโรงแรมและ
อาคารสำานักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟง ประเทศเวียดนาม มี
ผลการดำาเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทย่อย QHI(BVI) มีเงินให้กู้ยืมแก่ HVC 
คิดเป็นเงินต้นและดอกเบ้ียค้างรับ จำานวนประมาณ 1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และ 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำาดับ (2558 : 
ประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ตามลำาดับ ดังรายละเอียดตาม หัวข้อรายการระหว่างกัน ข้อ (14) 
Harbour View Corporation) บริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมี 
ความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินให้กู้ยืมทั้งจำานวน เนื่องจาก HVC 
มีผลการดำาเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม 
QHI(BVI) ได้ตั้งสำารองเผื่อหนี้สินดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ 
บริษัทยังได้เข้าค้ำาประกันเงินกู้ยืมแก่ HVC มาตั้งแต่ปี 2540  
เนื่องจากผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีภาระท่ีจะต้องจัดหาเงินให้กับ 
HVC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละราย ดังนั้น ในส่วนของ 
QHI (BVI) และผู้ถือหุ้นอีกรายหน่ึงจึงได้ทำาการค้ำาประกันเงินกู้ยืม 
(เงินต้นและดอกเบ้ีย)เป็นจำานวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่
สถาบันการเงิน โดยรับผิดชอบฝ่ายละร้อยละ 50 ของจำานวน
เงินกู้ยืมดังกล่าว หรือคิดเป็นภาระค้ำาประกันของบริษัทเท่ากับ 
1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ถ้าเปรียบเทียบภาระของบริษัท
และบริษัทย่อยกับผู้ถือหุ้นรายอ่ืนท่ีมีต่อการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินท้ังหมดของ HVC แล้วจะเป็นไปตามสัดส่วน 
การถือหุ้นของ QHI(BVI) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 21 ต่อมา HVC 
ได้มีการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน แต่บริษัทย่อย 
(QHI(BVI))ไม่ไดเ้ขา้ซือ้หุ้นเพิม่ทุนดงักลา่ว เนือ่งจากเห็นวา่ยัง
มีผลการดำาเนินงานขาดทุน ทำาให้มีสัดส่วนการถือหุ้น ณ สิ้นปี 
2550 ลดลงเหลือร้อยละ 14.15 ทั้งนี้บริษัทมีภาระหนี้ที่จะต้อง

ชำาระคนืหนีต้ามสญัญาค้ำาประกนัเงนิกูยื้มของ HVC จำานวน1.5 
ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือคิดเป็นประมาณ 52 ล้านบาท (ณ วันท่ี 
31 ธนัวาคม 2559) โดยบรษัิทไดม้กีารบันทึกสำารองเผือ่หนีส้นิ 
ดังกล่าวไว้เต็มมูลค่าแล้ว

 
ความเสี่ยงจากภาระผูกพันในการออกตราสารหนี้

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะส้ัน และหุ้นกู้  
จำานวนรวม 25,487 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้น
จำานวน 998 ล้านบาท หุ้นกู้ท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 
จำานวน  6,500 ล้านบาท และหุ้นกู้-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนด
ชำาระภายในหนึ่งปี จำานวน 17,989 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.11 เท่า 
ซ่ึงหากบริษัทไม่สามารถทำายอดขายได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้
อาจส่งผลกระทบต่อการชำาระคืนหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่า
จะสามารถมรีายไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยจะเห็นไดจ้าก ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการขาย
บ้านและท่ีดนิท่ีดำาเนนิการอยู่จำานวน 72 โครงการ คดิเป็นมูลคา่
คงเหลอืประมาณ 37,735 ลา้นบาท และโครงการขายหนว่ยใน
อาคารชุดพักอาศัย จำานวน 15 โครงการ มีมูลค่าขายคงเหลือ
ประมาณ 15,759 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้ของบริษัท
ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้สม่ำาเสมอจากธุรกิจ
โรงแรม และธรุกจิอาคารสำานกังานให้เชา่ ซ่ึงจะช่วยเสรมิสรา้ง
กระแสเงินสดของบริษัท รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงิน
กู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียังไม่ได้เบิกใช้จากธนาคาร
จำานวนรวม 1,432 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ) ซึ่ง
สามารถใช้เป็นแหล่งเงินทุนของบริษัท

อนึ่งการออกหุ้นกู้ของบริษัทนั้นเป็นไปตามนโยบายในการ
จดัหาแหลง่เงนิทุนท่ีมีตน้ทุนทางการเงนิท่ีต่ำากว่าการกูย้มืจาก
สถาบันการเงินและเป็นการลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ี
มีความผันผวน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทสามารถชำาระดอกเบี้ยหุ้นกู้
และไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ตามที่ครบกำาหนด

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียและ 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

จากการท่ีบริษัทและบริษัทย่อยต้องใช้เงินลงทุนจำานวนมาก
ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากเงิน
กู้ยืมธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้  
ดังน้ัน อัตราดอกเบ้ียในตลาดเงินจึงมีส่วนสำาคัญท่ีส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทท่ีใช้ในการดำาเนินงานและ
พัฒนาโครงการ

1. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากการลงทุน การให้กู้ยืมเงิน และการค้ำาประกันบริษัทท่ีเก่ียวข้องราย 
Harbour View Corporation

Harbour View Corporation (“HVC”) เป็นบรษัิทท่ีเกีย่วขอ้ง โดยบรษัิท ควิ.เอช. อินเตอร์
เนช่ันแนล (บีวีไอ) จำากัด (“QHI(BVI)”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 100 โดยถอืผา่นบรษัิทย่อย คอื บรษัิท ควิ.เอช. อนิเตอรเ์นช่ันแนล จำากดั) ถอืหุ้นใน 
HVC ในสัดส่วนร้อยละ 14.15 (เดิมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21)

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)52



จากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย บริษัทและบริษัทย่อยจึง
ได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีผันผวน 
โดยท้ังนี้ข้ึนอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบ้ียในขณะนั้น ซ่ึง
มาตรการท่ีบรษัิทนำามาใช้ เช่น การออกหุ้นกูท่ี้มีอัตราดอกเบ้ีย
คงท่ี แทนเงนิกูยื้มจากธนาคารท่ีสว่นใหญ่จะเปน็อตัราดอกเบ้ีย
ลอยตัวและมีต้นทุนดอกเบ้ียท่ีสูงกว่า หรือ การออกตั๋วแลก
เงินระยะสั้นซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียต่ำาขายให้แก่นักลงทุนประเภท
สถาบัน ซ่ึงเป็นการลดภาระต้นทุนดอกเบ้ียและเหมาะสม
สอดคล้องกับธุรกิจประเภทโครงการบ้านท่ีต้องการเงินลงทุน
ระยะสัน้เพือ่ใช้ในการพฒันาโครงการ การวางแผนงานกอ่สรา้ง
โครงการให้มีระยะเวลาท่ีสั้นลง เพ่ือลดภาระดอกเบ้ียเงินกู้ยืม  
รวมทั้งมีการติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย และพิจารณา
ใชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิท่ีเหมาะสมในการบรหิารเพือ่ลดความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการสร้างบ้านก่อนขาย (Prebuilt)
 
บรษัิทและบรษัิทย่อยประกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือ
ขายและให้เชา่ โดยมีรายไดห้ลกัมาจากการขายบ้านพรอ้มท่ีดนิ
ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการ
ขายบ้านพร้อมที่ดินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72 และร้อยละ 78 
ของรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่าตาม
ลำาดบั  โดยบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีการสรา้งบ้านเสรจ็กอ่นขาย 
(Prebuilt) ทำาให้ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างบ้านสูง
และมีความเสี่ยงหากบ้านที่สร้างเสร็จขายไม่หมด
  
อย่างไรกต็าม บรษัิทและบรษัิทย่อยมีวธิดีำาเนนิการเพือ่ป้องกนั
หรอืลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยแบง่การก่อสร้างเปน็เฟสๆ และ
ควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือด้วยการก่อสร้างบ้านให้เหมาะ
สมกับการขายในแต่ละช่วงรวมท้ังใช้ข้อมูลการขายโครงการ
ในอดีตมาทำาการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้
สามารถสร้างบ้านก่อนขายได้ตรงกับความต้องการและเป็นท่ี
ยอมรบัของลกูคา้ นอกจากนีจ้ากการเป็นผูป้ระกอบการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่และอยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์มา
นานทำาให้เป็นทีรู่้จักและยอมรับของกลุ่มลูกค้าเปา้หมายทัง้ใน
เรื่องคุณภาพ ราคา และการให้บริการจะช่วยลดความเสี่ยงใน
ด้านสินค้าคงเหลือได้

ความเสี่ยงจากการขายบ้านก่อนสร้างเสร็จ (Presale)

บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีนโยบายการขายบ้านก่อนสร้างเสร็จ

(Presale)สำาหรับบ้านระดับราคาไม่สูงมากถึงราคาปานกลาง 
รวมถึงอาคารชุดพักอาศัย ซ่ึงการขายบ้านสั่งสร้างนี้เป็นการ
เพิ่มโอกาสในการขายและเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทย่อย 
อย่างไรก็ตาม การขายบ้านสั่งสร้างมีความเสี่ยงด้านการ
ควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นการตั้งราคาขายก่อน
เริ่มก่อสร้าง ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีวิธีการลดความเสี่ยง
ดังกล่าว โดยการทำาสัญญาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จกับผู้รับเหมา
ก่อสร้างและมีการตกลงราคาค่าวัสดุก่อสร้างไว้ล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลา 6-12 เดือนสำาหรับกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็น 
ผู้จัดซ้ือจัดหาเอง ประกอบกับบ้านในระดับราคาดังกล่าวมี
ขนาดเลก็และอาศยัระยะเวลากอ่สรา้งสัน้กวา่บ้านระดบัราคาสงู 
ทำาให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำาระบบการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ 
พรีแฟลบบริเคช่ัน และแบบทันเนิลมาใช้กับบ้านระดับราคา
ต่ำากว่า 3 ล้านบาท และทาวน์เฮ้าส์ 2-3 ชั้น เพื่อลดระยะเวลา
ก่อสร้างให้สั้นลง ซึ่งสามารถควบคุมต้นทุนได้

ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่สูง

ปัจจุบันธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันท่ีสูงข้ึน ท้ัง
จากจำานวนผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่เพิ่มขึ้น การเปิดตัวโครง
การใหม่ๆเพิ่มข้ึนของผู้ประกอบการรายใหญ่ ซ่ึงส่งผลให้
อุปทานของอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็ รวมถงึการนำา
กลยุทธก์ารตลาดต่างๆมาใช้อย่างต่อเนือ่ง เพือ่กระตุน้ยอดขาย
อสังหาริมทรัพย์ ทำาให้การแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น อย่างไร
ก็ตาม การท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่
อยู่ในตลาดมานาน และมช่ืีอเสยีงในการขายบ้านและอาคารชุด
พักอาศัย ระดับบน ระดับกลาง และระดับล่าง  ทำาให้ได้เปรียบ
ในด้านชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ คุณภาพและมาตรฐานสินค้า 
นอกจากนีบ้รษัิทยังได้มีการเพิม่นวตักรรมรปูแบบของสนิคา้ให้
มคีวามหลากหลายและแตกตา่งจากคูแ่ข่งเพือ่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน รวมท้ังเน้นการให้บริการหลัง 
การขายที่มีประสิทธิภาพ

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

ความเสี่ยงการขาดแคลนผู้รับเหมาก่อสร้างและแรงงาน
ฝีมือก่อสร้าง

ด้วยการก่อสร้างบ้านและพัฒนาโครงการบ้านนั้น ต้องอาศัย
ผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือ โดยเฉพาะสินค้าบ้านท่ีบริษัทและ
บรษัิทย่อยขายนัน้ เป็นสนิคา้ท่ีอยู่ในระดบักลางและระดบับนท่ี
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มุง่เนน้คณุภาพสนิคา้เป็นสำาคญั ซ่ึงผูร้บัเหมาและแรงงานฝมีอื
ท่ีมีความชำานาญในการก่อสร้างบ้านหรืองานสาธารณูปโภค
ส่วนกลางโครงการบ้านท่ีมีอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นมี
จำานวนจำากัดและอาจจะมีจำานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงท่ีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตและ
ขยายตัว 

การขาดแคลนผูร้บัเหมาและแรงงานฝมืีออาจจะเป็นอุปสรรคใน
การผลิตสินค้า การเติบโตของยอดขายสินค้า และการควบคุม
คุณภาพของสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบาย
เปิดโอกาสให้ผูร้บัเหมารายใหม่ๆ ท่ีมีคณุสมบัตคิรบถว้นสามารถ
รับเหมางานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ รวมทั้ง มีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมา
รายใหม่และรายเก่าอย่างสม่ำาเสมอ
  
นอกจากน้ี หากผู้รับเหมามีปัญหาด้านการเงินบริษัทและบริษัทย่อย
ยังให้ความช่วยเหลือในด้านสภาพคล่องทางการเงินแก่ผู้รับเหมา 
ตามความเหมาะสมและตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ัง 
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างโดย
การนำาเทคโนโลยีการกอ่สรา้งแบบพรคีาสท์ พรแีฟลบบรเิคช่ัน 
และแบบทันเนิลมาใช้ เพ่ือลดการใช้แรงงานคนและลดระยะ
เวลาการก่อสร้างบ้าน

ความเสี่ยงจากราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้าง
             
วัสดุก่อสร้างเป็นต้นทุนหลักอย่างหน่ึงซ่ึงบริษัทอาจมีความเส่ียง
ในเรื่องของราคาวัสดุก่อสร้างท่ีมีความผันผวนและอาจปรับ
ตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการลดความเสี่ยง โดยการ
ทำาสัญญาจ้างเหมาค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างบางประเภท
กับผู้รับเหมา ส่วนวัสดุก่อสร้างหลักบริษัทจะติดต่อกับผู้ผลิต
หรือตัวแทนจำาหน่ายรายใหญ่โดยตรง ทำาให้บริษัทมีอำานาจใน
การต่อรองและสามารถจัดทำาข้อตกลงด้านราคาและปริมาณ
ได้ในเงื่อนไขท่ีดีกว่า นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีนโยบายท่ีจะ
พัฒนาและขายโครงการให้เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจาก 
ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างได้

4. ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อ 
ที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์

จากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวและความกังวลของภาระหนี้สิน
ครัวเรือนทำาให้ธนาคารพาณิชย์มีการเข้มงวดในการให้สินเช่ือ
เพือ่ท่ีอยู่อาศยั และอาจมคีวามเสีย่งสงูท่ีธนาคารพาณชิย์จะไม่
อนุมัติ ทำาให้ลูกค้าที่จองซื้อบ้านและคอนโดมิเนียมไม่สามารถ
โอนกรรมสิทธิ์ได้ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายได้ แต่อย่างไรก็ตาม
บรษัิทไดม้มีาตรการในการลดความเสีย่งดงักลา่ว โดยจะทำาการ
ประเมินคุณสมบัติเบ้ืองต้นและความสามารถในการผ่อนชำาระ
เงินกู้ของลูกค้าแล้วส่งให้ธนาคารพิจารณาการให้สินเช่ือก่อน
การจองซ้ือ  นอกจากนี ้บรษัิทไดป้รบัเพิม่จำานวนเงนิดาวนห้์อง
ชุดพักอาศัยท่ีมีราคาต่ำากว่า 10 ล้านบาทจากเดิม 10% เป็น 15% 
ของราคาซื้อขาย ทำาให้ส่วนที่จะขอสินเชื่อจากธนาคาร ณ วัน
ท่ีโอนกรรมสิทธิ์มีจำานวนท่ีลดลง ซ่ึงจะช่วยลดความเสี่ยงจาก
การปล่อยสินเชื่อของธนาคาร
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของทุนชำาระแล้ว

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

2.  GIC PRIVATE LIMITED 1,154,421,450 10.77

3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 680,583,215 6.35

4.  N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 281,261,300 2.63

5.  CHASE NOMINEES LIMITED 240,599,601 2.25

6.  กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 233,456,833 2.18

7.  J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 166,795,666 1.56

8.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 149,272,307 1.39

9.  NORTRUST NOMINEES LTD-CL-AC 128,461,178 1.20

10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 126,138,100 1.18

    รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 5,836,935,251 54.49

    รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 10,714,381,645 100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำาไรสำาหรับปีของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำารองต่างๆทุกประเภทท่ี
กฎหมายและบริษัทได้กำาหนดไว้

สำาหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำาไรสำาหรับปีของบริษัทย่อย   ซึ่ง
คณะกรรมการของบรษัิท และ/หรอื บรษัิทย่อยจะพจิารณาเกีย่วกบันโยบายการจา่ยเงนิปันผลตามความเหมาะสมของการบรหิาร
โครงสร้างเงินทุนและการบริหารทางการเงินโดยรวม  

ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล
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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. นายซวง ชัยสุโรจน์ กรรมการ 23 สิงหาคม 2559

12. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ 20 เมษายน 2553

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 12 ท่าน
ซึ่งประกอบด้วย
     กรรมการที่เป็นผู้บริหาร      3 ท่าน
     กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   5 ท่าน
     กรรมการที่เป็นอิสระ         4 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

                        โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการของบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการจำานวนไมน่อ้ย
กว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการท้ังหมดนั้นต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราช
อาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายกำาหนด

กรรมการบรษัิทแตล่ะท่านมวีาระการดำารงตำาแหนง่คราวละ 3 ปี 
ในกรณีปกติท่ัวไป เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทได้กำาหนดให้
กรรมการออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำาปี 
ทุกคร้ัง ถ้าจำานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  
ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำาแหน่งเม่ือ
1)  ตาย
2)  ลาออก
3)  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย
4)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
5)  ศาลมีคำาสั่งให้ออก

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ และกระบวนการในการ
แต่งตั้งกรรมการใหม่
ในการคัดเลอืกกรรมการ  บรษัิทให้ความสำาคัญกบัความโปรง่ใส
ในการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน
จะเป็นผู้เสนอช่ือกรรมการใหม่ โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกำาหนด  
และพจิารณาวา่มีความรู ้ความสามารถในสว่นท่ีบรษัิทตอ้งการ
มากนอ้ยเพยีงใดเพือ่เสนอให้คณะกรรมการบรษัิทพจิารณา และ
นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 

นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือผู้ท่ีเหมาะสม 
เป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งเป็นจดหมาย
ถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ
บรษัิทจะสง่ตอ่ให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน 
พิจารณาคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จากนั้นจะนำาเสนอ
รายช่ือกรรมการดังกล่าวต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้ง
กรรมการดังกล่าว
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สำาหรับการสรรหากรรมการท่ีมาทดแทนกรรมการท่ีหมดวาระหรือ
ลาออกน้ัน  พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการท่ีจะมาทดแทน
เป็นหลักว่ามีความรู้ ความสามารถในส่วนท่ีบริษัทต้องการมาก
น้อยเพียงใด

คุณสมบัติของกรรมการ
1.1 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างน้อย

ด้านหนึ่งด้านใดท่ีสำาคัญสำาหรับคณะกรรมการบริษัท 
(เช่น การเงิน  การบัญชี  การตลาด  กฎหมาย การจัดการ 
อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ) และมีความชำานาญในวิชาชีพใน
ระดับสูง

1.2 มีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
1.3 มีความเป็นผู้นำา 
1.4 มีความซ่ือสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นท่ี

เหมาะสม มีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนด  
(เช่น พระราชบัญญัติมหาชนจำากัด พระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ)

1.5 สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระ
จากฝ่ายจัดการ

1.6 สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทท่ีตนเป็นกรรมการได้อย่าง 
เพียงพอ และเอาใจใส่ ในการปฏิ บัติ  หน้า ท่ีตาม 
ความรับผิดชอบของตน

บริษัทไม่ได้กำาหนดจำานวนการดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการ
ชุดอ่ืนของบริษัทหรือการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 
เนื่องจากบริษัทเห็นว่ากรรมการบริษัทแต่ละท่านได้พิจารณา
ถึงความเหมาะสมด้านเวลาและมีเวลาท่ีเพียงพอท่ีจะอุทิศให้
แก่บริษัทในการท่ีจะรับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการดังกล่าว 
และบริษัทมีความม่ันใจว่ากรรมการบริษัทแต่ละท่านเป็นผู้ท่ีมี
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ที่สามารถ
สร้างประโยชน์ กำาหนดนโยบายการดำาเนินธุรกิจ และให้คำาปรึกษา
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำาเนินธุรกิจตามมาตรฐานท่ี
บริษัทคาดหวังไว้ได้

ขอบเขตอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
• มีอำานาจ หน้าท่ีตามข้อบังคับของบริษัท ซ่ึงรวมถึงการดูแล

และจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• กำาหนดวสิยัทัศน ์ภารกจิ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบาย
ของบริษัท โดยมีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี

• ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่สำาคัญ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท้ังทางด้านบริหารทรัพย์สินการเงิน และ 
แผนงานบริษัท รวมท้ังติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
แผนงานที่กำาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ขอบเขตอำานาจในการดำาเนินการ ได้แก่ การขออนุญาต
เก่ียวกับการดำาเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ตลอดจน
ย่ืนและรบัเอกสารเกีย่วกบัภาษีจากกรมสรรพากร การแจง้
ความรอ้งทุกข์ตอ่พนกังานตำารวจ หรอืพนกังานสอบสวน 
ถอนคำาร้องทุกข์ ประนีประนอมยอมความให้ถ้อยคำา 
ตลอดจนส่งและรับคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี เป็นต้น

• พิจารณากลั่นกรองรายการท่ีต้องนำาเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักใน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี ดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ี

ประชุมแสดงถึงผลการดำาเนินการของบริษัท
(2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำาไรของบริษัท
(4) เสนอรายช่ือกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมท่ีต้อง

ออกตามวาระ
(5) เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน 

ผู้สอบบัญชี
(6) พิจารณารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
(7) เรื่องอื่น ๆ 

อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจพิจารณาอนุมัติการดำาเนินการใดๆ 
ในกิจการท้ังปวงของบริษัท ซ่ึงการดำาเนินการนั้นต้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจของบริษัท เว้นแต่
เป็นเร่ืองท่ีกฎหมายกำาหนดไว้ว่า จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

กรรมการที่เป็นผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทคือ นายชัชชาติ 
สิทธิพันธุ์  หรือนางสุวรรณา พุทธประสาท หรือนายประวิทย์ 
โชตวิฒันาพนัธุ ์หรอืนายซวง ชัยสโุรจน ์สองในสีท่่านลงลายมือ
ชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำาคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบรษัิท  รวมท้ัง ตดิตามดแูลการบรหิารงานของฝา่ยจดัการ 
ใหม้ีการปฏิบัติตามเปา้หมายและแผนงานของบริษัททีก่ำาหนด
ไว้อย่างสม่ำาเสมอ  โดยในปี 2558 และ ปี 2559 คณะกรรมการ
บริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และ 10 ครั้ง ตามลำาดับ 
ซ่ึงเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมท้ัง
ระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า 14 วัน และ
ส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม 
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  รายชื่อ ตำาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

ปี 2559 ปี 2558

จำานวนคร้ัง % จำานวนคร้ัง %

1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (1) ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ - - 4/4 100

2. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ (1) ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 10/10 100 2/2 100

3. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กรรมการ 10/10 100 8/8 100

4. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (2) กรรมการอิสระ - - 2/2 100

5. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ (2) กรรมการอิสระ 10/10 100 6/6 100

6. นายอนันต์ อัศวโภคิน กรรมการ 10/10 100 8/8 100

7. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการ 10/10 100 8/8 100

8. นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ กรรมการ 10/10 100 8/8 100

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

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

11. นายอาชนัน อัศวโภคิน กรรมการ 9/10 90 8/8 100

12. นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ 9/10 90 8/8 100

13. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ 10/10 100 8/8 100

14. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล (3) กรรมการ 5/6 83 8/8 100

15. นายซวง ชัยสุโรจน์ (3) กรรมการ 3/3 100 - -

การเข้าร่วมประชุมและจำานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี  2558  และ ปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ : (1) นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์  ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 แทนนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  ซึ่งได้ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ โดยมี 
ผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

(2) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558  
แทนนายอดุลย์ วินัยแพทย์ ที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ

(3) นายซวง ชัยสุโรจน์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2559 แทนนายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล ซึ่งได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

เพือ่ให้คณะกรรมการมเีวลาศกึษาข้อมลูกอ่นเขา้รว่มการประชมุ 
โดยกรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างอสิระและ
ไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดและมีการบันทึกรายงานการ

ประชุม ตลอดจนความคิดเห็นของกรรมการอย่างชัดเจนและ
เป็นลายลักษณ์อักษร
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2. ผู้บริหาร

2.1  คณะผู้บริหาร

                    คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายซวง ชัยสุโรจน์ กรรมการผู้จัดการ

3. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ

4. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย รองกรรมการผู้จัดการ

5. นายรวี มงคลทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

6. นายสมมาตร พรหมคุณากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

7. นายอดิศักดิ์ ศรีสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

8. นางสาวอรทัย เหลืองไพฑูรย์ ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

การเข้าอบรมของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนเข้าอบรมเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เช่น  
การเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรท่ีจัดโดยสถาบันอ่ืน

ในปี 2559 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าอบรม ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร หลักสูตรการอบรม

1. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ How to Develop a Risk Management (HRP) 9/2016

2. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย How to Develop a Risk Management (HRP) 9/2016

3. นายอดิศักดิ์ ศรีสุข หลักสูตร The Next Real รุ่นที่ 2
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2.2  ผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายภูมิสถาปัตยกรรม
และพืชสวน

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายโอนและจัดซื้อที่ดิน

ฝ่ายการตลาด
บริษัทในเครือ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ
(สายปฏิบัติการ)

สายสนับสนุนปฏิบัติการ 1 สายสนับสนุนปฏิบัติการ 2 สายโครงการบ้าน 1 สายโครงการบ้าน 2 สายโครงการบ้าน 3 สายโครงการบ้าน 4

ฝ่ายสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรม

ฝ่ายตกแต่งภายใน

ฝ่ายสำารวจและวิจัย

ฝ่ายก่อสร้างกลาง

ฝ่ายจัดสรรที่ดิน

ฝ่ายจัดหาและ
จัดซื้อวัสดุ

ฝ่ายโครงการ
บ้าน 11

ฝ่ายโครงการ
บ้าน 12

ฝ่ายโครงการ
บ้าน 13

ฝ่ายโครงการ
บ้าน 14

ฝ่ายโครงการ
บ้าน 15

ฝ่ายโครงการ
อาคารสูง 1

ฝ่ายโครงการ
อาคารสูง 2

ฝ่ายโครงการ
บ้าน 21

ฝ่ายโครงการ
บ้าน 22

ฝ่ายโครงการ
บ้าน 23

ฝ่ายโครงการ
บ้าน 31

ฝ่ายโครงการ
บ้าน 32

ฝ่ายโครงการ
บ้าน 33

ด้านพัฒนาแบบ
ด้านสนับสนุน
ปฏิบัติการ 2

ด้านโครงการ  
บ้าน 1

ด้านโครงการ  
บ้าน 2

ด้านโครงการ  
บ้าน 3

ด้านโครงการ  
บ้าน 4

ฝ่ายโครงการ 

บ้าน 41

ฝ่ายโครงการ 

บ้าน 42
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ฝ่ายควบคุม
คุณภาพ 2

ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ความปลอดภัย

ฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายพัฒนาระบบ
ประยุกต์เทคโนโลยีใหม่

 ฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร
 สนับสนุนองค์กร 
BackOffice

ด้านวางแผนและก่อสร้าง
โครงการบ้าน

งานวางแผนและ
ประมวลผลการก่อสร้าง

ฝ่ายวางแผน
กลยุทธ์การตลาด

สำานักกฎหมาย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กรรมการผู้จัดการ 
(สายสนับสนุน)

รองกรรมการผู้จัดการ 
(สายสนับสนุน)

สายโครงการบ้าน 5 สายควบคุมคุณภาพ
และบริการ

สายวางแผนและก่อสร้าง
โครงการบ้าน 

สายบริการและบริหารอาคาร
สำานักงานและท่ีพักอาศัยให้เช่า

สายสนับสนุน

บจก. CPH

ฝ่ายก่อสร้าง 
โครงการบ้าน

ฝ่ายโครงการ
บ้าน 51

ฝ่ายโครงการ
บ้าน 52

ฝ่ายโครงการ
บ้าน 53

ฝ่ายรับจ้าง
บริหารอาคาร

ฝ่ายอาคาร
สำานักงาน

ฝ่ายงานระบบและ
ความปลอดภัย

ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนางานระบบ

ฝ่ายขายและ
การตลาด

ฝ่ายควบคุม
คุณภาพ 1

ฝ่ายธุรการ

สำานัก
นักลงทุนสัมพันธ์

สำานัก
เลขานุการบริษัท

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายบริหาร
การเงิน

ด้านโครงการ
บ้าน 5

ด้านอาคาร
สำานักงานให้เช่า

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านสนับสนุน

ด้านบัญชีและ
งบประมาณ

ด้านบริการ
ที่พักอาศัยให้เช่า

ฝ่ายโรงแรม
เซ็นเตอร์ พอยด์  

สีลม

บจก. QHI

ด้านควบคุมคุณภาพ
และบริการ

บจก.QHP

ฝ่ายบริการหลัง 
การขาย QH

ด้านบริการหลัง 
การขาย QH

งานสนับสนุน
บริการหลังการขาย
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3. เลขานุการบริษัท

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2559 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย เป็นเลขานุการบริษัท แทน 
นางสุวรรณา พุทธประสาท ซ่ึงได้ลาออกจากตำาแหน่ง โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 
2559 เป็นต้นไป เพื่อทำาหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่ โดยบริษัทได้กำาหนดบทบาทและหน้าที่หลักของเลขานุการ
บริษัท ดังนี้

1)    ให้คำาแนะนำาเบ้ืองตน้แกก่รรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ในข้อกำาหนดท่ีมีนัยสำาคัญแก่กรรมการ เพื่อให้คณะ
กรรมการบริษัทสามารถทำางานได้อย่างราบรื่น และมี
ข้อมูลในการประกอบการพิจารณา และตัดสินใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่อสัตย์สุจริต

2) จัดทำาและจัดเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
• ทะเบียนกรรมการ
• การประชุมคณะกรรมการ : หนังสือนัดประชุมคณะ

กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานประจำาปีของบริษัท

• การประชุมผู้ถือหุ้น :  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

3) ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในสว่น
ท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกำากับดูแลบริษัทเพื่อให้เป็น
ไปตามระเบียบและข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ

4) เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีท่ีรายงานโดยกรรมการ
หรอืผู้บรหิารและจดัสง่สำาเนารายงานการมีสว่นไดเ้สยีให้
ประธานกรรมการและประธานกรรรมการตรวจสอบรับ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

5) จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้

6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทราบสิทธิ
ต่างๆของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

• ค่าตอบแทนกรรมกาาร
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณา 
ค่าตอบแทนกรรมการจากหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

การทำางานของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท 
ตลาดและคู่แข่งขัน โดยท่ีค่าตอบแทนน้ันจะต้องอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสม และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมี
คุณภาพไว้ได้ 

ท้ังน้ีคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จะกำาหนด
ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำานวน
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เพ่ือนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ และได้มีการเปิดเผยให้เป็นท่ีทราบโดยท่ัวไป

ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจำาเดือน (Retainer)
เป็นคา่ตอบแทนท่ีจา่ยให้กบักรรมการเป็นรายเดอืน ไม่วา่
จะมีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม
2. ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)
เป็นคา่ตอบแทนท่ีจา่ยให้กบักรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร ท่ี
เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง  โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการ
ท่ีเข้าร่วมประชุมเท่านั้น  เพื่อเป็นการจูงใจให้กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำาเสมอ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทครั้งที่ 1/2559 
เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทน
และคา่เบ้ียประชุมของคณะกรรมการชุดตา่งๆ ตัง้แตเ่ดอืน
พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการบริษัทจะได้รับ 

ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ 
โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

 1.1  ประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน
       50,000 บาท/เดือน
 1.2  กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน
           40,000 บาท/เดือน
2. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ กรรมการแต่ละชุดท่ีเข้า

รว่มการประชุมคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร  
มีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
 2.1 ประธานกรรมการได้รับค่าเบ้ียประชุมจำานวน 

35,000 บาท/ครั้ง ซ่ึงหมายความรวมถึง
ประธานกรรมการในแต่ละชุด อันได้แก่ 
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ 
บรรษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการบริหาร
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 2.2 กรรมการ ไดร้บัคา่เบ้ียประชุมจำานวน  28,000  
บาท/ครั้ง

สำาหรับกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับ 
ค่าเบี้ยเข้าประชุม ไม่ว่ากรณีใดๆ

ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็น
จำานวนเงิน 23.98 ล้านบาท และ 24.44 ล้านบาท ตามลำาดับ 
โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง
ปี 2559 ปี 2558

ค่าตอบแทน
รายเดือน

เบ้ียประชุม โบนัส อ่ืนๆ
ค่าตอบแทน
รายเดือน

เบ้ียประชุม โบนัส อื่นๆ

1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (1) ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ - - 970.2 - 376.7 140.0 1,530.3 -

2. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ (1) ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 600.0 315.0 429.3 - 150.0 70.0 - -

3. นายรัตน์ พานิชพันธ์ (2) กรรมการ และ - - - - - - 1,224.2 -

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (2) กรรมการ และ 480.0 - 1,236.4 - 480.0 - - -

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (3) กรรมการอิสระ - - 364.1 - 141.3 217.0 1,224.2 -

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

6. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ (3) กรรมการอิสระ 480.0 714.0 872.4 - 338.7 427.0 - -

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

7. นายอนันต์ อัศวโภคิน กรรมการ 480.0 252.0 1,236.4 - 480.0 224.0 1,224.2 -

8. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการ 480.0 252.0 1,236.4 - 480.0 224.0 1,224.2 -

9. นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ กรรมการ และ 480.0 504.0 1,236.4 - 480.0 364.0 1,224.2 -

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

10. นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการอิสระ 480.0 700.0 1,236.4 - 480.0 651.0 1,224.2 -

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการตรวจสอบ

11. นายสุริย์ บัวคอม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ 480.0 525.0 1,236.4 - 480.0 630.0 1,224.2 -

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

12. นายกฤษณ์  พันธ์รัตนมาลา (4) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - - - - - - 343.5 -

13. นายอาชนัน อัศวโภคิน กรรมการ 480.0 224.0 1,236.4 - 480.0 224.0 884.2 -

14. นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และ 480.0 140.0 1,236.4 - 480.0 - 1,224.2 -

กรรมการบริหารความเสี่ยง

15. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 480.0 - 1,236.4 - 480.0 - 1,224.2 -

16. นายซวง ชัยสุโรจน์ (3) กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 172.0 - - - - - - -

17. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล (5) กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 240.0 - 1,236.4 - 480.0 - 1,224.2 -

รวม 5,812.0 3,626.0 15,000.0 - 5,806.7 3,171.0 15,000.0 -

หมายเหตุ 
:

(1) นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์  ได้รับการอนุมัติและแต่งต้ังให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 
21 กันยายน 2558 แทนนายอภิศักด์ิ ตันติวรวงศ์  ซ่ึงได้ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

(2) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แทนนายรัตน์ พานิชพันธ์ ซึ่งได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

(3) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 แทน
นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ 

(4) นายอาชนัน อัศวโภคิน ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 แทน
นายกฤษณ์  พันธ์รัตนมาลา ที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ

(5) นายซวง ชัยสุโรจน์ ได้รับการอนุมัติและแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 แทนนายพรเทพ พิพัฒน์
ท้ังสกุล ซึ่งได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

(หน่วย: พันบาท)
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• ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร
ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารสี่รายแรกต่อจาก
กรรมการผู้จัดการลงมาและผู้บริหารรายท่ีสี่ทุกราย ซ่ึง
รวมตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในป ี2558 
และ ปี 2559  เป็นจำานวนเงิน 55.9  ล้านบาท และ 45.9 
ล้านบาท ตามลำาดับ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2558

เงินเดือน 30.0 38.3

โบนัส 14.6 15.9

เงินสำารองเลี้ยงชีพ 1.3 1.7

รวม 45.9 55.9

(หน่วย: ล้านบาท)

ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน 
โดยพนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจ
ในอัตราร้อยละ 3 - 6 ของเงินเดือนขณะเดียวกันบริษัทและ 
บริษัทย่อยร่วมจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 - 6 ของเงินเดือน
ด้วย เงนิกองทุนดงักลา่วจดทะเบียนบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทุน 
รับอนุญาตแห่งหน่ึง โดยปฏิบัติิตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติ
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542

5. บุคลากร

ก) ณ สิ้นปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทและ
บริษัทย่อย มีจำานวนพนักงานท้ังส้ิน 1,358 คน 
และ 1,238 คน ตามลำาดับ โดยแบ่งเป็น 
สายงานหลักได้ดังนี้

ส่วนงาน 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

1. สายกรรมการผู้จัดการ 35 41

2. สายโครงการบ้าน 788 879

   และอาคารชุด

3. สายอาคารสำานักงานให้เช่า 328 330

   และโรงแรม

4. สายสนับสนุนปฏิบัติการ 87 108

   รวม 1,238 1,358

     (หน่วย: คน)

ข) ข้อพพิาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปี
ทีผ่่านมา (1 ม.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2559)

- ไม่มี - 

ค) ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทน
ที่ ให้กับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่าง
เหมาะสมตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลงานท่ีทำาได้เปรียบเทียบ
กับเป้าหมายท่ีตั้งไว้ในแต่ละปี  โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน 
โบนสัประจำาปี  เงนิสำารองเลีย้งชีพ ซ่ึงผลตอบแทนโดยรวมของ
พนักงานใน ปี 2558  และปี 2559 แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2558

1. เงินเดือน 510.2 520.2

2. โบนัส 206.3 222.0

3. เงินสำารองเลี้ยงชีพ 22.0 22.0

4. อื่นๆ1/ 71.1 77.4

รวม 809.6 841.6

(หน่วย: ล้านบาท)

หมายเหตุ:  1/ผลตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบ้ียประกันสุขภาพ 
             และชีวิตและสวัสดิการอ่ืนๆ

ง) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจัดการฝึกอบรม และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อ
เนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถ โดยการจัด
หลักสูตรข้ึนเพ่ือให้พนักงานในระดับต่างๆ ได้เข้ารับการฝึก
อบรม ซ่ึงไดมี้การกลา่วถงึและยกตวัอย่างบางสว่นแลว้ในหัวข้อ 
การกำากับดูแลกิจการ 1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อย่อย 
“กลุ่มพนักงาน”
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บริษัทได้จัดกรอบแนวทางในการดำาเนินธุรกิจตามหลักของ 
การกำากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างมีจรรยาบรรณ และจริยธรรม 
โดยได้จัดทำานโยบายกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ 
แลว้ไดยึ้ดถอืปฏบัิตอิยา่งเครง่ครดั และไดป้รบัปรงุ เพิม่เติมข้อ
ปฏิบัติให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นสากล มีความทันสมัย 
เหมาะสมกบัเวลา เพือ่ให้การปฏบัิตงิานของกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) เป็นไป
อยา่งมีมาตรฐาน ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมทีเ่หมาะสม 
โดยคณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมัุตนิโยบายการกำากบัดแูลกจิการ
ฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1 / 2559 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

นโยบายดังกล่าวจะเน้นถึง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ  ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
รับทราบอย่างทั่วถึง

บริษัทกำาหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคน จะต้องรับทราบ ทำาความเข้าใจ 
และปฏบัิตติามนโยบายและข้อปฏบัิตท่ีิกำาหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั 
และให้นำานโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณ
ธุรกิจ แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” เพื่อเพิ่ม
ช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ 
และนำาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจเพื่อประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ มีรายละเอียด ดังนี้

1.1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นให้ได้รับสิทธิอันพึงได้
รับ คือ

1. สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น  ได้แก่
1.1  มีสิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น

การกำากับดูแลกิจการ

1.2 มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง
ในนโยบายท่ีสำาคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ท่ีคณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชมุ
ผู้ถือหุ้น

1.3  มีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความ
เห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

1.4  มีสิทธิในการได้รับ ส่วนแบ่งกำาไร
1.5 มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

และการจ่ายเงินปันผล
1.6 มีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัท
กำาหนด

1.7   มีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเป็น
กรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด

1.8 มีสิทธิในการส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด

1.9  มสีทิธิในการไดร้บัสารสนเทศท่ีเพยีงพอทันเวลาและ
ในรปูแบบท่ีเหมาะสม  ในการตดัสนิใจท่ีมีผลกระทบ 
ต่อบริษัทและตนเอง

1.10 มีสิทธิอื่นๆ ทุกประการ ตามที่กฎหมายกำาหนด

2.   สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทมีนโยบายท่ีจะอำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย
ทุกประเภท ท้ังผูถ้อืหุ้นรายใหญ ่ผูถ้อืหุ้นรายย่อย รวมถงึผู้ถอืหุ้น 
ที่เป็นนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อ
วันจันทร์ท่ี 18 เมษายน 2559  เวลา 10.30 น. ซ่ึงบริษัทได้มอบหมาย
ให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด เป็น
ผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่  30 มีนาคม 
2559 นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและ 
รายละเอียดประกอบแต่ละวาระการประชุม (ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” ใน 
วันที่ 17 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลก่อนวันประชุม 30 วัน 

รวมท้ังบริษัทได้อำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยการเลือกสถานท่ีประชุมท่ีผู้ถือหุ้น
สามารถเดินทางมาร่วมประชุมโดยสะดวก คือ อาคารคิวเฮ้าส์ 
ลุมพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
ลุมพินี

1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 

บริษัทมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  
มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางเสมอมา โดยตระหนักถึงบทบาทและความสำาคัญของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีมตีอ่การบรหิารงานของบรษัิท จงึไมเ่พยีงมุง่ม่ันท่ี
จะสรา้งมลูคา่เพ่ิมอย่างยัง่ยืนให้กบัผูถ้อืหุ้น แตย่งัให้ความสำาคญักบัการปฏบัิตอิย่าง
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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บริษัทคำานึงถึงความสำาคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายจึงให้สิทธิผู้ถือ
หุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ดังนี้ 
• เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งที่ 1/ 2559
• เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2559
• ส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 

1/ 2559

ซ่ึงบรษัิทไดก้ำาหนดหลกัเกณฑแ์ละเผยแพรห่ลกัเกณฑดั์งกลา่ว
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่  30 กันยายน 2558  โดย
กำาหนดชว่งเวลาให้ผูถ้อืหุ้นเสนอวาระ ช่ือบุคคล และสง่คำาถาม
ล่วงหน้า ในระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 
ซ่ึงปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอช่ือบุคคล และส่ง
คำาถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

การจัดทำาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดทำาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท้ังภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ  โดยระบุวตัถปุระสงค ์และเหตุผลประกอบ พรอ้ม
ท้ังแสดงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการ
พจิารณาในแตล่ะวาระอย่างชดัเจน รวมถงึเอกสารท่ีตอ้งใช้เพือ่
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงระบุท้ังกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วย
ตนเอง และกรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน ซึ่งให้
ครอบคลุมทั้งกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ
นักลงทุนสถาบัน

การดำาเนินการประชุม
ก่อนเริ่มการประชุมแต่ละวาระ ประธานท่ีประชุมประกาศให้ท่ี
ประชุมทราบถงึวิธกีารลงคะแนน และการนบัคะแนน และทราบ
ถึงผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง  เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ในการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็น
และตั้งคำาถามอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาเพียงพอเหมาะสม และ
ผู้บริหารตอบข้อซักถามชัดเจนตรงประเด็น

การนับคะแนนเสียง ทำาด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และประกาศผลให้
ทราบโดยท่ัวกนั ท้ังนีบ้รษัิทใชผู้น้บัคะแนนท่ีเป็นกลาง และเกบ็
ผลการลงคะแนนไว้ให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

การจัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมมีบันทึกมติท่ีถูกต้อง ชัดเจน และระบุผลการ
นับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนว่ามีผู้ถือหุ้นท่ีเห็นชอบ  
ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง จำานวนก่ีเสียง และหากมีผู้ถือหุ้นท่ี

ไม่มีสิทธิออกเสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียกับเรื่องท่ีพิจารณา 
ก็ระบุด้วย รวมท้ังมีการบันทึกรายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน และไดเ้ผยแพร่ให้ผูถ้อืหุ้นสามารถตรวจดูไดท่ี้เวบ็ไซต์
ของบริษัท  www.qh.co.th ภายใน 14 วัน 

1.2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2559  มีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมรวม 12 ท่าน จาก 12 ท่านประกอบดว้ย กรรมการอสิระ 
4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัทและสำานักกฎหมายซ่ึงเป็นตัวแทนอิสระและคนกลางใน
การตรวจนับคะแนนเข้าร่วมประชุมด้วย โดยการประชุมดังกล่าว 
ผูถ้อืหุ้นทุกท่านท่ีเข้ารว่มประชุมมสีทิธเิท่าเทียมกนัทุกประการ   

การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆ
อย่างเหมาะสม โดยไม่มีวาระอ่ืนเพ่ิมเติม นอกเหนือจากวาระตาม 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมี 
โอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มท่ี 
ตลอดจนมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในการประชุมตาม
สิทธิท่ีถือหุ้นอยู่ โดยมีการนับคะแนนเสียงด้วยระบบ bar code และ
สรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง ซ่ึง
แสดงผลบนจอภาพให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ในวาระการ
เลอืกตัง้กรรมการบรษัิทไดมี้การลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการ
เป็นรายบุคคล 

บรษัิทไดส้นบัสนนุการใช้สทิธิออกเสยีงของผูถ้อืหุ้น และอำานวย
ความสะดวก ดังนี้

1)   ส่งแบบมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมส่ง
หนังสือนัดประชุม พร้อมท้ังคำาแนะนำาข้ันตอนใน
การมอบฉันทะ  อย่างชัดเจน ส่วนแบบมอบฉันทะ
แบบ ก. และ แบบ ค. บริษัท ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ 
ของบริษัท www.qh.co.th 

2)  แบบมอบฉันทะท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้นจะเป็นแบบให้ผู้ถือหุ้น 
สามารถกำาหนดทิศทางให้ผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระได้ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง

3)  เสนอให้กรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นผูร้บัมอบอำานาจ
จากผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกจะต้ังผู้รับมอบฉันทะของตนเอง 
โดยระบุรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวไว้
ในแบบหนังสือมอบอำานาจ
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การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้
1. ไม่นำาความลับของบริษัทไปใช้ไม่ว่าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว  

หรอืนำาความเสยีหายมาสูบ่รษัิท โดยเจตนาหรอืนำาข้อมูล
ดังกล่าวไปเผยแพร่ให้ ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ 
บริษัทคู่แข่ง หรือบุคคล ภายนอกอื่น ๆ  ยกเว้นแต่ว่าเป็น
ข้อมลูท่ีสือ่สารกนัในการดำาเนนิงานปกตหิรอืเป็นข้อมลูท่ี
ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน

2. ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเพื่อการซื้อขายหุ้น
3. ให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซ้ือขายหุ้น /การ

ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎ 
ระเบียบ ท่ีทางการกำาหนด และรายงานในท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกรายการ

4. บริษัทมีนโยบายห้ามไม่ให้ผู้บริหารซ้ือขายหลักทรัพย์
บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะประกาศเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารนำาข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยบริษัทปฏิบัติและเปิดเผย 
การทำารายการเกี่ยวโยงกันทุกรายการอย่างถูกต้องตามข้อ
กำาหนดของทางการ และทำารายการ โดยยดึหลกัเปรยีบเสมอืน
การทำารายการกับบุคคลภายนอก เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้น 

1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษัิทคำานงึถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีในกลุม่ตา่ง ๆ  โดยไดม้กีารกำาหนด
นโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียใน
กลุ่มต่างๆ ไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท โดย
บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

• กลุ่มพนักงาน
บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักท่ีมีความสำาคัญ
ปัจจัยหนึ่ง ท่ีส่งเสริมให้บริ ษัทประสบความสำาเร็จและ
เติบโตก้าวไปข้างหน้า บริษัทจึงมีนโยบายในการปฏิบัติและ 
รับผิดชอบต่อพนักงานดังนี้

1)  ให้ผลตอบแทนระยะสั้นท่ีเหมาะสมตามความรู้ 
ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละคน และผลการดำาเนินงานของ
บริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำากำาไร
ของบริษัทในแต่ละปี

2) ส่งเสริมพัฒนา และเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
ของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและความม่ันคงในอาชีพ

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำาหนด
ทิศทางการทำางาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท

4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัยร่างกาย และ
ทรัพย์สิน ของพนักงาน

5) การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความถูกต้อง และเป็นธรรม และกระทำาด้วย
ความสุจริต

6) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน

7) บรหิารพนกังานโดยหลกีเลีย่งการกระทำาใดๆ โดยไม่
เป็นธรรม และไม่ถูกต้อง ซ่ึงมีผลกระทบต่อความ
ก้าวหน้า และความม่ันคงในอาชีพการงานของ
พนักงาน

8) ปฏบัิตติอ่พนกังานบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รขีองความ
เป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าท่ีส่วน
บุคคล

นอกจากน้ี บริษัทยังได้เปิดช่องทางการส่ือสารและรับข่าวสารข้อมูล
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงานกฎและระเบียบต่างๆ ของ
บริษัท โดยนำาข้อมูลเหล่าน้ีแสดงไว้ใน Intranet ของบริษัทและกำาหนด 
E-mail address ให้แก่พนักงานเพ่ือใช้เป็นช่องทางการส่ือสารท้ัง 
บุคคลภายนอกและภายในบริษัท

เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
และองค์กร บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานจัดทำาเป็นหนังสือ เพ่ือ
แจ้งข้อเท็จจริง ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และข้อเสนอแนะของพนักงานหรือ
เร่ืองการร้องทุกข์ต่างๆ โดยนำาไปใส่กล่องรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น  
ท้ังน้ีข้อมูลและข้อเสนอแนะท่ีได้รับท้ังหมด จะได้รับการพิจารณา
อย่างจริงจัง จากคณะกรรมการจัดการ เพ่ือท่ีจะกำาหนดแนวทางแก้ไข 
และปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

• ด้านสวัสดิการพนักงาน
• บริษัทมีการจัดตั้งคณะทำางานเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดต้ังจากตัวแทน
ของพนกังานในแตล่ะฝา่ยงานตา่งๆของบรษัิท ท้ังนี ้
เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งสำาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านสภาพแวดล้อมต่างๆในการปฏิบัติระหว่าง
พนักงานและผู้บริหาร เพื่อนำาไปปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาเพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานท่ีดขีึน้ พรอ้มท้ังยงัช่วยเสรมิสรา้งบรรยากาศ
ในการปฏิบัติงาน

• บริษทัจัดใหม้สีวัสดิการเครื่องแบบพนักงานสำาหรับ
ผู้ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานต้อนรับหรือพนักงาน
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ขายท่ีประจำาอยู่ท่ีโครงการบ้าน โครงการอาคาร
สำานักงานให้เช่า โรงแรม และโครงการเซอร์วิส  
อะพาร์ตเมนต์

• บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณี
คนไข้นอก

• บริษัทจัดให้มีการประกันชีวิต และอุบัติเหตุแบบ
กลุ่ม การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (กรณีคนไข้ใน)

• บริษัทจัดให้มีสวัสดิการกระเช้าเย่ียมพนักงานกรณี
เจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน และกรณีคลอดบุตร

• บริษัทมีการจัดต้ังกองทุนสำารองเล้ียงชีพ เพ่ือเป็น
ขวัญและกำาลังใจตอบแทนความตั้งใจในการปฏิบัติิ
งานของพนักงาน

• บริษัทให้ความสำาคัญกับเรื่องสวัสดิการและสุขภาพ
พนักงาน โดย จัดให้มีห้องพยาบาลและมีพยาบาล
วิชาชีพประจำา เพ่ือให้คำาปรึกษาคำาแนะนำา และ
การปฐมพยาบาลในเบ้ืองต้นแก่พนักงานรวมท้ังมี
สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำาปีของพนักงาน

• บริ ษัทจัดให้มีระบบสวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีรวมถึง
ครอบครัวพนักงาน เช่น สวัสดิการเงินช่วยเหลือ
พนกังานและครอบครวั(สาม ีภรรยา บุตร) กรณเีสยี
ชีวิต สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เป็นต้น

• บริษัทจัดหาร้านอาหารมาให้บริการในราคาท่ีเป็นธรรม 
เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่พนักงาน

• บรษัิทไดม้กีารดแูลสภาพแวดลอ้มในการทำางาน เพือ่
ให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดีในขณะปฏิบัติงาน อาทิ 
มีการตรวจสอบความสะอาดของจุดบริการน้ำาดื่ม 
ภายในพ้ืนท่ีสำานักงาน, การดูแลเปล่ียนแผ่นกรองอากาศ 
ในระบบปรับอากาศภายในสำานักงานอยู่เป็นประจำา 
อีกท้ังมีการติดต้ังเครื่องกดน้ำายาฆ่าเช้ือโรคสำาหรับ
ฝารองนั่งชักโครก

• บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบบางส่วน เพื่อ
ความเป็นธรรมให้แก่พนักงาน กรณีท่ีพนักงานไม่
สามารถใช้วันหยุดพักร้อนตามสวัสดิการได้ครบ
ตามสิทธิ โดยมีการผ่อนปรนให้สามารถสะสมวันลา
พักร้อนได้

• บริษัทได้มีการส่งเสริมสุขอนามัย ด้านการเสริมสร้าง
สุขภาพ โดยการนำากีฬา/การออกกำาลังกาย เข้ามา
เป็นสื่อกลางให้พนักงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ โดยสนับสนุนโครงการกิจกรรมสันทนาการ
พนักงาน ในรูปแบบของชมรมกีฬา อาทิ ชมรม
ฟุตบอล, ชมรมแบทมินตันและชมรมวิ่ง ในปี2559 
บรษัิทไมม่พีนกังานประสบอบัุตเิหตจุากการทำางาน
จนถึงขั้นหยุดงาน

• การจัดพัฒนาบุคลากรส่วนการจัดอบรม
ตามท่ีทางบริษัท มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ
การเติบโตอย่างย่ังยืนและต่อเนื่องของบริษัท จึงได้มีการ
กำาหนดแผนงานและกระบวนการฝึกอบรมให้กับผู้บริหาร 
และพนกังานของทางบรษัิท โดยไดก้ำาหนดแนวทางการพฒันา
ความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมให้แก่
พนักงานตามแต่ระดับช้ัน อีกท้ังได้มีการจัดทำาโครงการต่าง ๆ เพ่ือ
มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงาน ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อมในทางอ้อม

บริษัท ได้กำาหนดหลักสูตรฝึกอบรม ไม่ว่าจะเปน็หลักสูตรหลัก 
(Core Course)  หรือหลักสูตรเสริมตามสายการปฏิบัติงาน  
เพื่อให้พนักงานในระดับชั้นต่าง ๆ  ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม 
ตามนโยบายของทางบริษัทฯ ที่ได้กำาหนดไว้ อาทิ

การปฐมนิเทศพนักงาน - สำาหรับพนักงานใหม่ เพ่ือให้พนักงานใหม่
ทุกราย ไดมี้โอกาสรบัทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎระเบียบตา่ง ๆ  
พร้อมท้ังโครงสร้างธุรกิจของบริษัท อีกท้ังข้อมูลผลประโยชน์ 
และสวัสดิการต่าง ๆ ที่พนักงานจะได้รับจากบริษัท

ความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงาน - สำาหรับพนักงานกลุ่มงาน
ก่อสร้าง เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในพื้นฐานของการ
กอ่สรา้งบ้านท่ีถกูสรา้งข้ึนให้ไดต้ามแบบมาตรฐานท่ีกำาหนดไว้ 
ซ่ึงช่วยให้การก่อสร้างบ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและช่วย
ให้บุคลากรสามารถก่อสร้างบ้านตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าและบริษัท  ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรการตรวจสอบตามระบบ QC ใหม่ - สำาหรับพนักงาน 
กลุ่มงานก่อสร้าง เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ QC มีความรู้
และความเขา้ใจในระบบตรวจสอบคณุภาพบ้านแบบใหม่ท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และ เพื่อให้ระบบการตรวจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เตรยีมหัวหนา้งานและการพฒันาภาวะผูน้ำา (Leadership Skill) 
- สำาหรบัผูบ้รหิารระดบักลาง  เพือ่เป็นการพัฒนาผูบ้รหิารระดบั
กลาง ตั้งแต่วิธีคิด ทัศนคติ จนถึงกระบวนการในการทำางาน 
ซ่ึงผู้บริหารระดับกลางน้ี จะเป็นกลุ่มผู้บริหารท่ีจะต้องเช่ือมโยง
นโยบาย ภารกจิใหม ่ๆ  ลงสูก่ารปฏบัิตจิรงิ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถ
บริหารงานได้เป็น บริหารคนได้ รวมไปถึงการบรหิารความคดิ 
อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและพัฒนางานต่อไป
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การให้คำาปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาทีมสู่ความ
ย่ังยืน - สำาหรบัผูบ้รหิารระดบักลาง  เพือ่ให้ผูบ้รหิารสามารถใช้
จติวทิยา รวมไปถงึเทคนคิ ในการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากร
บุคคลได้อย่างเหมาะสม ในสภาวะการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  
ส่งให้้ฝ่าย/งาน ที่สังกัดดูแลสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง
เรียบร้อย ส่งผลอันดีต่อพนักงานในองค์กรได้อย่างมีความสุข

Risk Management Program for Coporate Leaders - สำาหรบั
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจถึงความเสี่ยง 
ประเภทต่างๆ ท่ีองค์กรควรให้ความสำาคัญ รวมท้ังวิธีใน
การกำากับดูแลความเสี่ยงเหล่านั้น พร้อมท้ังเข้าใจถึงกรอบ
โครงสรา้งของการบรหิารความเสี่ยงทีด่แีละสามารถนำาไปปรบั
ใช้กับองค์กรได้

The Next Real - สำาหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่ให้ผูบ้รหิารระดบัสงู 
มีทักษะความรู้ เ พ่ิมเติมเกิดแนวคิดและมุมมองด้านการ
บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ เพิ่มมากข้ึน เพื่อนำามา
ประยุกต์ใช้กับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ - สำาหรับพนักงาน 
ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีต้องการให้พนักงานดูแลและป้องกันไม่ให้
เกดิอุบัตเิหตจุากการทำางาน และให้ปฏบัิตติามมาตรฐานความ
ปลอดภัยท่ีกฎหมายกำาหนด ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดการทำางานอันราบร่ืน 
และมีประสิทธิภาพ สร้างความปลอดภัยให้แก่การทำางานแก่
ลูกจ้างทุกคนภายในสถานประกอบการ

หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำางาน ระดับหัวหน้างาน 
- สำาหรับผู้บริหารระดับกลาง ซ่ึงหลักสูตรน้ีต้องการให้หัวหน้างาน
ทราบถึงหลักการในการดำาเนินงานความปลอดภัย ตลอดจน
กจิกรรมท่ีจำาเป็นในการสรา้งความปลอดภยัในการทำางาน และ
สามารถนำาไปดำาเนนิงานความปลอดภยัให้เกดิข้ึนในองคก์รตอ่
ไป และที่สำาคัญยังเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎกระทรวง
กำาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน  
พ.ศ. 2549 กำาหนดไว้อีกด้วย และนอกเหนือไปจากการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายกำาหนดแล้ว สิ่งสำาคัญอย่างหนึ่งใน
การจัดอบรมหัวข้อนี้นั่นคือจะทำาให้หัวหน้างาน ผู้ซ่ึงมีความ
ใกลชิ้ดกบัพนกังานมากท่ีสดุและมบีทบาทท่ีสำาคัญท่ีสดุในเรือ่ง
การที่จะควบคุม ดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 
ในหลักสูตรน้ีจะทำาให้หัวหน้างานได้รับทราบถึงบทบาทและ
หนา้ท่ีความรบัผดิชอบในระดบัของตน อันจะเป็นสว่นสำาคญัตอ่
ความสำาเร็จในการบริหารงานความปลอดภัยในองค์กร

หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำางาน ระดับบริหาร 
- สำาหรับผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้
บริหารเกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างเสริมแนวความคิดด้าน
ความปลอดภยั ซึง่จะสง่ผลให้ผูบ้รหิารสามารถกำาหนดนโยบาย
และทิศทางการบริหารงานความปลอดภัยขององค์กรได้ 
นอกจากนี ้จะทำาให้ผูบ้รหิารไดร้บัทราบและตระหนกัถึงบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนในฐานะเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยระดับบริหาร ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีส่วนสำาคัญในการผลักดัน
ให้เกิดระบบบริหารงานความปลอดภัย รวมไปถึงความมุ่งมั่น
ในการดำาเนินการ อันเป็นส่วนสำาคัญในการผลักดันการบริหารงาน
ความปลอดภัยให้เกิดข้ึนในองค์กร และการอบรมเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยในการทำางานระดับบริหารนั้น ยังถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ด้วย

• การจัดทำาโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและ
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

บริษัท ได้กำาหนดโครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากร พร้อมท้ัง
โครงการท่ีสง่เสรมิสิง่แวดลอ้มในการปฏบัิตงิานดา้นสขุลกัษณะ 
และการสร้างสุขนิสัยท่ีดีในสถานท่ีทำางาน  อีกท้ังโครงการท่ี 
สง่เสรมิให้ผูบ้รหิารและพนกังาน ไดม้โีอกาสเปิดรบัความรูจ้าก
องคก์รและสถาบันจากภายนอก เพ่ือเพิม่ทักษะ และสามารถนำา
ความรู้ที่ได้รับนำามาปรับใช้ในการทำางาน อาทิ

โครงการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก  
ตามท่ีบรษัิท ไดมี้นโยบายท่ีสนบัสนนุให้พนกังาน ไดม้โีอกาสได้
รับทักษะต่าง ๆ พร้อมทั้งความรู้อันเป็นประโยชน์ จากองค์กร
และสถาบันภายนอก  เพือ่เป็นการเปิดมมุมองดา้นความรูใ้หม่
ที่เป็นประโยชน์ และนำาความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับนั้น มาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์กับบริษัท ซ่ึงจะส่งผลดีในด้านประสิทธิภาพการ
ทำางานต่อไป

โครงการจดัทำาวารสารอิเลค็ทรอนคิภายใน โครงการดงักลา่วนี ้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัท และ
ฝา่ยทรพัยากรบุคคล ไปยังผูบ้รหิารและพนกังาน เพือ่ให้ผูบ้รหิาร 
และพนักงานทุกท่าน ได้มีโอกาสได้รับข่าวสารภายในองค์กร 
พร้อมท้ังความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายในองค์กรเป็นระยะ 
อีกท้ังเป็นชอ่งทางให้กบัทางฝา่ยทรพัยากรบุคคล ในการสือ่สาร
สิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของทางบริษัท กฎ ระเบียบ  
ข้อบังตับต่าง ๆ ไปยังผู้บริหารและพนักงาน ให้ได้รับทราบ
และปฏิบัติตาม  โดยการจัดทำาวารสารอิเล็คทรอนิคดังกล่าวนี้   
จะถกูจดัทำาข้ึนทุก ๆ  ไตรมาส โดยผา่นช่องทางการประชาสมัพนัธ ์
ด้วยระบบอีเมล์ของบริษัท และระบบอินทราเน็ตภายในบริษัท
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ตารางแสดงเวลา (ชั่วโมง) การเข้ารับการอบรม - แยกตามกลุ่มระดับพนักงาน

ระดับพนักงาน
เฉลี่ยเวลาเข้ารับการอบรม

(ช่ัวโมง:คน:ปี)
เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร

พนักงาน 20 เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ และทักษะในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนำาไปปฏิบัติงาน โดย
สามารถนำาความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้รับไปพัฒนางานได้ พร้อมท้ังเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน  
และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี อันจะส่งผลไปถึงการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงต์ ที่ได้รับมอบ
หมายอย่างดีที่สุด

ผู้บริหารระดับกลาง 22 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง มีความรู้ความเข้าใจพร้อมท้ังทักษะ ในการบริหารจัดการทีม และ
การวางแผนงาน รวมไปถงึการปฏบัิตงิานตา่ง ๆ  ท่ีไดร้บัมอบหมายอย่างมรีะบบ และเป็นไปตาม
นโยบายที่ได้รับจากทางบริษัทต่อไป

ผู้บริหารระดับสูง 43 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง สามารถบริหารจัดการงาน และรวมไปถึงบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา ให้เป็นไป
ตามหน้าท่ีการปฏิบัติพร้อมท้ังนโยบายท่ีได้รับจากบริษัท อน่ึง ผู้บริหารสามารถสร้างมุมมองด้านการบริหาร
ให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่ดี เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต

• กลุ่มลูกค้า
บริษัทมีการกำาหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าในจรรยาบรรณ
ของบริษัทซึ่งสามารถดูได้ที่  “www.qh.co.th” และมีนโยบาย
ในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังนี้

1)   สนองความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ท่ี
มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

2)  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมแก่ลูกค้าและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง

3)  ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำาหนด
อันเหมาะสม

4)  ไมส่ง่มอบสนิคา้และบรกิารให้ลกูคา้ ท้ังๆท่ีรูว้า่สนิคา้
และบริการนั้นๆมีข้อบกพร่อง เสียหาย หรืออาจ
เกิดอนัตรายตอ่ลูกคา้ได้ และไมป่ล่อยใหส้ินค้าหรือ
บริการที่มีคุณภาพต่ำากว่ามาตรฐานให้กับลูกค้า

5)  จัดกลไกและระบบบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน
ความไม่พอใจในสินค้า บริการได้โดยสะดวก และ
ดำาเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบ
สนองผลอย่างรวดเร็ว

6)  พยายามรกัษาตน้ทุนการผลติให้ต่ำาท่ีสดุโดยยังรกัษา
คุณภาพของสินค้า และบริการที่ได้มาตรฐาน

7)  แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดย้ังท่ีจะเพิ่มประโยชน์ให้
แก่ลูกค้าให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

8)  กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้  
ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหาย

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับลูกค้า  
ตามรายละเอียดท่ีไดก้ลา่วไวใ้นหัวขอ้ ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
ข้อย่อย 5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

สำาหรับลูกค้าในโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมท่ีมีข้อร้องเรียน  
สามารถติดต่อได้ ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 1388 ในวันและเวลาทำาการ
  
ส่วนโครงการอาคารสำานักงานให้เช่าหรือโครงการอาคารท่ีพัก
อาศัยให้เช่า ลูกค้าสามารถติดต่อกับผู้จัดการอาคารหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ
ในอาคารนั้นๆได้โดยตรง

• กลุ่มคู่ค้า 
บริษัทและบริษัทย่อยยึดม่ันในการดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่าง
ซ่ือสตัย์ โปรง่ใส และเสมอภาค เพือ่กอ่ให้เกดิผลประโยชนส์งูสดุ
ร่วมกัน โดยคู่ค้าดังกล่าวต้องไม่นำามาซ่ึงความเสื่อมเสียต่อ 
ช่ือเสียงของบริษัท ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม จรรยา 
วัฒนธรรม และประเพณีอันดี มีการซ้ือสินค้า และมีข้ันตอน
การดำาเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติตาม
สัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทได้นำาระบบ 
Supply  Chain ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เพื่อลดขั้นตอน ลดเวลา 
และเอกสารต่างๆในการติดต่อระหว่างคู่ค้าและบริษัทเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายและคู่ค้าสามารถจัดเตรียมสินค้าได้ทันตามกำาหนด
ระยะเวลาที่ตกลงกัน

โครงการจดัทำาของท่ีระลกึครบรอบอายุงาน โครงการดงักลา่วนี ้
ไดจ้ดัทำาข้ึนตามนโยบายของทางบรษัิทเพือ่มอบให้แกพ่นกังาน
ที่ร่วมงานกับทางบริษัทมาเป็นระยะเวลารวม 10 ปี และ 20 ปี  
เพ่ือเป็นการยกย่องและขอบคุณพนักงาน ท่ีได้อุทิศแรงกาย แรงใจ 

ในการร่วมปฏิบัติงานกับทางบริษัทด้วยดีเสมอมา อันส่งผลถึงขวัญ
และกำาลังใจต่อพนักงาน ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถต่อไป
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• ไมเ่รยีก ไม่รบัหรอืไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สจุรติ
กับเจ้าหนี้

• ไม่นำาเงินท่ีได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางท่ีขัดกับ
วัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำากับผู้ให้กู้ยืมเงิน

ทั้งนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัด
ชำาระหนี้แต่อย่างใด

เพ่ือเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
บริษัทจึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อร้องเรียน 
หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ดังนี้

1. โทรศพัท์ท่ีหมายเลข Call Center ของบรษัิท (1388)
2. อีเมล์ ถึงกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้โดยตรง 

(ซ่ึงสามารถตรวจสอบ e-mail ดังกล่าว ได้ใน website 
ของบริษัท)

3. เว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” (ในส่วนของ
บริการหลังการขาย, ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน)

4. อีเมล์  :  info@qh.co.th
5. ย่ืนเร่ืองโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ท่ีเลขานุการบริษัท 

ตามที่อยู่ตามข้างล่างนี้
     บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
     เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  ชั้น 7
     แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
     กรุงเทพมหานคร 10120

1.4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บรษัิทไดม้กีารเปิดเผยข้อมลูท่ีมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของ
ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองต่างๆ ของบริษัทซ่ึงได้แสดงอยู่ในหัวข้อต่างๆ 
ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปีแบบรายงาน 56-1 และ
เว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” เช่น รายช่ือและประวัติ
ของคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการ โครงสร้าง 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน 
ปัจจัยความเสี่ยง  ลักษณะการประกอบธุรกิจ การจัดการ และ
ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ท่ี
สนใจข้อมูลเกีย่วกบับรษัิทสามารถเข้าไปดาวน์โหลดขอ้มูลไดท่ี้ 
“www.sec.or.th” และ “ www.set.or.th”

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สามารถเปรียบเทียบ
ได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนกรรมการตรวจสอบได้รับ 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
จากการปฏบัิตหินา้ท่ี ซ่ึงไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัท ก่อนนำาเสนอให้ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่
คู่ค้า เช่น บริษัทดำาเนินการปรับขึ้นราคารับเหมาก่อสร้างหรือ
ให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง เมื่อต้นทุนค่าก่อสร้างมี
การปรับราคาสูงข้ึนถึงแม้ว่าได้มีการกำาหนดราคาท่ีแน่นอนไว้
ในสัญญาแล้วก็ตามและรอบปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยชำาระค่า
สินค้าเลยวันครบกำาหนดชำาระสินค้า เว้นแต่คู่ค้ามิได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขหรือผิดเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว้ รวมท้ังบริษัทยังได้
มีการจัดงานเลี้ยง เพื่อขอบคุณแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านที่ให้ 
การสนบัสนนุ และช่วยเหลอืบรษัิทดว้ยดีตลอดมา เพือ่เป็นการ
สร้างสานสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันด้วยบริษัทตระหนักดีว่าคู่ค้าเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีมีส่วนสำาคัญในการสนับสนุนให้บริษัทสามารถ
ผลิตสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพด้วยราคาท่ี
ยุติธรรม 

• กลุ่มคู่แข่ง
บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจกับคู่แข่งอย่าง
ซ่ือสัตย์ โปร่งใส และเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม 
เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ดังนี้

1)   แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม

2)   ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการ
ที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย

3)  ไม่ทำาลายช่ือเสียงของคู่แข่งขันด้วยการกล่าวร้าย 
หรือกระทำาการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่
เป็นธรรม

• กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหน้ีเงินกู้ยืม
บริษัทได้ยึดม่ันในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ 
และเจา้หนีเ้งนิกูยื้มดว้ยความซ่ือสตัย์และชำาระคนืเงนิกูย้มืและ
ดอกเบ้ียจ่ายตรงตามกำาหนดเวลา รวมท้ังปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ี
ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัดกรณี
ท่ีมีเหตุการณ์ท่ีอาจจะส่งผลต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหน้ี
เงินกู้ยืมของบริษัท หรือบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมได้ บริษัทจะจัดทำาหนังสือชี้แจงและส่ง
ให้ธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหน้ีเงินกู้ยืมเป็นการ
ล่วงหน้า และหารือตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกคร้ัง นอกจากนี้ 
บรษัิทไดป้ฏบัิตติามนโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีอาทิเชน่

• ปฏบัิตติามข้อตกลงท่ีมีตอ่คูค่า้และเจา้หนี ้กรณท่ีีไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้

• บริษัทได้ดำาเนินการเจรจากับคู่ค้า และเจ้าหน้ีเป็นการ 
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหาย

• ให้ข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนตามความ
เป็นจริง

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)72



เป็นผู้พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  
และผู้บริหารของบริษัทได้รับค่าตอบแทนท่ีเชื่อมโยงกับผล 
การปฏิบัติงานและผลประกอบการบริษัท ท้ังน้ี บริษัทได้เปิดเผย
ค่าตอบแทนของกรรมการ  กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
ระดับสูง ไว้อย่างครบถ้วนในส่วนของโครงสร้างการจัดการ ข้อ 4 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายงานของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบรษัิท ตระหนกัถงึความสำาคญัดา้นคณุภาพของ
งบการเงิน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานคุณภาพ
ของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี เพื่อให้ผู้ใช้
งบการเงิน ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และบริษัทได้
แสดงรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
การจดัทำาและการเปิดเผยรายงานทางการเงนิของบรษัิท เสนอ
ไว้ในรายงานประจำาปีควบคู่งบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชี โดยเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำาตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไปและผูส้อบบัญชีไมไ่ดแ้สดงความเห็นวา่
งบการเงินของบริษัทมีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำาคัญ
 
คณะกรรมการของบริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
ท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และท่ัวถึง โดยเผยแพร่
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทไดร้ายงานความรบัผดิชอบตอ่
รายงานทางการเงิน ดังนี้

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อ
รายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดทำาข้ึนภาย
ใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงกำาหนดให้ปฏิบัติตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง 
ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำา 
งบการเงนิ เพ่ือให้สะท้อนผลการดำาเนนิงานท่ีเป็นจรงิของบรษัิท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญในด้านคุณภาพ
ของงบการเงิน ด้วยการให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และ
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทั่วไปในการใช้งบการเงิน

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดูแลเก่ียวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง
แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่มีเงื่อนไข
ทำาให้คณะกรรมการบริษัทเช่ือได้ว่างบการเงินของบริษัท 
ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้
แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

การทำารายการเก่ียวโยงกัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีนโยบายหลักว่าการดำาเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นไป
ตามมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยชอบด้วยกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักจรรยาบรรณ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณารายการของกิจการท่ี
เกีย่วข้องกนั หรอืเกีย่วโยงกนั อย่างสม่ำาเสมอ ให้มีเงือ่นไขการ
ทำารายการโดยคำานงึถงึผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นสำาคญั
เสมือนทำารายการกบับุคคลภายนอก (arm’s length basis) และ
ควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติเรื่องรายการเกี่ยวโยงท้ังข้ันตอน
การทำารายการและการเปิดเผยข้อมูลรายการเกีย่วโยงให้ถกูตอ้ง
ครบถ้วนตามข้อกำาหนดของทางการทุกประการ

นอกจากนี้ บริษัทได้พยายามจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่าง
บริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือหลีกเล่ียง
ความขัดแย้งทางผลประโยชนท่ี์อาจเกดิข้ึน และบรษัิทไดจ้ดัทำา
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มา / จำาหน่ายสินทรัพย์ของ
บริษัท และการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน เพื่อให้พนักงานได้
ทราบแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้องตามข้อกำาหนดของทางการ
ดังได้แสดงรายละเอียดรายการเกี่ยวโยงกันไว้แล้วในส่วนของ
หัวข้อ รายการระหว่างกัน

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 6/2552 เมื่อวันท่ี 25 
มิถุนายน 2552 คณะกรรมการได้อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการ
รายงานการมีส่วนได้เสีย สำาหรับกรรมการและผู้บริหาร   โดย
เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องต่อ
บริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน  ดังนี้ 

1) ให้กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานให้บรษัิททราบ 
ถึงการมีส่วนได้เสียของตนและหรือของบุคคลท่ีมี  
ความเกี่ยวข้องตามแบบรายงานที่บริษัทกำาหนด

2) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน ตามข้อ 1) 
ดังนี้
• ภายใน 30 วันเมื่อเข้ารับตำาแหน่ง
• ภายใน 30 วันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

จากรายงานที่ได้เคยรายงานครั้งล่าสุด
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3) ให้ผูท่ี้รายงานตามข้อ 1) สง่รายงานมายัง เลขานกุาร
บริษัทภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่จัดทำารายงาน  

การรายงานการได้มาและจำาหน่ายหุ้นของบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559

รายช่ือ ตำาแหน่ง
31 ธ.ค.2558 เปลี่ยนแปลงในปี 2559 31 ธ.ค.2559

จำานวน (หุ้น) สัดส่วน (%) ได้มา (หุ้น) จำาหน่าย (หุ้น) จำานวน (หุ้น) สัดส่วน (%)

1. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ - - - - - -

2. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - - - - - -

และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

3. นายซวง ชัยสุโรจน์ (1) กรรมการ กรรมการผู้จัดการ 680,654 0.00635 - - 680,654 0.00635

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายอนันต์ อัศวโภคิน กรรมการ - - - - - -

5. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบและ - - - - - -

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นางภัทรา วสันตสิงห์ คู่สมรส 19,930 0.00019 19,930 0.00019

6. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการ 1,101 0.00001 1,101 0.00001

7. นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ กรรมการ - - - - - -

และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

8. นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา - - - - - -

และกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการบรรษัทภิบาล

9. นายสุริย์ บัวคอม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 116,666 0.00109 - - 116,666 0.00109

และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

10.นายอาชนัน  อัศวโภคิน กรรมการ - - - - - -

11.นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล 7,013,754 0.06546 - - 7,013,754 0.06546

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

12.นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ - - - - - -

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

13.นายอดิศักดิ์ ศรีสุข (2) กรรมการบริหารความเสี่ยง 23,333 0.00022 23,333 0.00022

และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

14.นายสมมาตร พรหมคุณากร กรรมการบริหารความเสี่ยง  - - - - - -

และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

15.นายรวี มงคลทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 379,172 0.00354 379,172 0.00354

16.นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย รองกรรมการผู้จัดการ  กรรมการบรรษัทภิบาล - - - - - -

และกรรมการบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ     (1)   นายซวง ชัยสุโรจน์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

              (2)   นายอดิศักดิ์ ศรีสุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

4) ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วน
ได้เสียตามข้อ 3) ให้ประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ทำาการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)74



ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความโปร่งใส
และท่ัวถึง ท้ังในส่วนของการดำาเนินงานของบริษัทเองตลอดจน 
ข้อมูลสำาคัญท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบ Set Community Portal 
หรือ ระบบ SCP ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อต่าง ๆ เพื่อ
ให้ผู้ลงทุน  นักวิเคราะห์  และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล
อย่างครบถว้นอีกท้ังบรษัิทยงัไดเ้ผยแพรข้่อมลูธรุกจิของบรษัิท
ผ่านทางเว็บไซต์ “www.qh.co.th”  เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามา
ดูข้อมูลท่ัวไป และข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้โดยสะดวก
นอกจากนีผู้ท่ี้สนใจยังสามารถตดิตอ่บรษัิท เพือ่สอบถามขอ้มูล
ธุรกิจได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2677-7000 

ในปี 2559 บริษัทได้มีการนำาเสนอข้อมูลดังนี้
©   นำาเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (Road Show) ในต่างประเทศ

จำานวน 4 ครั้ง
©  จัดพานักลงทุนและนักวิเคราะห์เย่ียมชมกิจการ (Site visit) 

และให้การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ท่ีขอพบเพื่อ
รับทราบสถานภาพการประกอบการ (Company visit) 
จำานวน 37 ครั้ง

©   บริษัทมีการนำาเสนอข้อมูล แบ่งเป็น
• จัดประชุมชีแ้จงผลประกอบการรายปีและรายไตรมาส

แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์(Analyst Meeting) 
จำานวน 4 ครั้ง

• แถลงแผนงานและเป้าหมายประจำา ปี 2559
• จัดพาผู้จัดการกองทุนเยี่ยมชมโครงการ (Site visit) 

โซนดอนเมือง ราชพฤกษ์ 1 ครั้ง
• จดัพานกัวเิคราะห์เย่ียมชมโครงการ (Site visit) โซน

ดอนเมือง ราชพฤกษ์ 1 ครั้ง
©   เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากับภาคธุรกิจหลายครั้ง ได้แก่

• Exclusive meeting จดัโดยบรษัิทหลกัทรพัย์ โนมูระ 
พัฒนสิน จำากัด (มหาชน)

• Property Day จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด
• Thailand Focus จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)
• Property Day จดัโดยบรษัิทหลกัทรพัย์ ทิสโก ้จำากดั

นอกจากน้ีบริษัทยังกำาหนดให้สำานักนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสำาคัญท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บรษัิท ตลอดจนข้อมูลสำาคญัอืน่ๆ ซ่ึงหนว่ยงานนีอ้ยูภ่ายใตก้าร
ควบคมุดแูลโดย  นางสาวอภญิญา จารตุระกลูชัย  ตำาแหนง่รอง
กรรมการผู้จัดการ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อสำานักนักลงทุน
สมัพนัธ์ไดท่ี้  “www.qh.co.th” ในหมวด “นกัลงทุนสมัพนัธ”์ ใน
สว่นของ “สอบถามข้อมลูนกัลงทุน” ในหัวข้อ “ตดิตอ่นกัลงทุน
สัมพันธ์” หรือทาง   อีเมล์ : arpaporn.e@qh.co.th

 

1.5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ
บริษัทได้จัดทำานโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบาย
การกำากับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1 / 2559  เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559  
โดยบริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท 
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท “ www.qh.co.th”

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทได้จัดทำาข้อกำาหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณและข้อพึง
ปฏิบัติของพนักงาน (Code of conduct) ตั้งแต่ปี 2545 และ 
บริษัทได้ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้อนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2559 โดยบริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของ
พนักงาน (Code of conduct) ของบริษัทไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัท “www.qh.co.th”

ท้ังนี้ การจัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจ ดังกล่าว เพื่อให้พนักงาน
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัท 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  สาธารณชน  และสังคม เพื่อเป็นการ
ปกป้องดูแลความขัดแย้งทางประโยชน์ รวมถึงการปฏิบัติงาน
ของพนักงานให้มีความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจด้วย และได้
มีการติดตามผลการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ ดังกล่าว เป็น
ประจำาทุกปี

ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์
บริษัทมีคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และ
ประสบการณ์การทำางานจากหลากหลายสาขา มีการแบ่งแยก
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่าย
จดัการอย่างชัดเจน มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ 
เพื่อให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย 
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท  และเพ่ือติดตามการ
บรหิารงานของฝา่ยจดัการ  ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบรษัิท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการบริษัท จำานวน 
12 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3  ท่าน
กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 5  ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ  4  ท่านคิดเป็น 1 ใน 3 ของ
                                  กรรมการทั้งหมด

75รายงานประจำาปี 2559



การรวมหรือแยกตำาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ 
ผูจ้ดัการ เพ่ือให้เกดิการแบ่งแยกหนา้ท่ีกนัอย่างชัดเจนระหวา่ง
การกำากบัดแูลและการบรหิารงานประจำา โดยประธานกรรมการ
จะให้ความมั่นใจว่า ประเด็นสำาคัญท้ังหลายได้นำาเข้าสู่การ
พิจารณา และคณะกรรมการให้การเน้นหนักท่ีถูกต้องกับการ
ทบทวนและให้ความเห็นชอบกบักลยุทธต์า่งๆ ท่ีฝา่ยจดัการนำา
เสนอและดูว่าได้มีการนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติตาม ส่วนกรรมการ
ผู้จัดการ ทำาหน้าท่ีเป็นผู้นำาของคณะจัดการเพื่อนำากลยุทธ์ท่ี
ได้รับการเห็นชอบแล้วไปปฏิบัติภายในกรอบท่ีคณะกรรมการ
ได้กำาหนดไว้ 

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นชอบ
ต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ
ของบริษัทท่ีนำาเสนอโดยฝ่ายจัดการของบริษัท และจัดให้มี
กลไกในการกำากับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ท้ังระยะสัน้และระยะยาว ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานท่ี
จะกอ่ให้เกดิประโยชนส์งูสดุแกผู่ถ้อืหุ้นและคำานงึถงึผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งได้แสดงรายละเอียด การเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ข้อย่อย 1 
คณะกรรมการบริษัท และหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ ข้อย่อย 2 
คณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อ
อภิปรายประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ร่วมประชุมด้วย โดยในปี 2558 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่  
21  กันยายน 2558 และสำาหรับปี 2559 มีการประชุม 1 ครั้ง 
เมื่อวันที่  20 ธันวาคม 2559

การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงาน
ตนเองทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อช่วยให้คณะกรรมการ
ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ 
ในระหว่างปีท่ีผ่านมา และเพ่ิมประสิทธิผลการทำางานของ
คณะกรรมการ  

ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 10/2559 เมือ่วนัท่ี 20 
ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทำาแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานปี 2559 โดยได้ทำาแบบประเมิน 2 แบบ คือแบบ
ประเมินผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการรายคณะ และแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดย
แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการท้ัง 2 แบบ 

บริษัทจัดทำาข้ึนภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงหัวข้อใน 
การประเมินในแต่ละแบบมีดังนี้
1. แบบประเมินผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการรายคณะ 

ประกอบด้วย 6 หมวดคือ
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
2)  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3)  การประชุมกรรมการ
4)  การทำาหน้าที่ของกรรมการ
5)  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6)  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการราย
บุคคล ประกอบด้วย 3 หมวดคือ
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
2)  การประชุมกรรมการ
3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ 
     คณะกรรมการ

กระบวนการในการประเมินผลงานของคณะกรรมการราย
คณะและรายบุคคล
ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 10/2559 เมือ่วนัท่ี 20 
ธันวาคม 2559 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล จะนำาส่งแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัททั้ง 2 แบบ 
ให้กรรมการทุกท่านประเมนิผลการปฏบัิตงิานประจำาปี ซ่ึงภาย
หลงัท่ีกรรมการแตล่ะท่านประเมินผลงานเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะ
นำาสง่แบบประเมินผลการปฏบัิตงิานกลบัมายังเลขานกุารบรษัิท 
เพ่ือรวบรวมให้เลขานุการกรรมการบรรษัทภิบาลรวบรวมและ
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
รายงานให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลรับทราบ ทั้งนี้ ประธาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล จะนำาเสนอผลการประเมิน ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลใน
แต่ละระดับคะแนน มีดังนี้

 มากกว่า            85%     =    ดีเยี่ยม
 มากกว่า            75%     =    ดีมาก
 มากกว่า            65%     =    ดี
 มากกว่า            50%     =    พอใช้
 เท่ากับหรือต่ำากว่า   50%     =    ควรปรับปรุง
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2. คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด 
ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึง
สามารถสรุปการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังน้ี 

รายช่ือ กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ที่เป็นผู้มี

อำานาจลงนาม

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
อิสระ

กรรมการ
สรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน

กรรมการ
บรรษัทภิบาล

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.นายซวง ชัยสุโรจน์ (1)

12.นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ (2)

หมายเหตุ :  (1) นายซวง ชัยสุโรจน์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
                 แทนนายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล ซึ่งได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
                 และนายซวง ชัยสุโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2559   
                 แทนนายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล ที่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงาน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
             (2) นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อ 
                 วันที่ 21 มิถุนายน 2559 แทนนายไพโรจน์ วัฒนวโรดม ที่ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ จำานวน 4 ชุด คือ

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
2)  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
3)  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ซึ่งขอบเขต อำานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายละเอียด
การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

1)  คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อและจำานวนครั้งในการเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2558 และ ปี 2559 
ดังต่อไปนี้ 

รายชื่อ ตำาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมท้ังหมด

 (คร้ัง)

ปี 2559 ปี 2558

นายจุลสิงห์   วสันตสิงห์ (1) ประธานกรรมการ 6/6 5/5

นายอดุลย์     วินัยแพทย์ (2) ประธานกรรมการ - 3/3

นายราชัย     วัฒนเกษม กรรมการ 6/6 9/9

นายสุริย์       บัวคอม กรรมการ 6/6 9/9
หมายเหตุ : - นายราชัย  วัฒนเกษม  เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ 
              ด้านบัญชีหรือการเงิน
            - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกรศุทธิ์ ปิยัมบุตร

(1)  นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้รับการอนุมัติและแต่งต้ังให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติ  
     ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
(2)  นายอดุลย์  วินัยแพทย์ ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
     ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558
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คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยในปี 2558 จำานวน 4 คร้ัง 
และสำาหรับปี 2559 จำานวน 4 ครั้ง

ขอบเขตอำานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง

และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 

Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยว
กับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่ง
มีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอคา่ตอบแทนของบุคคลดงักลา่ว รวมท้ังเข้ารว่ม
ประชุมกบัผูส้อบบัญชีโดยไมม่ฝีา่ยจดัการเข้ารว่มประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ท้ังนี ้เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็น 

 ที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม 

 ภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย
    หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ 

 ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ 
 ของบริษัท

(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
     ผลประโยชน์

(ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ
     เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
     ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
     (charter)
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ  

 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 
 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

และมคีณุสมบัตติามข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย

2. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ
ไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ
หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินไม่น้อย
กว่า 1 คน

4. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ 
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

5. ให้ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยตำาแหน่ง

การประเมินตนเอง (Self - Assessment) ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้งคณะ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 
27 กมุภาพนัธ ์2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดท้ราบผลการ
ประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบท้ังคณะในปี 
2559 โดยใช้ “แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ”  
ท่ีบริษัทจัดทำาขึ้นภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งหลักเกณฑ์
ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 5 หัวข้อหลัก ได้แก่

-   องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ    
-   การฝึกอบรมและทรัพยากร
-   การประชุม    
-   กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ    
-   ความสัมพันธ์กับผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
    ผู้สอบบัญชี  และผู้บริหาร
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ซ่ึงจากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติ
หน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
และมีผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกำากับดูแลกิจการท่ีดีได้อย่างมี
ประสิทธิผล โดยผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

2)  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ
จำานวน 3 ท่าน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีรายชือ่และจำานวน
ครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2558 
และปี 2559 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมท้ังหมด

 (คร้ัง)

ปี 2559 ปี 2558

นายราชัย วัฒนเกษม ประธานกรรมการ 5/6 6/6

นายอดุลย์     วินัยแพทย์ (1) กรรมการ - 2/6

นายจุลสิงห์   วสันตสิงห์ (2) กรรมการ 6/6 4/6

นางสาวกนกวลี        วิริยประไพกิจ กรรมการ 6/6 6/6

หมายเหตุ : (1) นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่ง ตามมติที่ประชุมสามัญ 
               ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558
            (2) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและ     
               กำาหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558  
               เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

ขอบเขตอำานาจ และหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทนตามที่ได้ถูกกำาหนดไว้ในกฎบัตร
1. กำาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท 

หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตั้งแต่ตำาแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. ทำาหน้าท่ีคัดเลือกบุคลากรท่ีสมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็น
กรรมการใหม่หรือสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ต้ังแต่
ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการข้ึนไปเพ่ือนำาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทให้ความเห็นชอบ

3. กำาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและ 
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังท่ีเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล และนำาเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ

4. พิจารณาเสนอแนะกำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใด 
โดยคำานึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับ
สูงต้ังแต่ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการข้ึนไปตลอดจนพิจารณา 
หลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือกำาหนดผล
ตอบแทนการปฏิบัติงานประจำาปี

5.  พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เก่ียวกับ 
ค่าตอบแทนตามข้อ 3) และข้อ 4) ให้เหมาะสมกับหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบผลการดำาเนินงานของบริษัท เพ่ือให้
สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย

6. พิจารณางบประมาณเก่ียวกับการข้ึนเงินเดือนและเงินรางวัล
ประจำาปีตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำาเนินการ 
จัดให้มีการปฐมนิเทศสำาหรับกรรมการเข้าใหม่ทุกท่านท่ีเข้ารับ
ตำาแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรกโดยมีเอกสารประกอบ
การปฐมนิเทศดังนี้
1. กฎหมาย และกฏเกณฑ์ ของทางการที่สำาคัญ
2. หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
3. นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
4. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
5. โครงสร้างองค์กร และธุรกิจบริษัท
6. เอกสารอื่นๆ ที่จำาเป็น

แผนการสืบทอดตำาแหน่งของกรรมการผู้จัดการ และ 
ผู้บริหารระดับสูง
บริษัทได้จัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งของกรรมการผู้จัดการ 
และผู้บริหารระดับสูงเพื่อทดแทนในกรณีท่ีผู้บริหารท่านนั้นไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งงานนั้นได้ หรือครบวาระการ
ดำารงตำาแหน่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
จะคัดเลือกและสรรหาบุคคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และ
โปร่งใส แล้วนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งต่อไป

การประเมินผลการปฏบัิตงิานของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและ
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏบัิตงิานของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
พร้อมกับพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษัิทพจิารณาอนมัุติตอ่ไป โดยมกีารประเมินปีละ 1 ครัง้  โดย
มีหัวข้อการประเมินดังนี้
1. ด้านการเงิน  
2. ด้านลูกค้า 
3. ด้านกระบวนการทำางานภายในบริษัท
4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนทั้งคณะ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้มีการ
ประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนท้ังคณะในปี 2559 โดยใช้ แบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ที่บริษัทจัด
ทำาข้ึนภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงหลกัเกณฑ์ในการประเมิน
ประกอบด้วยการพิจารณา 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน
2.   การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
3.   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
     สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
4.   เรื่องอื่น ๆ
ซ่ึงผลการประเมินเฉลี่ยของการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนในปี 2559 ได้คะแนนอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม

3)   คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5 ท่าน 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อและจำานวนครั้งใน
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2558 และ
ปี 2559 ดังต่อไปนี้ 

รายชื่อ ตำาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมท้ังหมด

 (คร้ัง)

ปี 2559 ปี 2558

นายสุริย์         บัวคอม ประธานกรรมการ 4/4 4/4

นางสุวรรณา       พุทธประสาท กรรมการ 4/4 4/4

นายราชัย      วัฒนเกษม(2) กรรมการ - -

นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย(1) กรรมการ 4/4 1/1

นายสมชาย             วรุณพันธุลักษณ์(1) กรรมการ และเลขานุการ - 2/2

นายกรศุทธิ์ ปิยัมบุตร กรรมการ 4/4 4/4

หมายเหตุ : (1) นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการบรรษัทภิบาล ตาม
                มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2558 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558   
                แทนนายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์ ที่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานเมื่อวันที่  
                1 กันยายน 2558  
            (2) นายราชัย วัฒนเกษม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบรรษัทภิบาล ตามมติที่ 
                ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 

ขอบเขตอำานาจ และหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล
1. กำาหนดและทบทวนนโยบาย ข้อกำาหนด และวิธปีฏบัิตงิาน

ให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
2. กำาหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมท้ังให้ข้อแนะนำาและการ
สนับสนุนที่จำาเป็นแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุแผนงาน

4. ประเมินผลภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกำาหนด
ประเด็นที่ควรปรับปรุง

5. เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการดำาเนินกิจกรรม
ด้านบรรษัทภิบาลท้ังกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงาน
ภายนอก

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลท้ังคณะ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการประเมินผลงานตนเอง
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลท้ังคณะในปี 2559 โดยใช้ 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ท่ีบริษัทจัด
ทำาข้ึนภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงหลกัเกณฑ์ในการประเมิน
ประกอบด้วยการพิจารณา 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ

ซ่ึงผลการประเมินเฉล่ียของการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล ในปี 2559 ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการจำานวน 
8 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อและจำานวน
ครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2558  
และปี 2559 ดังต่อไปนี้ 

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)80



รายชื่อ ตำาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมท้ังหมด

 (คร้ัง)

ปี 2559 ปี 2558

นายชัชชาติ    สิทธิพันธุ์ ประธานกรรมการ 2/2 2/2

นางสุวรรณา  พุทธประสาท กรรมการ 2/2 1/2

นายซวง     ชัยสุโรจน์ (1) กรรมการ 1/1 -

นายพรเทพ    พิพัฒน์ท้ังสกุล (1) กรรมการ - 2/2

นายประวิทย์  โชติวัฒนาพันธ์ุ (2) กรรมการ 2/2 -

นายไพโรจน์   วัฒนวโรดม(2) กรรมการ - 0/2

นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย(3) กรรมการ 2/2 1/1

นายอดิศักดิ์   ศรีสุข (4) กรรมการ 1/1 -

นายสมมาตร  พรหมคุณากร (5) กรรมการ 2/2 1/2

นายสมศักดิ์   จิรรุ่งเรืองวงศ์ กรรมการ 1/2 0/2

นายสมชาย    วรุณพันธุลักษณ์ (6) กรรมการ - 1/1
หมายเหตุ : (1)   นายซวง ชัยสุโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตาม  
                  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 
                  แทนนายพรเทพ พิพัฒน์ท้ังสกุล ท่ีได้ลาออกจากการเป็นพนักงาน เม่ือวันท่ี 1 
                  กรกฎาคม 2559

(2)  นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธ์ุ  ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน   
2559 แทนนายไพโรจน์ วัฒนวโรดม ที่ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

(3)  นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง  
ตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 7/2558 เมือ่ วนัท่ี 24 พฤศจกิายน 
2558

(4)  นายอดิศักดิ์ ศรีสุข ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

(5)  นายสมมาตร พรหมคุณากร ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันท่ี  
23 มีนาคม 2558

(6)  นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2558 และได้ลาออกจากการเป็นพนักงานเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558   

ขอบเขตอำานาจ และหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
1. กำาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการ

ประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท
2. ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำาดับความเสี่ยง และ

กำาหนดแนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ภายใต้ต้นทุนท่ี
เหมาะสม

3. ตดิตามและประเมนิผลการบรหิารความเสีย่ง และรายงาน
ผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ดำาเนนิการตดัสนิใจและให้คำาแนะนำาเกีย่วกบัปัญหาสำาคญั
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท้ังคณะ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดมี้การประเมินผลงานตนเอง
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังคณะในปี 2559 โดย
ใช้ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ท่ีบริษัทจัดทำาขึ้นภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งหลักเกณฑ์
ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ซ่ึงผลการประเมินเฉลี่ยของการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ในปี 2559 ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

กระบวนการในการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย
เลขานุการกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะนำาส่งแบบประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้กรรมการแต่ละท่าน 
ทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี ซ่ึงภายหลังท่ี
กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำาส่ง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละชุด เพ่ือรวบรวมผล และสรุปผลการประเมิน 
การปฏิบัติงาน รายงานให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
รับทราบ หลังจากนั้น เลขานุการกรรมการบรรษัทภิบาลจะ
รวบรวมผลคะแนนประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด สรุป
และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ท้ังน้ี ประธาน 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล จะรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

81รายงานประจำาปี 2559



3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะกำาหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะดำารง
ตำาแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้ังแต่ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
ข้ึนไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามขอบเขตอำานาจ และหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนตามท่ีได้ถูกกำาหนดไว้ในกฎบัตรตามรายละเอียดท่ีกล่าว
ในหัวข้อ 2) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน รวมท้ังบริษัทได้เปิดโอกาสให้ 
ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
คา่ตอบแทน เพือ่พิจารณาคณุสมบัตติา่งๆ กอ่นนำาเสนอท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่ลงมติ
แต่งตั้งต่อไป 

1)   กรรมการอิสระ
เนื่องจากกรรมการอิสระมีส่วนสำาคัญในการสร้างความเชื่อม่ัน
แก่นักลงทุนและช่วยคานอำานาจผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้ง เพื่อ
มุ่งสู่การเป็นบริษัทท่ีมีบรรษัทภิบาลท่ีดีตามหลักมาตรฐาน
สากล บริษัทจึงได้กำาหนดคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ซ่ึงมี
เกณฑเ์ท่ากบัขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้
(ก)   ถอืหุ้นไมเ่กนิรอ้ยละหนึง่ของจำานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง

ท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  ทั้งนี้ ให้นับรวมการ
ถอืหุ้นของผูท่ี้เกีย่วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย

(ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มี
อำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ย
กว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

(ค)   ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ผูม้อีำานาจควบคมุ หรอืบุคคล
ท่ีจะไดร้บัการเสนอให้เป็นผู้บรหิารหรอืผูมี้อำานาจควบคมุ
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ง)   ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนติบุิคคลท่ีอาจมคีวามขัดแยง้ 
ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมท้ังไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ ่
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท่ี้มี
ความสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี
ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำา
รายการทางการคา้ท่ีกระทำาเป็นปกต ิเพือ่ประกอบกจิการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำาประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ทำานองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา
มีภาระหน้ีท่ีต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือต้ังแต่ย่ีสิบล้าน
บาทข้ึนไป แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ท้ังน้ี การคำานวณ
ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่า
ของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏบัิตกิารของบรษัิทจดทะเบียนในรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว 
ให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนติิบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแยง้ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ย
กว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

(ฉ)  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพใด ๆ  ซ่ึงรวมถงึ
การให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็น
นิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ี
ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

(ช)   ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(ซ)   ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

 
 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมี

ลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) แล้ว กรรมการ
อิสระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจ
ในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
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4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบในการกำาหนดวิสยั
ทัศน ์กลยุทธ ์นโยบาย แผนงานทางธรุกจิและงบประมาณของ
บริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบหรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด
ไว้ ซ่ึงความเห็นชอบท้ังหมดของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวรวม
ถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามความเหมาะสมในการบริหาร
จัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1)   บริษัทย่อย
บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 
100 บริษัทมีนโยบายกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย 
เช่นเดียวกับบริษัท โดยฝ่ายจัดการของบริษัทจะเป็นกรรมการ 
ผู้มีอำานาจลงนาม และเป็นผู้บริหารจัดการบริษัทย่อย เพื่อ
ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในการ
กำาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและ
งบประมาณของบริษัท โดยจะจัดให้มีการประชุมผู้บริหาร
ของบริษัทย่อยอย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือควบคุมและดูแลบริษัทย่อย 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทยังได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท
เข้าดำาเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย
และสรุปรายงานผลการปฏิบัติ งานตรวจสอบกิจการของ
บริษัทย่อยทุกแห่งตามแผนงานท่ีวางไว้ และให้รายงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

2)  บริษัทร่วม 
บริษัทดำาเนินการส่งผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการของบริษัทไปเป็น
กรรมการในบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็นตัวแทน
ของบรษัิทและมสีว่นรว่มในการกำาหนดนโยบายท่ีสำาคญัในการ
ดำาเนนิธรุกจิ ท้ังนี ้บรษัิทยังมิไดก้ำาหนดระเบียบหรอืข้อกำาหนด
ของบริษัทท่ีต้องได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บรษัิทในการสง่ตวัแทนดงักลา่วเข้าดำารงตำาแหนง่ในบรษัิทรว่ม 
แตจ่ะไดร้บัการอนมัุตหิรอืเห็นชอบจากฝา่ยจดัการของบรษัิทใน
การเข้าดำารงตำาแหน่งในบริษัทร่วม

บรษัิทรว่ม บรษัิทย่อยลำาดบัเดยีวกนั หรอืนติบุิคคลท่ีอาจ
มคีวามขัดแยง้ โดยมีการตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ 
(collective decision) ได้ 

2)   กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทตั้งแต่ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการข้ึนไปของบริษัท
ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหากำาหนดค่าตอบแทน เพื่อ
พิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆตามความเหมาะสมของคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ รวมทั้งมี
คณุสมบัตติามท่ีกฎหมายกำาหนดไว ้ท้ังนี ้การแตง่ต้ังกรรมการ
บรษัิทตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนเสยีง
ท้ังหมดของผูถ้อืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการ
1)  ประธานกรรมการของบรษัิทเป็นผูร้บัผดิชอบในฐานะผูน้ำา

ของคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

2)  ประธานกรรมการซ่ึงคณะกรรมการเป็นผูเ้ลอืก ทำาหนา้ท่ี
เป็นประธานการประชุม และให้มีความมั่นใจว่า ประเด็น
สำาคญัท้ังหลายไดน้ำาเข้าสูก่ารพจิารณาและคณะกรรมการ
ให้การเนน้หนกัท่ีถกูตอ้ง กบัการทบทวนและให้ความเห็น
ชอบกับกลยุทธ์ต่างๆที่ฝ่ายจัดการนำาเสนอ และดูว่าได้มี
การนำากลยุทธ์ไป ปฏิบัติตาม

3)  กรรมการผู้จัดการซ่ึงคณะกรรมการเป็นผู้แต่งต้ัง ทำาหน้าท่ี
เป็นผูน้ำาของคณะจดัการของตนในการนำากลยทุธท่ี์ไดร้บั 
การเห็นชอบแลว้ ไปปฏบัิตภิายในกรอบท่ีคณะกรรมการ
ได้กำาหนดไว้

4) ประธานกรรมการจะสร้างภาพรวมของบริษัทว่าคณะกรรมการ
ทำางานอย่างไร ประธานกรรมการจะให้ความมั่นใจว่า
บริษัทมีคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผลซ่ึงทำางานอย่างได้
ผลดีร่วมเป็นคณะเดียวกันกับกรรมการทุกคนไม่ว่าจะ
เป็นกรรมการ บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับการส่ง
เสรมิให้มีบทบาทเตม็ท่ี และอยา่งกระตอืรอืรน้ ท้ังในเรือ่ง 
การจัดการธุรกิจและการกำากับดูแล

5)  กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารคนหนึ่งท่ีรอบรู้เรื่องของ
บริษัทดีท่ีสุด และผูกพันกับบริษัทมากท่ีสุดซ่ึงแตกต่าง
จากผู้บรหิารระดบัสงูอ่ืน ๆ  คอื กรรมการผูจ้ดัการมภีาวะ
ผู้นำาและวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นมองบริษัทในภาพรวม

6)  บริษัทมีการแยกบทบาทของกรรมการผู้จัดการกับ
ประธานกรรมการอย่างชัดเจนและต้องประนปีระนอมกนั 
บุคคลท้ังสองตอ้งมีความไวเ้นือ้เช่ือใจ ความเคารพตอ่กนั
และกันอย่างสูง เพ่ือทำางานสนับสนุนและเกื้อกูลความ 
รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
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5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายกำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนใน
การดูแลผู้บริหารในการนำาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน โดยการห้ามมิให้ผู้บริหารนำาข้อมูลของบริษัท
ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและห้ามมิให้ซ้ือขายหลักทรัพย์
บริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะประกาศเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน นอกเหนือจากข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัท
ไม่มีนโยบายห้ามการซ้ือขายหลักทรัพย์บริษัทของผู้บริหาร 
อย่างไรก็ตามกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทมีหน้าท่ี 
ท่ีจะต้องจัดทำารายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของคู่สมรส
และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการ 
และ/หรือผู้บริหาร ตามนัยมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำาการนับ
ต้ังแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และ
ตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิททุกครัง้ท่ีมกีารเปลีย่นแปลง
การถอืหลกัทรพัย์ของบรษัิท บรษัิทไม่มีมาตรการลงโทษหากพบ
ว่าผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัท อย่างไรก็ตามกรณีท่ีกรรมการ
และ/หรอืผูบ้รหิารฝา่ฝนืกฎหมายดงักลา่วและเกิดผลเสียหายต่อ
บริษัทและบุคคลภายนอกบริษัทจะให้ ความร่วมมือและประสานงาน
กับหน่วยงานที่กำากับดูแลเพื่อดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

• บริษัทมีการคัดเลือกผู้รับเหมาโดยคำานึงถึงความเท่าเทียมกัน 
และความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่าง
ทางกาย จิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การ
ศึกษา หรือเร่ืองอ่ืนใด ซ่ึงเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมโดยปราศจากอคติใดๆ

• บรษัิทให้ความช่วยเหลอืตามความเหมาะสมแกคู่ค่า้ เช่น 
บรษัิทดำาเนนิการปรบัข้ึนราคารบัเหมากอ่สรา้งหรอืให้เงนิ
ช่วยเหลือแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง เม่ือต้นทุนค่าก่อสร้าง
มีการปรับราคาสูงข้ึนถึงแม้ว่าได้มีการกำาหนดราคาท่ี
แน่นอนไว้ในสัญญาแล้วก็ตาม

• บริษัทได้ยึดม่ันในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน  
ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมด้วยความซ่ือสัตย์และ
ชำาระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบ้ียจ่ายตรงตามกำาหนด
เวลา รวมท้ังปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีระบุในสัญญา
เงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีมี
เหตุการณ์ท่ีอาจจะส่งผลต่อธนาคาร สถาบันการเงิน 
และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท หรือบริษัทไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาเงินกู้ยืมได้ บริษัทจะ
จัดทำาหนังสือช้ีแจงและส่งให้ธนาคาร สถาบันการเงิน  
ผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นการล่วงหน้า และหารือ
ตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกครั้ง

• บรษัิทมีนโยบายกำาหนดเป็นลายลกัษณอั์กษรอย่างชัดเจน
ในการไม่สนับสนุนให้พนักงาน กระทำาการอันเป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน
โดยไม่ได้รับอนุญาต  เช่น การทำาซ้ำา ดัดแปลง เผยแพร่
โปรแกรมคอมพิวเตอรแ์กส่าธารณชน การนำาตน้ฉบับหรอื
สำาเนางานดังกล่าวออกให้เช่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ และบริษัทไม่อนุญาตให้พนักงาน ใช้งาน
ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัท ให้ความสำาคัญและยึดม่ันในการดำาเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนตระหนักว่าการทุจริตและคอร์รัปชั่นนอกจากจะส่ง
ผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ ช่ือเสียง และภาพลักษณ์ของ
บรษัิทแลว้ ยังเป็นอุปสรรคตอ่การเตบิโตอย่างย่ังยืนของบรษัิท

คณะกรรมการบรษัิทได้มีมติให้บรษัิทแสดงเจตนารมณเ์ขา้รว่ม
โครงการแนวรว่มปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการ
ทุจรติ และประธานกรรมการคณะกรรมการแนวรว่มปฏบัิตขิอง
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจรติไดร้บัทราบการเข้ารว่ม
โครงการดังกล่าวของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง ท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี  
24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา
อนมุตั ิ นโยบายท่ีเกีย่วข้องกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่  
โดยกำาหนดอยู่ใน “นโยบายการกำากับดูแลกิจการ” แล ะ 
“จรรยาบรรณธ ุรก ิจ” ของบริษัท 

นอกจากนี้  เพื่อเพิ่มความชัดเจนสำาหรับแนวทางปฏิบัติ  ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2559 ยังได้พิจารณาอนุมัติ “นโยบายและแนวทาง
ปฏบัิติดา้นการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัช่ัน” เป็นนโยบายฯ 
อย่างชัดเจน แยกต่างหาก เพิ่มเติมจากท่ีกำาหนดไว้ใน 
“นโยบายกำากับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ”  โดย
กำาหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานทุกคน จะต้องรับทราบ ทำาความเข้าใจ รวมท้ัง
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด และ
บริษัทได้นำา “นโยบายและแนวทางปฏิบัติฯ” ฉบับนี้ รวมถึง 

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ 
สิ่งแวดล้อมโดยตลอด ตามโอกาสท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบาย 
ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำานึกพนักงานให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
• บริษัทมีนโยบายท่ีจะไม่กระทำาการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อช่ือเสียงของ

ประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
• บริษัทจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำาธุรกิจผิดกฎหมาย 

หรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคงของประเทศ
• บริษัทปลูกฝังจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมให้เกิด

ขึ้นในบริษัท และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
• บริษัทดำาเนินการหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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แจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรอืรอ้งเรยีนกรณเีกีย่วกบัการ
ทุจริตและคอร์รัปช่ัน โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่
บุคคลดังกล่าว

7. บรษัิทจดัให้มกีารสือ่สารนโยบายในการตอ่ตา้นการทุจรติ
คอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ทราบถึง
นโยบายฯของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซ่ึงรวม
ไปถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัท
มอีำานาจในการควบคมุ และตวัแทนทางธรุกจิ นำานโยบาย
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทไปปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน

บริษัท มีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้ 

1. การช่วยเหลือทางการเมือง
1.1 บริษัท มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่

ให้การสนับสนุน หรือกระทำาการอันเป็นการฝักใฝ่
พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง

1.2 กรณีที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุน
ทางการเมือง เพื่อประชาธิปไตย การสนับสนุน ดัง
กล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือ
กระทำาไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติ
ตอบแทนพิเศษ ทั้งนี้ในการสนับสนุนจะต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่บริษัทกำาหนดโดยเคร่งครัด

1.3 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพ ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานหรือนำา
ทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการใดๆ ทางการเมือง 
หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำาเนินการ
ใดๆ ท่ีอาจทำาให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การ
สนับสนุนหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง

2. การบริจาคเพื่อการกุศล
2.1 บริษัทมีนโยบายบริจาคเพื่อการกุศล ท้ังในรูปแบบ

ของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอ่ืนๆ 
เช่นบริจาคสิ่งของ หรือร่วมกิจกรรม เป็นต้น ทั้งนื้
เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการตอบแทนสังคม โดยไม่มุ่งหวัง
ผลตอบแทนทางธุรกิจ

2.2 พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้ม่ันใจว่า 
การบรจิาคเพือ่การกศุล  นัน้ จะไมถ่กูนำาไปใช้เปน็วธิี
การหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำาเนิน
การอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย

“นโยบายกำากับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” แสดง
บน web site ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทาง
ให้ผูบ้รหิาร พนกังาน ไดท้ราบถงึแนวทางการปฏบัิต ิและนำาไป
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้
เสยีทุกกลุม่ท่ีเกีย่วข้องไดร้บัทราบเจตนารมณ ์และความมุ่งมัน่
ของบรษัิท ท่ีจะรว่มกนัพฒันาให้บรษัิทและประเทศชาต ิปลอด
จากการทุจริตและคอร์รัปชั่น ต่อไป 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเจตนารมย์ของบริษัทท่ีจะต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทได้มีการจัดต้ัง “คณะทำางานด้านการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” โดยประกอบด้วยผู้แทนแต่ละ
หน่วยงานธุรกิจ และมีกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานคณะทำางานฯ
และบริษัทได้ดำาเนินการย่ืน “แบบประเมินตนเองเก่ียวกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน” เพ่ือประกอบการขอรับ
ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกฯ (Certification) ต่อคณะกรรมการ
แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(CAC) เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2559

นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปช่ันมีเน้ือหาครอบคลุมถึงการดำาเนินการของบริษัทใน
เรื่องดังต่อไปนี้
1. บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

คอร์รัปช่ันของบริ ษัทและจัดทำามาตรการปฏิบัติ ท่ี
สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้นและเป็นไปตามระบบควบคุม
ภายใน

2. บริษัทจัดทำาข้ันตอนปฏิบัติท่ีเพียงพอต่อการนำาไปปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนโยบายฯนีท่ี้สามารถป้องกนัการเกดิทุจรติ
และคอร์รัปชั่นในการดำาเนินธุรกิจ

3. บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศน์ และการฝึกอบรมให้แก่
บุคลากร เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 
มาตรการ และข้ันตอนปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น

4. บริ ษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจใน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปช่ัน ซ่ึงครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บ
บนัทึกข้อมูลทางการเงิน การบญัชี และกระบวนการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท

5. บริษัทจัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น โดยมีขั้นตอนการดำาเนินการที่เหมาะสม เพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอ และทัน
ต่อสภาวการณ์

6. บรษัิทจดัให้มีชอ่งทางในการสือ่สารท่ีปลอดภยัให้บุคลากร
ของบรษัิทและผูมี้สว่นไดเ้สยีทุกฝา่ยสามารถขอคำาแนะนำา 
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2.3 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการ
กุศล ต้องกระทำาในนามบริษัทเท่าน้ัน โดยการบริจาค
เพื่อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล 
วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม ท่ีมีใบรับรอง หรือเช่ือถือได้ 
สามารถตรวจสอบได้ และดำาเนินการผ่านขั้นตอน
ตามระเบียบของบริษัท

3. เงินสนับสนุน
3.1  การให้เงนิสนบัสนนุเพือ่เป็นการประชาสมัพนัธธ์รุกจิ

ของบริษัท เท่านั้น 
3.2 พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการ

เป็นผู้ให้การสนบัสนนุนัน้จะไมถ่กูนำาไปใช้เป็นวธิกีาร
หลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำาเนินการ
อย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย

3.3 พนักงานต้องระมัดระวังเพ่ือให้ม่ันใจว่า การใช้เงิน 
หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ 
ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้นโดยเงินสนับสนุนท่ี
จ่ายไป  ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือธุรกิจ ภาพลักษณ์ท่ีดี 
และชื่อเสียงของบริษัท

4. ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4.1 พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน  

สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจกับบริษัท ยกเว้น อาจรับหรือให้ของขวัญได้
ตามประเพณนียิม โดยการรบัของขวญันัน้จะต้องไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ

4.2 ของขวัญท่ีได้รับควรเป็นสิ่งท่ีมูลค่าไม่มากนัก 
และไม่ควรเป็นเงินสด 

4.3 หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณี
นยิมท่ีมลูคา่เกนิปกตวิสิยั จากผูท่ี้เกีย่วขอ้งทางธรุกจิ
กับบริษัท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้น

4.4 การให้หรือรับของขวัญอาจกระทำาได้หากทำาด้วย
ความโปร่งใส หรือทำาในท่ีเปิดเผย หรือสามารถ
เปิดเผยได้

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทกำาหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดูแลรับผิดชอบ
และถือเป็นเรื่องสำาคัญท่ีจะดำาเนินการให้พนักงานภายใต้สาย
บังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติิ/ข้อกำาหนดของบริษัท หลักการ
กำากบัดแูลกจิการท่ีด ีรวมท้ังกฎหมายตา่งๆอย่างจรงิจงั และได้
กำาหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราว 

ร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

เพ่ือให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
และมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส 
หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดท่ีแสดง
ว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับ
ผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของ
พนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการกระทำาท่ีอาจส่อถึงการทุจริต
และคอร์รัปชั่น

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่ง 
รายละเอียดหลักฐานต่างๆได้โดยส่งอีเมล์ถึง กรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่านได้โดยตรง  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
โดยสามารถตรวจสอบอีเมล์ ดังกล่าวได้ใน website 
ของบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ จะสง่เรือ่งเบาะแส หรอื ข้อรอ้งเรยีนท่ีไดร้บั 
ให้กับฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำาเนินการตรวจสอบข้อมูล และ
นำาเสนอให้กรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อดำาเนินการจัดการ
กับเบาะแส หรือข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็ว

ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนท้ังท่ีเป็นพนักงานบริษัท ลูกค้า
บริษัท บุคคลท่ีรับจ้างทำางานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มอ่ืนท่ีเป็นผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รับการ
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางท่ี
บริษัทได้กำาหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้าน
คอร์รัปชั่น ดังนี้
1. หัวหน้างานแต่ละหน่วยงาน ทำาการระบุหัวข้อความเสี่ยง

และโอกาสท่ีจะเกดิความเสีย่งดา้นคอรร์ปัช่ันท่ีอาจจะเกดิ
ขึ้นในแต่ละขั้นตอนการทำาธุรกรรมของหน่วยงาน

2. หัวหนา้งานแตล่ะหนว่ยงาน ระบุผลกระทบกบับรษัิท หาก
เกิดการคอร์รัปชั่นตามความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ตาม 1

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)88



3. นำาข้อมูลจาก 1 และ 2 เสนอฝา่ยจดัการ / คณะทำางานด้าน 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของบริษัทเพื่อกำาหนด
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันให้เหมาะสมกับความเส่ียงฯ 
ดังกล่าว 

4. สื่อสาร มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบและถือปฏิบัติ

5. ควบคุมและติดตามให้ผู้ปฏิบัติได้มีการดำาเนินการตาม
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ท่ีบริษัทได้กำาหนดไว้
อย่างเคร่งครัด

6. กำาหนดให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวม
ท้ังทบทวนมาตรการการจัดการความเสี่ยงท่ีใช้อยู่ให้มี
ความเหมาะสมท่ีจะป้องกนัความเสีย่ง หรอื ลดความเสีย่ง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงาน
ทางการเงิน

1. ฝ่ายจัดการของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อการจัดทำา
รายงานทางการเงนิท่ีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น และทันเวลา 
ทั้งงบรายปีและรายไตรมาส ซึ่งจัดทำาตามมาตรฐานการ
บัญชีที่เป็นที่ยอมรับ

2. จัดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องภายใต้การ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของ
กรรมการตรวจสอบ

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

ให้เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ์ให้กบัผูไ้ดเ้สยีทุกกลุม่ไดร้บัทราบ 
ถงึความมุง่ม่ันของบรษัิทท่ีจะประกอบกจิการด้วยความโปรง่ใส 
ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปช่ัน โดยแสดงข้อมูลไว้ใน web site 
ทั้งภายนอกและภายใน (intranet) ของบริษัท

1.   การสื่อสาร
1.1 จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการ 

ทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ 
ประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย 
บรษัิทรว่ม บรษัิทอ่ืนท่ีบรษัิทมีอำานาจในการควบคมุ 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

1.2 จัดให้มีการสื่อสารบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
รวมท้ังสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการไม่ลดตำาแหน่ง 

ลงโทษ หรอืให้ผลทางลบตอ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปช่ัน แม้ว่าการ 
กระทำานัน้จะทำาให้บรษัิทสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิ แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

1.3 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับ
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
ของบริษัท

ท้ังนี้ เม่ือมีการจัดทำาหรือปรับปรุงนโยบายและมาตรการท่ี
เก่ียวข้อง ให้มีการส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลทุกคร้ังตามช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล web site ทั้งภายนอก
และภายใน (intranet) ของบริษัท สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

2.  การฝึกอบรม
2.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศและฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบาย

และมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้แก่
กรรมการ พนักงาน และผู้บริหาร

2.2  สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารมีส่วนในการให้
ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น

ทัง้นี้ ในปี 2559 บริษทัได้ส่งผู้บริหารเข้ารบัการอบรมหลักสูตร 
Anti Corruption The Practical Guide ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำานวน 1 ท่าน

การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นจะได้รับการนำาไปปฏิบัติอย่างท่ัวถึงท้ังองค์กร และ
มีการกำากับดูแลท่ีชัดเจน บริษัทจึงกำาหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล:
• จัดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีเป็นปัจจุบัน เหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มและปัจจยัเสีย่ง โดยทบทวนอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

• พิจารณารายงานเกี่ยวกับการดำาเนินงานตาม
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการตรวจสอบ:
• สอบทานระบบควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน 

และการประเมินความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัช่ัน 
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ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• พิจารณารายงานเกี่ยวกับการดำาเนินงานตาม

นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
• พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริต

คอร์รัปชั่น เพื่อกำากับดูแลให้มีการดำาเนินการที่ทัน
ต่อสถานการณ์

ฝ่ายจัดการ:
• จัดให้มีกลไกและระบบควบคุมภายในท่ีสนับสนุน

การดำาเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น

• นำา เสนอประเด็นเร่ งด่วนเกี่ ยวกับการทุจริต
คอร์รัปช่ัน (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัท

• จัดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย
และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับ
ทราบอย่างสม่ำาเสมอ

• สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับตระหนักถึง
ความสำาคญัในการปฏบัิตติามนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล:
• จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี

สะท้อนความมุ่งม่ันของบริษัทต่อการปฏิบัติตาม
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

• สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน:
• สอบทานระบบควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน 

และการประเมินความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัช่ัน 
ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ัง
แจ้งและติดตามผลกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ให้ม่ันใจว่าฝ่ายจัดการได้มีการปรับปรุงแก้ไขใน
ประเด็นดังกล่าวแล้ว

• ให้คำาแนะนำาเกีย่วกบันโยบายและมาตรการตอ่ตา้น
การทุจรติคอรร์ปัช่ันในเบ้ืองตน้ รวมท้ังประสานงาน
หรอืหารอืกบัฝา่ยงานอ่ืนๆ ท่ีอาจเกีย่วขอ้งในการให้
คำาแนะนำาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน

บทลงโทษ
1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปช่ันถือเป็นส่วนหน่ึงของวินัยในการปฏิบัติงาน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีไม่ปฏิบัติตามย่อม
ถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของ
บริษัท กฎบัตร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึง
การเลิกจ้าง

2. บริษัทจะไม่ลดตำาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ท่ีปฏิเสธการทุจริต
คอร์รัปช่ัน แม้ว่าการกระทำานั้นจะทำาให้บริษัทสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

เนื่องจากปัญหาสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันมีความรุนแรง
และมีผลกระทบต่อสังคม รวมถึงกระทบกับเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพของบุคคล และในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทจึง
มีนโยบายต่อต้านการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย
ชนทุกกรณี เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมซ่ึงเป็นสังคมระบบ 
นติริฐั ประชาชนมีสทิธเิสรภีาพภายใตข้้อกำาหนดของกฎหมาย 
ซึ่งมีแนวปฏิบัติ คือ

1. บริษัทจะไม่กระทำาการใดอันเป็นการเพิกเฉยต่อ
สิทธิมนุษยชนดังกล่าว รวมถึงเคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ของบุคคลและไม่กระทำาการอันเป็นการ
กีดกัน หรือเลือกปฏิบัติกับบุคคลอันเนื่องมาจาก 
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม และจะนำาหลักเกณฑ์ดังกล่าว
มาใช้ในการจ้างงาน การมอบหมายงาน การเลื่อน
ตำาแหน่ง การให้ผลตอบแทนในการทำางาน รวมถึง
เงื่อนไขการจ้างงาน 

2. ต่อต้านการกระทำาใดอันเป็นการแสวงหาผล
ประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กซ่ึง
มอีายุต่ำากวา่เกณฑท่ี์กฎหมายแรงงานกำาหนด โดย
จะไม่ทำาธุรกรรมใดๆ กับผู้ผลิตสินค้า หรือ บริการ
ที่กระทำาการดังกล่าว 

3. ดำาเนินการสนับสนุน เคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน  
โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การดำาเนินการทาง
ธุรกิจของบริษัท ซ่ึงกระทำากับบุคคลภายนอก
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมถึงไม่กระทำาการอันเป็นการละเมิดสิทธิของ
พนักงานซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

4.   การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติ ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตาม
บรรทัดฐานที่เป็นสากล ดังนี้
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• ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ 
ความรบัผดิชอบ และผลการปฏบัิตงิานของพนกังาน
แต่ละคน

• สง่เสรมิพฒันา และเพิม่พนูความรูค้วามสามารถของ
พนกังาน ให้มคีวามกา้วหนา้และความมัน่คงในอาชีพ   

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำาหนด
ทิศทางการทำางาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท 

• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัยร่างกาย และ
ทรัพย์สินของพนักงาน 

• การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้น
ฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม และกระทำาด้วย
ความสุจริต 

• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน 

• บริหารพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ โดย
ไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้อง ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
ความก้าวหน้าและความม่ันคงในอาชีพการงานของ
พนักงาน 

• ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าท่ีส่วน
บุคคล

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีแนวปฏิบัติดังนี้
ธุรกิจโรงแรม 
• มีการรณรงค์ ไม่ให้ร้านค้าในโรงแรมขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮออล์ทุกชนิด ท้ังนี้ เพื่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของลูกค้า

• การใช้สเปรย์กำาจัดแมลงในโรงแรม เป็นสารสกัด
จากสมุนไพร เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ลูกค้าท่ีมา
ใช้บริการและพนักงานที่กำาลังปฏิบัติหน้าที่ และช่วย
ลดขั้นตอนการย้ายลูกค้าหรือพนักงานออกจากพ้ืนท่ี 
เนื่องจากสเปรย์ท่ีเป็นสารสกัดจากสมุนไพรไม่มีผล 
กระทบกับลูกค้าและพนักงาน

• มีสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับลูกค้าผู้พิการท่ีมา
ใช้บริการ เช่น ห้องพัก ที่จอดรถ ห้องน้ำา ทางลาด
สำาหรับรถเข็นของลูกค้า

• จัดให้วิทยากรภายนอกเข้ามาฝึกอบรมขั้นตอนการ
ดับเพลิง หนีไฟ วิธีปฐมพยาบาลขั้นต้น ให้พนักงาน 
และลูกค้า

• จัดส่งพนักงานใหม่เข้าฝึกอบรมดับเพลิงชั้นสูงทุกปี  
และจัดทบทวนการดับเพลิงในอาคารทุกเดือน เพื่อ

ให้ลูกค้าในอาคารมีความเช่ือม่ันในระบบการป้องกัน
อัคคีภัยของอาคาร

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
 

• จัดให้ทีมงาน Maintenance Service เข้าพบลูกค้า
และอธิบายวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้าน 
พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านภายหลัง
ลูกค้าเข้าอยู่ได้ประมาณ 1-3 เดือน

• จัดงาน Thank you Party ให้กับลูกค้าโครงการบ้าน 
โดยการจดัเลีย้งอาหารวา่งและเครือ่งดืม่และแจกของ
ท่ีระลกึ โดยให้ลกูบ้านสามารถชวนเพ่ือนมารว่มงาน
สังสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ลูกค้าและบริษัท

• สำาหรับโครงการบ้านระดับราคาสูง จะออกแบบ
โครงการให้มคีวามเป็น Privacy สงูสดุแกล่กูคา้ เช่น 
ระบบ Double Security  (มีป้อมรกัษาความปลอดภยั 
2 ชั้น) ท่ีสามารถป้องกันการการเข้า - ออกของ
บุคคลภายนอก ไม่ให้เข้าไปถึงโซนพักอาศัย หาก
ไม่ได้รับอนุญาต  

• การออกแบบบ้านโดยใชง้านระบบ Home Automation  
คือ ระบบส่ังการเปิด - ปิดไฟท่ีติดต้ังภายใน
บ้านให้ทำางานอัตโนมัติ เพื่อง่ายต่อการใช้งาน 
มีความปลอดภัย รวมถึงการประหยัดพลังงาน และ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงสามารถควบคุมการ
ทำางานโดยสัง่งานผา่นเครือ่งควบคมุประเภทอ่ืนๆ ได ้

• ระบบรกัษาความปลอดภยับรเิวณทางเข้าโครงการมี
การตรวจสอบคนเข้าออกท่ีเป็นบุคคลภายนอกอย่าง
เข้มงวด โดยผู้มาติดต่อจะต้องแลกบัตรเข้า - ออก
และต้องได้รับการประทับตราบัตรเข้า - ออกทุก
ครั้งก่อนออกจากโครงการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจใน
ระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าท่ีอาศัยอยู่ใน
โครงการบ้านของบริษัท

• การจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของลูกบ้าน
ภายในโครงการ ข้อเสนอแนะ ปัญหา ในการจัดการ
ความเรียบร้อยในโครงการร่วมกัน รวมท้ังมีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และกล่องรับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้ 
ลูกบ้านรับรู้และนำาเสนอข้อคิดต่างๆ ผ่านมา 
ทางโครงการ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายใน
โครงการ และลดปัญหาข้อร้องเรียนภายในโครงการ

• โครงการคอนโดมิเนียมได้มีการออกแบบอาคารต่างๆ 
ตามมาตรฐานและกฎหมายทางส่ิงแวดล้อม โดย
ออกแบบและทำารายงานผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือ
ย่ืนขอใบอนุญาต รายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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(EIA) ตามที่กฎหมายหมายระบุ รวมทั้งปฏิบัติตาม
ข้อบังคับต่าง ๆ

• จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของ
เจ้าหน้าท่ีบริการหลังการขาย เพื่อให้เข้าใจบทบาท
และหนา้ท่ีท่ีมีแกล่กูคา้ เพือ่ปรบัปรงุและเพิม่คณุภาพ
ในการให้บริการแก่ลูกค้าในทุกด้าน

• ใช้อุปกรณ์อาคารท่ีประหยัดพลังงานและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เช่น สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำา หลอด
ประหยัดไฟแทนหลอดไส้ เครื่องปรับอากาศ ปั๊มน้ำา
เบอร์ 5  แผง solar-cell ฯลฯ เพื่อเป็นการลดการ
ใช้พลังงาน

• จัดตั้ง Call Center 1388  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ลูกค้าจำาเบอร์โทรศัพท์ได้ง่าย และ Call Center 
สามารถตอบคำาถามเบ้ืองตน้ให้กบัลกูคา้ได ้ เชน่ ให้
ข้อมูลโปรโมช่ัน ทำาเล และรายละเอียดโครงการบ้าน 
คอนโด และทาวน์เฮ้าส์ เบื้องต้น ก่อนการตัดสินใจ
ซื้อ  รวมถึงลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้

• สวนสาธารณะและสโมสรของโครงการบ้าน มีการ
ออกแบบ โดยคำานึงถึงการใช้งานของผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ เช่น มีการทำาทางสำาหรับรถเข็นสามารถ
เข้าไปใช้งานในสวนสาธารณะของโครงการได้  และ
ทางลาดสำาหรับวิลแชร์ รวมถึงห้องน้ำาที่สามารถนำา
วิลแชร์เข้าไปได้

6.   การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำานึก
พนักงานให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน  
และสิ่งแวดล้อม

• โครงการอาคารสำานักงานให้เช่า โรงแรม และ
เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ ได้ให้ความร่วมมือในการ
อนรุกัษ์พลงังาน โดยการตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศใหม่
เพ่ือทดแทนเครื่องปรับอากาศเก่าทุกคราวท่ีตรวจ
พบว่ามีการใช้พลังงานมากกว่าค่าการใช้พลังงาน
มาตรฐาน และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำาใช้แล้ว
ของอาคารก่อนปล่อยน้ำาทิ้งสู่ท่อสาธารณะ เป็นต้น

• โครงการอาคารสำานักงานให้เช่า โรงแรม และ
เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ มีระบบบำาบัดน้ำาเสีย โดยจะ
บำาบัดน้ำาเสีย ก่อนปล่อยน้ำาลงสู่ท่อสาธารณะ โดย
บริษัทได้มีการจัดส่งน้ำาเสียท่ีบำาบัดแล้ว ไปตรวจ
คุณภาพของน้ำาเสีย เพื่อวิเคราะห์น้ำาเสียว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้หรือไม่

• สนบัสนนุให้พนกังานแยกประเภทขยะออกเป็นหมวด
หมู่ ก่อนนำาไปจัดทิ้งต่อไป

• จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ดแูลห้องพกัอาศัยในเรือ่งการทำาความสะอาดห้องพกั
อาศัยในเรื่องต่าง ๆ  เช่น คุณสมบัติของน้ำายาขัดพื้น 
ทีเ่หมาะสมกับสภาพพืน้ผิว หรอื ชนดิของวสัดุ รวม
ทั้ง ให้มีการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพ่ือลดปริมาณ
สารตกค้างของน้ำายาให้น้อยลงและลดปริมาณน้ำาใน
การซักล้างอุปกรณ์ด้วย ส่งผลให้ปริมาณน้ำาเสียท่ี
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง

• เลือกใช้วัสดุท่ีผู้ผลิตมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ตรวจสอบตรามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิต

• จดัโครงการโรงแรมปลอดบุหรี ่“ Smoke Free Hotel 
Project ” เพื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ โดยสนับสนุน
ให้ลูกค้าของโรงแรม รวมถึงคนในชุมชนและสังคม
ตระหนกัถงึประโยชนข์องการไมส่บูบุหรี ่อนัจะทำาให้
มีสุขภาพดี สุขภาพอนามัยแข็งแรง อายุยืนยาว อีก
ทั้งเป็นการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

7.   การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

• ร่วมเป็นพันธมิตร กับ Kidzania ศูนย์การเรียนรู้และ
ความบันเทิงอันดับหน่ึงของโลก ท่ีให้เด็กๆอายุ 4 -14 ปี 
ไดส้มัผสัและเรยีนรูป้ระสบการณ์ใหม ่ๆ  ผา่นการเลน่
บทบาทสมมติในอาชีพต่างๆ โดย Q House ทำาห้อง
จำาลอง Studio design ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของ Kidzania 
สยามพารากอน ให้เด็ก ๆ ได้รับบทบาทกับอาชีพ 
Interior Design เรยีนรูก้ารจดัตกแต่งห้องดว้ยตวัเอง 

• ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบรั้วโครงการ และสัญญาณ
จราจรบริเวณถนนทางแยกตัดกับถนนสาธารณะ 
เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ผู้ใช้บริการ และคนใน
ชุมชุนข้างเคียง

• พนักงานบริษัทและบริษัทในเครือ ร่วมบริจาคโลหิต
ให้กบัสภากาชาดไทย ณ อาคารควิเฮ้าส ์ลมุพนิ ีเป็น
ประจำาทุกปี ปีละ 4 ครั้ง

• ในปี 2559 กลุ่มโรงแรมได้จัดกิจกรรมผลิตส่ือการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษจากปฏทิินเกา่เพือ่มอบให้เดก็
นักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ภายใต้ช่ือ
โครงการ “ PRAC & PLAY by Centre Point ”  ท้ังนี้ 
เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มอบให้
แกน่กัเรยีนโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน เปน็การ
ส่งเสริมความรู้ และมอบโอกาสอย่างเท่าเทียมให้แก่
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เด็กเยาวชนไทยในถ่ินทุรกันดาร อีกท้ังยังเป็นการ
แบ่งเบาภาระด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ 
การศึกษา ของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนด้วย

8.   การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
ซึ่งได้จากการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ธุรกิจโรงแรม 
• เปลีย่นสระน้ำาคลอรนี เป็นระบบเกลอื เพือ่ลดการใช้

สารเคมีและเป็นผลดีต่อสุขภาพของลูกค้า
• เปลี่ยนหลอดไฟฮาโลเจนเป็นหลอด แอลอีดี เพื่อ

ลดการใช้พลังงาน ในห้องพัก และบริเวณส่วน
บริการลูกค้า

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
• มีการใช้ระบบพรีคาสท์คอนกรีต เพื่อลดระยะเวลา

ในการกอ่สรา้ง เพือ่ลดผลกระทบจากงานกอ่สรา้งท่ี
เกิดกับชุมชนโดยรอบ ลดขยะ ฝุ่นละออง หรือของเสียท่ี
เกิดจากการก่อสร้างลดลง

• มีการใช้วัสดุทดแทนในการก่อสร้างบ้านแทนวัสดุ
จากธรรมชาติ ซ่ึงจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และประหยัดเวลาในการติดต้ัง เช่น การใช้วัสดุไม้เทียม 
หรือการใช้กระเบ้ืองลายไม้ เลียนแบบพื้นไม้จริง 
การใช้บันไดสำาเร็จรูปแทนการใช้บันไดไม้จริง และ
การใช้วัสดุประตูหน้าต่างไวนิล แทนวัสดุไม้จริง ซึ่ง
จะเป็นการช่วยลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติได้ 

• สร้างบ่อบำาบัดน้ำาเสียรวมในโครงการท่ีเกินกว่าท่ี
กฎหมายกำาหนด โดยจัดให้มีถังบำาบัดน้ำาเสียย่อย
ในบ้านและอาคารทุกหลัง เพื่อบำาบัดน้ำาเสียหรือ
น้ำาใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะหรือคู คลอง

• มีการออกแบบอาคารตามหลักสถาปัตยกรรม 
เขตร้อน มีชายคาบังแดดลดความร้อนเข้าสู่อาคาร 
กระจกตัดแสง ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา ขนาด
ช่องเปิดท่ีเหมาะสม ผนังอิฐมวลเบาช่วยป้องกัน
ความร้อน ฯลฯ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากการเปิดใช้แอร์และพัดลม

• วางผังโครงการตามหลักสถาปัตยกรรมเขตร้อน 
คำานึงถึงทิศทางแดด ลม ฝน ดินฟ้าอากาศตาม
ฤดูกาล การวางบ้านในแนวทิศเหนือ-ใต้ช่วยให้
อาคารได้รับแสงตามธรรมชาติ ถ่ายเทอากาศได้ดี
และใช้พลังงานกลน้อย ปลูกไม้ยืนต้นและภูมิทัศน์
ในโครงการ ทำาให้สภาพโครงการร่มรื่นเย็นสบาย 
ช่วยกรองฝุ่นและเสียงรบกวน รวมท้ังบริษัทได้

ออกแบบบ้านประหยัดพลงังาน โดยคำานงึถงึทิศทาง
ของแสง และลม เพื่อให้ลูกค้าอยู่สบายพร้อมกับ
ประหยัดพลังงานด้วย

• นวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงาน มีการใช้ประโยชน์
จากแสงธรรมชาติ เพ่ือการประหยัดพลังงาน เช่น 
การใช้ Solar Cell กับอุปกรณ์แสงสว่าง ในพื้นท่ี
ส่วนกลางต่างๆ เช่นเสาไฟสูง หรือ โคมฝังถนน ที่ 
สามารถกกัเกบ็พลงังานจากแสงอาทิตย์ และเปลีย่น
เป็นพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงเป็นการประหยัดพลังงาน 
และลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางสำาหรับลูกบ้าน

• นวัตกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย
1. นวัตกรรมทางด้านการออกแบบผังโครงการ 

มีการเตรียมมาตรการ Security ตั้งแต่การ
ออกแบบผงั เช่น การแยกโซนท่ีชัดเจนระหว่าง
ลกูบ้านและบุคคลภายนอก,การวางทิศทางการ
สัญจรท่ีสามารถตรวจตราได้ชัดเจน หรือ ระบบ 
DOUBLE SECURITY ท่ีจะวางตำาแหน่ง  
ACCESS CONTROL ไว้ถึง 2 ชั้น เป็นต้น

2. นวัตกรรมในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ภายใน
โครงการ มีการใช้ระบบ Infrared Beam 
Sensor มาติดตั้งท่ีเหนือรั้วโครงการ โดยจะ
ทำาการแจ้งเตือนมายังป้อม รปภ.เม่ือมีการ
บุกรุก เป็นการเสริมความม่ันใจในการตรวจสอบ
และป้องกันในจุดท่ีมีความเส่ียง เช่นด้านท่ีติดกับ
พื้นที่รกร้าง เป็นต้น

3. นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีดี มีการนำา
ระบบปลูกพืชแบบ Hydroponics มาใช้ใน
โครงการ โดยติดตั้งแปลงปลูกขนาดเล็กท่ี
พื้นที่ว่างของบ้าน ในลักษณะ DIY KIT และ
ตดิตัง้แปลงขนาดใหญ่ ในโรงเรอืนแบบ Green 
House ท่ีสวนส่วนกลางของโครงการ เพื่อ
ให้ลูกบ้านได้ใช้ประโยชน์จริง โดยมีการจัด
กิจกรรมแนะนำาวิธีการ และให้ความรู้เป็นระยะๆ
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ 2560  โดย
มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบท้ัง 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” 
ท่ีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสำานักงาน ก.ล.ต. ประกอบการประเมิน ซ่ึงได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูล
และสอบถามประเด็นต่าง ๆ จากฝ่ายบริหาร เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท 5 ด้าน คือ 

1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment)
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ดา้นระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู  (Information 

& Communication)
5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทประเมินว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้
มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมท้ังมีระบบควบคมุภายในในเรือ่งการตดิตาม
ควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือ 
ผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึงการ
ทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน อย่างเพียงพอแล้ว สำาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น
คณะกรรมการเห็นวา่บรษัิทมกีารควบคมุภายในท่ีเพยีงพอแลว้
เช่นกัน 

ท้ังนีก้รรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความเห็น
ที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

รายละเอียดการควบคุมภายใน 5 ด้าน มีดังต่อไปนี้

1.  ด้านการควบคุมภายในองค์กร 

ผู้บริหารและพนักงานมีทัศนคติท่ีดีและเอ้ือต่อการควบคุม
ภายใน โดยผู้บริหารได้ให้ความสำาคัญกับการมีจริยธรรม และ
ความซ่ือสัตย์สุจริตในการดำาเนินธุรกิจ โดยจะมีการพิจารณา
ดำาเนินการตามสมควรแก่กรณี ตามผลของการตรวจสอบจาก
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส ถ้าพบว่า
พนักงานของบริษัทประพฤติหรือปฏิบัติหน้าท่ีอันอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบธุรกิจ

โดยรวมด้านการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม 
และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอ
และมีประสิทธิผล เช่น
• คณะกรรมการบรษัิทกำากบัดแูลให้มกีารกำาหนดเป้าหมาย

การดำาเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน

• คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลให้บริษัทกำาหนดบทบาท
หน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎบัตร

• คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของ
บริษัท และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
หรือสามารถขอคำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้ 
อีกท้ังคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
อิสระท่ีมีความรู ้ความสามารถนา่เช่ือถอื และมคีวามเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง

• บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีช่วยสนันสนุนให้ 
ฝ่ายบริหารสามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล

• มีการกำาหนด มอบหมาย และจำากัดอำานาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน

• บริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน ว่าได้ถูก
กำาหนดไว้อย่างรอบคอบ และมีกระบวนการประเมินผล
การปฏบัิตงิาน การให้แรงจงูใจหรอืรางวลัตอ่บุคลากรท่ีมี
ผลการปฏบัิตงิานด ีและการจดัการตอ่บุคลากรท่ีมผีลงาน
ไม่บรรลเุป้าหมาย รวมถงึ การสือ่สารกระบวนการเหลา่นี้
ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ

• บริษัทได้จัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 
เป็นลายลักษณ์อักษร สำาหรับผู้บริหารและพนักงาน 
ถือเป็นแนวปฏิบัติ อย่างเหมาะสม มีข้อกำาหนดห้าม 
ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมถึง
การห้ามทุจริต คอร์รัปช่ัน รวมท้ังบทลงโทษหากมีการ
ฝ่าฝืน และมีการติดตามผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณดังกล่าว

• บริษัทได้จัดทำา “นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน” แยกต่างหากจากเดิม
ท่ีกำาหนดอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีแนวทาง / 
ข้ันตอนให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจ นำาไปปฏิบัติ ให้ตรงตาม
มาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ตลอดจน
สื่อสาร ทั้งภายนอกและภายในบริษัท เพื่อให้ผู้ได้เสียทุก
กลุ่มได้ทราบถึงความแน่วแน่ของบริษัทในด้านการต่อ
ต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังกล่าว
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• บริษัทกำาหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษรในธุรกรรมต่างๆท่ีมีความเสี่ยง เช่น ด้านการเงิน 
การจัดซ้ือ และการบริหาร ฯลฯ เพื่อป้องกันการทุจริต 
และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

• บรษัิทมรีะบบการควบคมุและตดิตามการดำาเนนิงานอย่าง
ชัดเจน โดยหนว่ยงานท่ีรบัผดิชอบนัน้ๆ รวมท้ัง ฝา่ยตรวจ
สอบภายในซึ่งมีอิสระในการตรวจสอบและรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงทำาหน้าท่ีวางแผนตรวจสอบ 
ตามระดับความสำาคัญของความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยจะ
ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่สำาคัญของบริษัทและ
บริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลงานตรวจสอบภายใน โดย
ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำาปี รับทราบผล
การตรวจสอบ และให้ความเห็นเรื่องการควบคุมภายในให้
รัดกุม เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ รวม
ท้ังแนะแนวทางการรายงานการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อให้งานตรวจสอบภายในดำาเนินการอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผลในปี 2559 ไม่พบความบกพร่องเรื่องการควบคุม
ภายใน อย่างเป็นสาระสำาคัญ 

2.  ด้านการประเมินความเส่ียง 

บริษัทให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
จัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”  มีการระบุประเภท
ความเสี่ยงให้ครอบคลุมกับธุรกิจของบริษัท มีการประเมิน
และการติดตามภาพรวม รายละเอียดและแผนการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ รวม
ท้ังวางระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ให้เหมาะสมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ท้ังนี้ ผู้บริหารของ
บริษัทได้มีการประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง และวิเคราะห์
เหตุการณ์ท่ีอาจจะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อบริษัท โดยจะกำาหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการ
ในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น นอกจากนี้คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อนมุตัแิละสือ่สารนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร  คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีการรายงานผลการดำาเนินงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบอย่างสม่ำาเสมอ โดยรายละเอียด
การพจิารณาความเสีย่งเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่วตามท่ีไดน้ำาเสนอ
ไว้ในส่วนของปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และ
เหมาะสมกับธุรกิจ โดยบริษัทกำาหนดสาระสำาคัญของรายการ
ทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำาคัญ เช่น ผู้ใช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำาเนิน
งานของบริษัทอย่างแท้จริง การแสดงรายการในรายงาน
ทางการเงิน ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัท
ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
 
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นส่วนท่ีมีความสำาคัญ 
และสร้างความม่ันใจให้บริษัทและผู้ถือหุ้นว่าแนวทางท่ีฝ่าย
บริหารกำาหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามโดย
พนักงานของบริษัททุกคน ได้แก่
• บริษัทมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและวงเงิน

อำานาจอนมัุตขิองฝา่ยบรหิารในแตล่ะระดบัไวอ้ย่างชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำาหนดเป็นระเบียบเรื่อง
อำานาจอนุมัติการจ่ายเงิน

• บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานออก
เป็น 3 หน้าที่ ดังนี้
(1) หน้าที่อนุมัติ 
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ 
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน 
ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีและการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน

• มกีารควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม  กำาหนดระดับผู้ใช้งาน (User) และการ
เข้าถึงข้อมูลตามขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะงานท่ี
ตนดูแล และควบคุมกำาหนดสิทธิ์การใช้งานในโปรแกรม
ตา่งๆ ให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ีการปฏบัิตงิานในแตล่ะระดบั
ชั้นพนักงาน

• กรณีท่ีบริษัทมีการทำาธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน    
บริษัทมีมาตรการท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การทำาธุรกรรม
นั้นต้องผ่านข้ันตอนตามท่ีทางการกำาหนด และคำานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำาคัญและพิจารณาเสมือน
เป็นรายการท่ีกระทำากับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)

• กรณีท่ีได้มีการอนุมัติธุรกรรมกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในลักษณะ
ท่ีมีผลผูกพันกับบริษัทในระยะยาว บริษัทได้มีการตรวจสอบ
และติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีตกลงกันไว้อย่าง
สม่ำาเสมอ

• กรณีท่ีบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
บริษัทได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำาเสมอ

• บริษัทมีมาตรการควบคุมและดำาเนินการให้บริษัท
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ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ เพื่อลดความ
เสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษัท 

4.   ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  
 
บริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้สามารถรองรับการขยายตัวและการดำาเนินงานของ
บริษัท ท้ังนี้เพ่ือช่วยอำานวยความสะดวกให้พนักงานทำางาน
ได้สะดวก รวดเร็ว ลดงาน manual เพิ่มประสิทธิภาพใน 
การทำางาน รวมท้ังปรับปรุงให้เป็นไปตามกฏระเบียบของภาครัฐ  

ระบบ IT ของบริษัทรองรับการทำางานแบบหลายบริษัท (Multi 
Company) มีการควบคุมการจ่าย ด้วยระบบงบประมาณ และ
อำานาจอนุมัติ ของแต่ละตำาแหน่งงาน โดยทุกระบบท้ังด้านรับและ
ด้านจ่ายจะเช่ือมโยงถึงกัน จากระบบงานด้าน Front Office ไปจนถงึ
ระบบบัญชีการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การทำางาน ถูกต้อง แม่นยำา 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มความ
สะดวกรวดเรว็ในการทำางาน โดยการสง่รายงานอัตโนมัต ิไปยัง
ผู้บรหิาร และผูท้ำางาน รวมถงึรา้นคา้ และ สง่ SMS ไปยังลกูคา้

ในส่วนการควบคุมความปลอดภัย ระบบต่างๆ จะเชื่อมต่อกับ
ระบบ login กลาง โดยจะ disable account อัตโนมัติ เมื่อ
พนกังานลาออก กรณพีนกังานลมื password พนกังานสามารถ 
request password  ใหม่ได้เอง โดยระบบจะส่ง SMS ไปยัง
เบอร์โทรท่ีแจง้ไวก้บัฝา่ยการพนกังาน และเพิม่ความรดักมุ โดย
ใช้ one time password ในระบบงานที่สำาคัญ
 
การ  backup ข้อมูล จะดำาเนินการ 3 ด้าน  1. Backup ข้อมูล
ประจำาวัน เก็บไว้อีกเครื่องหนึ่ง  2. นำาข้อมูลที่ Backup ขึ้น 
Tape เพือ่นำาไปเกบ็ภายนอกองคก์รทุกวนั  3.สง่ข้อมลูอัตโนมตัิ
ไปยังศนูย์สำารองข้อมลู ทุกๆ 30 นาที  พรอ้มท้ังมกีารตรวจสอบ
ข้อมูลล่าสุดที่ส่งไปยังศูนย์สำารอง โดยการส่ง email อัตโนมัติ 
กลับมายังผู้รับผิดชอบวันละ 9 ครั้ง 

ในส่วน Application ต่างๆ เช่น EIS : ระบบข้อมูลสำาหรับผู้บริหาร 
(Executive Information System), Extranet, Intranet รวมทั้ง 
Application หลักขององค์กร ได้มีการ Replicate ไปยังศูนย์
สำารอง ทุกวนั  นอกจากนีจ้ะมกีารทดสอบ Disaster Recovery  
ที่ศูนย์สำารอง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

ระบบงานต่าง ๆ สามารถแยกตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้
1)  ธุรกิจขายบ้านพร้อมท่ีดินและธุรกิจขายหน่วยในอาคาร

ชุดพักอาศัย
ระบบสารสนเทศจะครอบคลุมตั้งแต่ มีระบบลงทะเบียน

นายหน้าท่ีดิน เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสในการจัดซ้ือท่ีดิน, 
ระบบจัดซื้อที่ดิน, ระบบควบคุมโฉนด, มีระบบ request 
งานก่อสร้าง เพื่อใช้วางแผนงานก่อสร้าง เพ่ือควบคุม
ปริมาณ Stock ให้สอดคล้องกับการขาย, ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 
ซึ่งใช้ระบบsupply chain ,ระบบงานก่อสร้างรองรับ ทั้ง
งานก่อสร้างแบบ QCON และ Precast รวมทั้งมีระบบ
ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง , ระบบบริหารจัดการ LG 
สำาหรับงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ โดยมี alert ต่างๆ 
เมื่อ LG หมดอายุ หรือ ปิดโครงการ  โดยด้านจ่ายจะถูก
ควบคุมการจ่ายด้วยระบบงบประมาณและอำานาจอนุมัติ

นอกจากนี้มีระบบข้อมูลโครงการ เพื่อเก็บเอกสารและ
ข้อมูลสำาคัญต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดซื้อที่ดิน และ
ในแต่ละขั้นตอนการขออนุญาต การก่อสร้าง และ ขาย
จนถึงโอน  ในปีที่ผ่านมา ได้เพิ่มระบบ interface ข้อมูล 
กับโรงงาน Precast  และเพิ่มระบบ After sale services 

ด้านการขาย มีระบบเก็บข้อมูลลูกค้าแวะ ,ระบบขายและ
โอน  โดยระบบขายสามารถอา่นข้อมลูจากบัตรประชาชน
เข้าระบบอัตโนมัติ,ระบบการตลาดต่างๆ เช่น CRM, 
Friend Gets Friends  ,Electronic Direct Mail  รวมทั้ง
ส่ง SMS อัตโนมัติขอบคุณลูกค้า มีระบบสื่อโฆษณา เพื่อ
ป้องกันความซ้ำาซ้อน และวัดผลการใช้สื่อ , ระบบบริการ
หลังการขาย ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศต่างๆจะมีการเชื่อม
ต่อเข้าระบบบัญชีและการเงิน เพื่อความถูกต้อง และ
ไม่ซ้ำาซ้อน และระบบสามารถทำางานอัตโนมัติ เช่น ส่ง
รายงานอัตโนมัติทาง email, ส่งรายการส่ังซ้ือ และการจ่าย  
อัตโนมตัิให้รา้นคา้ และ สง่ email alert ให้หนว่ยงานตา่งๆ 

นอกจากน้ีมีระบบข้อมูลสำาหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจ (EIS- Executive Information System) โดย
ข้อมูลจากระบบ EIS นี้จะถูกประมวลผลทุกวัน เพื่อให้
ผู้บริหารมีข้อมูลพร้อมท่ีจะนำามาพิจารณาและใช้ในการ
ตดัสนิใจทางธรุกจิ โดยระบบ EIS สามารถดคูวามคบืหนา้
งานก่อสร้างและงานขายในรูปแบบของผังโครงการ รวม
ทั้งสามารถดูยอดขาย ยอดโอนเทียบกับงบประมาณได้ 

2)   ธุรกิจโรงแรม / เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์
ระบบสารสนเทศรองรบัการบรหิารงานโรงแรม และอาคาร
ท่ีพักอาศัยให้เช่า ระบบสามารถบริหารการขายทุกๆ 
อาคาร ได้จากจุดเดียว โดยระบบสามารถทำางานร่วมกับ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่อง scan passport ในการอ่าน
ข้อมูลชื่อที่อยู่ลูกค้าเข้าระบบให้โดยอัตโนมัติ  นอกจากนี้ 
ระบบยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Smart Device ต่างๆ  เช่น 
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การออกบัตรเปิดเข้าห้องพัก, การอ่านบัตรเพื่อใช้บริการ
อาหารเช้า และการนำาบัตรไปใช้เพื่อควบคุมลิฟต์ เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้เข้าพัก นอกจากนี้ระบบจะเชื่อมต่อ
กับระบบ PABX เพื่อดึงข้อมูลการใช้โทรศัพท์เข้าระบบ
อัตโนมัติ  รวมท้ังมีระบบจดมิเตอร์น้ำาไฟ บน mobile 
และ interface เข้าระบบ  นอกจากนี้ระบบสามารถดึง
ข้อมูลจากบัตรเครดิตเข้าระบบรับชำาระอัตโนมัติ เพื่อ
ความรวดเร็วในการให้บริการ นอกจากนี้ระบบสามารถ
ส่งข้อมูลเช่ือมต่อกับระบบราชการการต่างๆ เช่น กรม
การปกครอง และสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง
  
ในด้าน CRM มีระบบ Online Questionnaires ที่จะส่ง
ให้กับลูกค้าอัตโนมัติเม่ือ check out เพื่อนำาข้อมูลท่ีได้
ไปวเิคราะห์ และพฒันางานดา้นบรกิารของโรงแรมให้ดยีิง่
ขึ้น รวมไปถึงระบบ Electronic Direct Mail ที่จะช่วยแจ้ง
ข่าวสาร หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับลูกค้า หรือสมาชิก 
ในกลุ่มต่าง ๆ ได้

ข้อมูลการทำาธุรกรรมต่าง ๆ จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
บัญชีและการเงนิ และจะถกูนำาไปประมวลผลเข้ากบั ระบบ
เพื่อการตัดสินใจสำาหรับผู้บริหาร หรือ EIS (Executive 
Information System) ทุกวัน และจัดส่งรายงานจาก
ระบบให้กับผู้บริหารทุกเช้าโดยอัตโนมัติ และเนื่องจาก
ธุรกิจโรงแรม ต้องพร้อมตลอด 24 ชม. ระบบจึงมีการ
จัดส่งรายงานท่ีสำาคัญต่างๆ ให้กับผู้บริหารของโรงแรม
แต่ละสาขาให้อัตโนมัติ เพื่อรองรับแผน BCP (Business 
Continuity Planning) วันละ 3 ครั้ง 

3) ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า
ระบบสารสนเทศจะรองรับการบริหารจัดการด้านอาคาร
สำานักงาน ตั้งแต่การทำาสัญญา การรับเงินตามสัญญา 
และรับอ่ืนๆ การติดตามหนี้ และระบบจะเช่ือมต่อเข้า
กับระบบบัญชีและการเงิน มีการใช้ระบบ Preventive 
Maintenance ในการแจ้งซ่อม และวางแผนบำารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ 

4) ด้านการปฏิบัติการสนับสนุน (Back Office)
ระบบสารสนเทศจะรองรับการทำางานของทุกหน่วยงาน
ในองค์กร ตั้งแต่ระบบงบประมาณ, ระบบจัดซื้อ, ระบบ
ทรัพย์สินถาวร ซ่ึงสามารถตรวจนับทรัพย์สินได้สะดวก
ย่ิงข้ึน โดยใช้การ scan QR Code,ระบบควบคุมการเบิก 
และจา่ยครภุณัฑ ์,การควบคมุการเบิกและจา่ยเงนิสดย่อย, 
ระบบรับ-จ่าย โดยจะมีการควบคุมงบประมาณตามท่ีได้
รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังการตรวจ

สอบอำานาจการอนุมัติตามระดับช้ัน ตามท่ีถูกกำาหนด
ไว้ในระเบียบของบริษัท เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ามีระบบการ
ควบคุม การตรวจสอบ และการป้องกันความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึนได้ รวมท้ังมีระบบเงินกู้ โดยข้อมูลจะเช่ือม
เข้าสู่ระบบบริหารการเงิน ระบบบัญชี อัตโนมัติ โดย
ร้านค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายค่าสินค้า
และบริการต่างๆ ได้จากระบบ supply chain ลดการรับ
สายโทรศัพท์สอบถามจากร้านค้า  และ มีระบบทะเบียน
โทรศัพท์ ขององคก์ร เพือ่ควบคมุการใช้งาน และการจา่ย

ในส่วนระบบบัญชีและการเงิน ระบบสามารถดึงข้อมูล 
Bank Statement เข้าระบบเพื่อทำา reconcile ได้ โดย
ระบบบัญชี สามารถออกรายงานย้อนหลังได้ โดยข้อมูล
ไม่เปลี่ยนแปลงได้, ระบบมีการควบคุมท้ังเงินเบิกล่วง
หน้าของผู้รับเหมา และเงินรอหักต่างๆ โดยระบบต้นทุน
สามารถเกบ็รายละเอียดไดถ้งึรายแปลง และมกีารควบคมุ
การจัดเก็บเอกสารต่างๆ ด้วย barcode

สำาหรบัดา้นการบรหิารบุคคลากร  บรษัิทได ้พฒันาระบบ
การพนกังาน ให้สามารถ self serviced เช่น เบิกคา่รกัษา
พยาบาล, ตรวจสอบเวลาเข้างาน, บันทึกวันลา และ พมิพ์
ใบแจ้งเงินเดือน โดยควบคุมความปลอดภัยด้วยการใช้
ระบบ one time password ซึ่งจะส่ง sms ไปยังเบอร์โทร
ที่แจ้งไว้กับการพนักงาน

5. ด้านระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมนิคณุภาพการปฏบัิตงิาน  โดยกำาหนดวธิปีฏบัิตงิานและ
การตดิตามผลของการปฏบัิตติามระบบการควบคมุภายในอย่าง
ตอ่เนือ่ง  ซ่ึงรวมเป็นสว่นหนึง่ของการปฏบัิตงิานตามปกตขิอง
ฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
 
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน จาก
รายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ และ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง 
มีการปฏิบัติท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำาท่ีผิดปกติอ่ืน 
ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมี
นัยสำาคัญ ฝ่ายบริหารจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดย
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ทันที พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พจิารณาภายในระยะเวลาอันควร
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี พ.ศ. 2559 มกีาร
ประชมุรวม 6  ครัง้  เพ่ือพจิารณาและตดิตามฐานะการเงนิและ
ผลการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ และให้ข้อเสนอแนะสำาคัญ
ท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรผู้บริหารเป็นระยะๆ มีการติดตามการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้  การสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงแก้ไขให้
ทันท่วงทีและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทสำานักงาน อีวาย
จำากัด โดย นางสาวรสพร เดชอาคม ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน
ประจำาปี  2559  ไม่ไดแ้สดงความเห็นในรายงานผูส้อบบัญชีวา่
บริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้แต่งต้ัง นายกรศุทธ์ิ ปิยัมบุตร เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2544 เนื่องจาก
มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ
ภายใน และงานด้านบัญชีการเงิน มีความเข้าใจในกิจกรรม
และการดำาเนนิงานของบรษัิท มีการเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรท่ี
เกีย่วข้องกบัการปฏบัิตงิานดา้นตรวจสอบภายใน อย่างเพยีงพอ 
อีกท้ังได้เข้ารับการอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน   
บริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว
ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
 
การพิจารณาแต่งต้ัง ถอดถอน  โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับ
ความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปีท่ี 
ผ่านมา (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม) บริษัทและบริษัท
ย่อยสามารถสรุปรายการระหว่างกันได้ ดังนี้

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58

1) บจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

• QH และ LH เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด 
(มหาชน)(“LHFG”) ในสัดส่วนร้อย
ละ 21.34 และร้อยละ 33.98 ตาม
ลำาดับ (ณ วันที่ 4 พ.ค.59) ขณะที่ 
LHFG เป็นผู้ถือหุ้นธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด(มหาชน) (“LH-
BANK”)ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ  
LHBANK เป็นผู้ถอืหุ้นในบรษัิทหลกั
ทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ จำากัดในสัดส่วนร้อยละ 100

เชา่พืน้ท่ีในอาคารควิเฮ้าส ์สาทร เพือ่เป็นท่ีตัง้
สำานักงานสรุปรายละเอียดสัญญาเช่า/บริการ
สัญญาท่ี 1 :  4 ปี 10 เดือน  4 วัน (28 ต.ค. 53 
- 31 ส.ค. 58) จำานวนพื้นที่ 240 ตร.ม.อัตรา
ค่าเช่าและค่าบริการ 475 บาท/ตร.ม./เดือน

สัญญาท่ี  2 :  3 ปี (1 ก.ย.55 - 31 ส.ค.58) จำานวน
พ้ืนท่ี 219 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและคา่บรกิาร 450 
บาท/ตร.ม./เดือน

สญัญาท่ี 3 : 3 ปี (1 ก.ย. 58 - 31 ส.ค.61) จำานวน
พ้ืนท่ี 459 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 
บาท/ตร.ม./เดือน

สัญญาท่ี  4 :  2 ปี 11 เดือน (16 ก.ย.58 - 31 ส.ค.
61) จำานวนพื้นที่ 477 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน
 -  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
 -  เงินประกันการเช่าและบริการ

7.63
1.56

4.88
1.56

มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
ของพื้นท่ีอาคารสำานักงานท่ีปล่อยเช่า 
เป็นรายการท่ีมีเหตุผลอันสมควรในการ
เข้าทำารายการ โดยเป็นราคาตลาดท่ี
สามารถเปรยีบเทียบกบัผูเ้ชา่พืน้ท่ีราย
อืน่ท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีใกลเ้คยีงกนั และเป็น
ราคาตลาดยุติธรรม

2) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

• QH และ LH เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด 
(มหาชน)(“LHFG”) ในสัดส่วนร้อยละ 
21.34 และร้อยละ 33.98 ตามลำาดับ 
(ณ วันท่ี 4 พ.ค.59) ขณะท่ี LHFG 
เป็นผู้ถอืหุ้นใน LHBANK ในสดัสว่น
ร้อยละ 100
- มีกรรมการรว่มกนั คอื นายอนนัต ์   
 อัศวโภคิน 
หมายเหต ุ: บรษัิทยอ่ยท่ีถอืท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม ได้แก่ บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ 
จำากัด, บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนช่ันแนล 
จำากัด, บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นช์ จำากัด 
บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด, บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรี
คาสท์ จำากัด, บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 
2553) 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.อัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน
ต่อมาบริษัทได้ต่อสัญญาให้เช่าพ้ืนท่ีอีก
เป็นระยะเวลา 3 ปี (1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 61 ) 
จำานวนพ้ืนท่ี  71 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่า
บริการ 630 บาท/ตร.ม./เดือน 

2,190.14
14.67
1.64

-
-

2,153.30
12.78
1.75
2.00
0.13

ธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร
มีความเห็นว่าการเปิดบัญชีเงินฝาก
แต่ละประเภท อัตราดอกเบ้ียรับและ
ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ซ่ึงเป็น
ไปตามปกติเช่นเดียวกับบุคคลหรือ
บรษัิทอ่ืนๆ ท่ีได้มีการประกาศให้ทราบ
โดยทั่วไป

ค่าเช่าพื้นที่ในอาคารสำานักงาน
มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่า
บริการของพื้นท่ีอาคารสำานักงานท่ี
ปล่อยเช่า เป็นรายการท่ีมีเหตุผลอัน
สมควรในการเข้าทำารายการ โดยเป็น
ราคาตลาดท่ีสามารถเปรียบเทียบกับ 

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)100
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บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำากัด, 
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำากัด, 
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) 
จำากัด, บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี โฮสท จำากัด
บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำากัด และบริษัท
เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิต้ี จำากัด

- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
- เงินประกันการเช่าและบริการ
- ลูกหนี้การค้า

(ค) เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร
สัญญาท่ี 1 : 3 ปี (1 เม.ย.57 - 
31 มี.ค.60) จำานวนพ้ืนท่ี 2,665 
ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 
บาท/ตร.ม./เดือน 
สัญญาท่ี 2 : 3 ปี (1 เม.ย 57- 31มี.ค.
60) จำานวนพ้ืนท่ี 36 ตร.ม.อัตรา 
ค่าเช่าและค่าบริการ 600 บาท/
ตร.ม./เดือน
- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
- ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ
- เงินประกันการเช่าและบริการ

(ง)  ค่าบริการดูแลและจัดสวน
บริษัทคิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำากัด 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือ
หุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ให้บริการ
ดูแลและจัดสวนแก่ LHBANK
สัญญาท่ี 1 ช้ัน 1 อายุสัญญา 1 ปี 
(ม.ค.58 - ธ.ค.58) อัตราค่าบริการ 
15,000 บาท/เดือน
สญัญาท่ี 2 ช้ัน 5 และ ช้ัน 24 อายุ
สัญญา 1 ปี (ม.ค.58 - ธ.ค.58) 
อัตราคา่บรกิาร 1,500 บาท/เดอืน  
- รายได้ค่าบริการ
- ลูกหนี้การค้า

(จ)  ค่าส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าที่ 
     ซื้ออสังหาริมทรัพย์ QH และ
     บริษัทย่อย

- ค่าส่งเสริมการขาย(เงินต้นและ  
  ดอกเบี้ยจ่าย)

0.72
0.17

-

22.65
0.34
4.47

-
-

0.54

0.66
0.17
0.01

22.64
0.12
4.47

0.20
0.02

7.00

ผู้เช่าพื้นท่ีรายอ่ืนท่ีมีขนาดพืิ้นท่ีใกล้เคียงกัน 
และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

ค่าบริการดูแลและจัดสวน
มีความเห็นว่าอัตราค่าบริการตามสัญญาการ
ให้บริการแล้ว ซ่ึงเป็นไปตามปกติทางการ
ค้าและเป็นราคาตลาดยุติธรรม ท่ีสมเหตุสม
ผลและสามารถเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภท
เดียวกันได้

ค่าส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าที่ซื้อ
อสังหาริมทรัพย์
มีความเห็นว่าค่าส่งเสริมการขายท่ีให้แก่
ลูกค้าท่ีซ้ืออสังหาริมทรัพย์ สำาหรับเงินต้น
และดอกเบ้ียจ่ายผ่อนชำาระแล้ว ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์และ
เป็นรายการปกตทิางการคา้ท่ัวไป ซ่ึงสามารถ
เปรียบเทียบมูลค่าการส่งเสริมการขาย
ประเภทอ่ืนท่ีให้แกล่กูค้าท่ีซ้ืออสงัหารมิทรพัย ์
รายอ่ืนๆ ด้วยกนัแลว้ มมีลูค่าใกลเ้คยีงกนั ดงั
นั้น รายการดังกล่าวจึงมีเหตุผลอันสมควรใน
การดำาเนินธุรกรรมทางการค้าดังกล่าว

3) บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ (“HMPRO”)

• มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ LH 
ถอืหุ้น QH และ HMPRO ในสัดส่วน
ร้อยละ 24.98 (ณ วันท่ี 8 ก.ย. 59)  
และ 30.23 (ณ วันที่ 15 ก.ย. 59) 
ตามลำาดับ

• QH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
HMPRO ในสดัสว่นรอ้ยละ19.87  
(ณ วันท่ี15 ก.ย. 59)

• มกีรรมการรว่มกนั คอื นายอนนัต ์
อัศวโภคนิ นายชัชชาต ิสทิธพัินธุ ์
นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ และ
นางสุวรรณา พุทธประสาท

ซื้อสินค้าและรับบริการ
- มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ
- เจ้าหน้ีจากการซ้ือสินค้าและบริการ
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

24.59
0.90
3.21

32.37
6.52

-

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลอัน
สมควรและเป็นไปตามราคาตลาดยุติธรรม 
ซ่ึง QH และบรษัิทย่อยสามารถเลอืกซ้ือสนิคา้ 
และวสัดกุอ่สรา้งอืน่ๆ ทดแทนจาก บรษัิทอ่ืนๆ 
ได ้ถา้สนิคา้ดงักลา่วมรีาคาท่ีถกูกวา่ HMPRO
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4) บมจ.ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ (“Q-CON”)

• มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ LH ถือ
หุ้น QH และ Q-CON ในสัดส่วน
ร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 8 ก.ย.59) 
และร้อยละ 21.16 (ณ วันที่ 5 เม.ย.
59) ตามลำาดับ

ซื้อสินค้า
- มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ
- ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ (เงินจ่าย
  ล่วงหน้า)
หมายเหตุ : QH และบริษัทย่อย คือ 
บริษัท คิว เอช อินเตอร์เนช่ันแนล
จำากัด ถือหุ้นใน Q-CON ในสัดส่วน
ร้อยละ 25.78 และร้อยละ 1.45 ตาม
ลำาดับ (ณ วันท่ี 31ธ.ค. 52) เม่ือวันท่ี 23 
ก.พ. 53 QHและบริษัทย่อยได้ลงนามใน 
สัญญาซ้ือขายหุ้น Q-CON ท้ังหมดกบั
บริษัท เอสซีจีผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง จำากัด 
ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท ปูน
ซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) โดยมี
การชำาระเงินและโอนหุ้นท้ังหมดใน
วันท่ี 24 ก.พ.53 นอกจากนี้ เม่ือ 
วันท่ี 2 มี.ค.53 QH ได้มีการลงนามใน
สญัญาซ้ือขายผลติภณัฑก์บั Q-CON 
โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี QH 
ตกลงจะซ้ืออิฐมวลเบาชนิดก้อนใน
ปริมาณซื้อขั้นต่ำาและราคาที่กำาหนด
ไว้ในสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในสัญญา
ซื้อขายหุ้น Q-CON

50.06
6.70
0.10

63.11
10.19
0.27

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลอัน
สมควรในการทำารายการ เนื่องจากเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันตามสัญญาซ้ือขายหุ้น 
Q-CON ซ่ึงมีความเป็นอิสระท้ังสองฝ่าย 
โดย QH และบริษัทย่อยได้รับประโยชน์จาก
กำาไรจากการขายหุ้น Q-CON ขณะท่ี QH 
และบริษัทย่อยยังมีการใช้ผลิตภัณฑ์อิฐมวล
เบาในการก่อสร้างบ้านซ่ึงมีปริมาณมากกว่า
ปริมาณข้ันต่ำาท่ีถูกกำาหนดไว้ในสัญญาซ้ือขาย
ผลิตภัณฑ์ ส่วนราคาซ้ือผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา 
เป็นราคาท่ีไม่แตกตา่งจากราคาตลาดยตุธิรรม 
ณ ขณะนั้นแต่อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำาหนด
ระยะเวลาตามเงื่อนไขหรือ QH และบริษัท
ย่อยปฏิบัติไม่ขัดต่อสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ 
QH และบริษัทย่อยสามารถซ้ือสินค้าชนิด
เดียวกันหรือหาสินค้าทดแทนจากบริษัทอื่นๆ 
มาทดแทนได้ ถ้าพบว่าราคาถูกกว่าราคาท่ี
ซื้อจากQ-CON

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

1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้
• LH ถือหุ้น LHP และ QH ใน

สัดส่วนร้อยละ 60 และ 24.98 
(ณ วันท่ี 8 ก.ย.59) ตามลำาดับ

• Reco Resort Pte Ltd.ซึ่งเป็น
      บริษัทย่อยของ GIC ได้ถือหุ้น     
      LHP ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 
    GIC ผู้ถือหุ้น QH ในสัดส่วน 
     ร้อยละ 10.77 (ณ วันท่ี 8 ก.ย.59) 

2. มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอนันต์ 
อัศวโภคิน นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ 
และนายอดิศร ธนนันท์นราพูล

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

1.1 ค่าบริหารจัดการโครงการ
คำานวณจากอัตราร้อยละ 2 ของ
รายรับท้ังหมดบวกอัตราร้อยละ 4 
ของรายได้สุทธิ (พ.ย. 2554 - ธ.ค. 2557) 

เม่ือวันท่ี  20 มกราคม 2557 บริษัท
ควอลิต้ีเ ฮ้า ส์ จำา กัด (มหาชน)  
ได้ทำาหนังสือขอยกเลิกสัญญาบริหาร
โครงการต้ังแต่ 1 ม.ค. 2557 และให้
เปล่ียนคู่สัญญาการบริหารโครงการ
เป็น บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์
เนช่ันแนล จำากัด (“QHI”) แทน (QH  
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) โดย QHI 
ได้เข้าทำาสัญญาบริหารโครงการใหม่อายุ
สัญญา 1 ปี (1 ม.ค.2557 - 31 ธ.ค. 2557) 
และในปี 2558 ได้ต่อสัญญาเพ่ิมอีก 1 ปี  
(1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค. 2558)

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลอัน
สมควรในการทำารายการและเปน็ประโยชนต์อ่
ธรุกจิอาคารท่ีพกัอาศยัให้เช่า/โรงแรมของ QH 
ซ่ึงเป็นการดำาเนนิธรุกจิปกตขิอง QH โดย QH 
จะได้รับผลประโยชน์จากค่าตอบแทนในการ
ให้บริการและการรับจ้างบริหารโครงการ รวม
ท้ังสง่ผลให้ลกูคา้กลุม่เป้าหมายรู้จักตราสินค้าใน
ช่ือ “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์”มากข้ึน นอกจากน้ี 
ค่าบริการท่ีบริษัทเรยีกเกบ็เป็นราคาตามราคา
ตลาดที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันโดยอิสระ
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ต่อมา บจ.แอล แอนด์ เอช พร็อพ
เพอร์ตี้และบริษัท คิว. เอช. อินเตอร์
เนช่ันแนล จำากัดได้ยกเลิกสัญญารับจ้าง
บริหารดังกล่าว โดยให้สัญญามีผล 
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 
-  รายได้ค่ารับจ้าง
เนื่องจากบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด 
(มหาชน) ได้โอนย้ายพนักงานในส่วน
การตลาดไปสังกัด บริษัท คิว. เอช. 
อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (“QHI”) 
ตั้งแต่ 1 ม.ค.2557 และให้บริษัท คิว. 
เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (“QHI”) 
เป็นผู้เรียกเก็บค่านายหน้าแทน
ต่ อมาบริ ษัท  คิ ว . เ อช . อิน เตอร์
เนช่ันแนล จำากัด ได้โอนพนักงานใน
ส่วนการตลาดไปประจำาตามโรงแรม
ต่างๆ จึงได้ยกเลิกการเรียกเก็บค่า
นายหน้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 
เป็นต้นไป
-  รายได้ค่านายหน้า

(ข) โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 
ราชดำาริ
1. สัญญารับจ้างบริหารโรงแรม
   ค่าบริหารจัดการโครงการคำานวณ    
   จากอัตราร้อยละ 2 ของรายรับ  
   ทั้งหมดบวกอัตราร้อยละ 4 ของ 
   รายได้สุทธิ
เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2557 บริษัท
ควอลิต้ีเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้ทำา
หนังสือขอเปล่ียนคู่สัญญาการบริหาร
โครงการเป็น บรษัิท คิว. เอช. อินเตอร์
เนช่ันแนล จำากัด (“QHI”) แทน (QH ถือ
หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100) โดย QHI ได้
เข้าทำาสัญญาบริหารโครงการใหม่อายุ
สัญญา 1 ปี (1 ม.ค.2557 - 31 ธ.ค. 
2557) และในปี 2558 ได้ต่อสัญญาเพ่ิม
อีก 1 ปี (1 ม.ค.2558 - 31 ธ.ค. 2558)
ต่อมา บจ.แอล แอนด์ เอช พร็อพ
เพอร์ตี้และบริษัท คิว. เอช. อินเตอร์
เนชั่นแนล จำากัดได้ยกเลิกสัญญา
รบัจา้งบริหารดงักลา่ว โดยให้สญัญามี
ผลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 
-  รายได้ค่ารับจ้าง 
เนื่องจากบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด 
(มหาชน) ได้โอนย้ายพนักงานในส่วน
การตลาดไปสังกัด บริษัท คิว.เอช. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (“QHI”)

-

-

-

11.34

-

11.11
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ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 และให้บริษัท คิว.
เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด เป็นผู้เรียก
เก็บค่านายหน้าแทน ต่อมาบริษัท
คิว.เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด 
ได้โอนพนักงานในส่วนการตลาดไป
ประจำาตามโรงแรมต่างๆ จึงได้ยกเลิก
การเรียกเก็บค่านายหน้าตั้งแต่เดือน 
กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
-  รายได้ค่านายหน้า - -

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

1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LH ถือหุ้น 
QH และ บริษัทแอล เอช มอลล์ 
แอนด์ โฮเทล จำากัด (LHMH) (เดิม
ช่ือ “บริษัทแปซิฟิค เรียลเอสเตท 
จำากดั”) ในสดัสว่นรอ้ยละ 24.98 (ณ 
วันท่ี 8 ก.ย.59) และร้อยละ 100 ตาม
ลำาดับ โดย LHMH ได้ถือหุ้น LHM 
ต่อในสัดส่วนร้อยละ 99.93

2. นางสาวกนกวล ี วริยิประไพกจิและ
นางสุวรรณา พุทธประสาท เป็น
กรรมการร่วมใน QH และ LHM

(ก)  ค่าบริการจัดหาบุคลากร QHI 
     ได้ว่าจ้าง LHM ในการจัดหา
     บุคลากรและดำาเนินการในส่วน
     กลาง 2 ปี (1ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 
      2557) และในปี 2558 ไดต้่อ
     สัญญาเพ่ิมอีก 3 ปี (1 ม.ค.2558 - 
     31 ธ.ค. 2560)
เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2558 บริษัท
ควอลิต้ีเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้รับโอน
พนักงานจากบริษัท แอล แอนด์ เอช 
แมเนจเม้นท์ จำากัด จึงได้ยกเลิกสัญญา
วา่จดัหาบุคคลากรต้ังแตน่ัน้เป็นตน้มา
-    ค่าบริหารบุคลากร
-    ลูกหนี้อื่น
(ข)  ค่าให้บริการสถานที่

สรุปรายละเอียดสัญญาให้บริการ
ระยะเวลาตามสญัญา 2 ปี (1 ม.ค.   
56 - 31 ธ.ค.57) คำานวณจากจำานวน 
พนักงานท่ีมาใช้บริการพื้นท่ีใน
อัตราคนละ 5,500 บาท ต่อคน
ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2558 บริษัท
ควอลิต้ีเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้รับโอน
พนักงานจากบริษัทแอล แอนด์ เอช 
แมเนจเม้นท์ จำากัด จึงได้ยกเลิก
การเรียกเก็บค่าบริการพื้นท่ีตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา
-    รายได้ค่าบริการ

-
-

-

0.41
0.70

0.07

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลอัน
สมควรในการทำารายการ โดยเป็นราคาตลาด
ยุติธรรม

7) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (“QHPF”)

• QH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ QHPF 
ในสัดส่วนร้อยละ 25.66 (ณ วันท่ี 
20 ต.ค. 59)

(ก) สิทธิการเช่าระยะยาวQHให้สิทธิ
การเช่าอาคารและท่ีดิน และ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องของโครงการ
คิวเฮ้าส์ เพลินจิตระยะเวลา 30 
ปี (8 ธ.ค.49 - 7 ธ.ค.79) 

มีความเห็นว่าการจำาหน่าย และ/หรือ ให้สิทธิ
การเช่าอาคารและท่ีดนิ และอุปกรณท่ี์เก่ียวข้อง 
2 โครงการ คือ โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต และ
โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้แก่ QHPF เป็นไปตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 10/2549 
ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2549 ซ่ึงเป็น
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     โดย QHไดร้บัชำาระเงนิจำานวน 819 
ลา้นบาท (รับชำาระแลว้ท้ังจำานวน)

-    สิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
-    รายได้ค่าเช่า
(ข) QHและQHI(QHถือหุ้นในสัดส่วน 

ร้อยละ 100) ได้รับจ้างบริหาร
อาคารสำานักงานให้เช่าจำานวน 3 
อาคาร ได้แก่ อาคารคิวเฮ้าส์ 
ลุมพินี อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต 
และอาคารเวฟเพลส

-    รายได้ค่ารับจ้างบริหาร
-    ลูกหนี้อื่น
(ค) QHได้เช่าพ้ืนท่ีโครงการคิวเฮ้าส์   
     ลุมพินีสำาหรับต้ังสถานประกอบการ
-    ค่าเช่าพื้นที่
-    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-    เงินมัดจำาค่าเช่าและค่าบริการ

หมายเหตุ : ราคาประเมินอาคารคิวเฮ้าส์ 
เพลินจิต (“PJ”)และ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 
(“LU”) จากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย  ณ เวลา
น้ัน 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”)

541.58
27.17

38.72
2.70

31.67
0.22
6.76

568.75
27.17

29.13
4.98

32.01
0.22
6.71

ราคายุติธรรม เนื่องจาก QH ได้เปรียบเทียบ
ราคากับผู้เสนอซ้ือแต่ละรายและคัดเลือกผู้เสนอ
ซื้อที่ให้ข้อเสนอและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งผล
ตอบแทนรวมสูงสุดต่อ QH ประกอบกับได้
พิจารณารายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย  
ณ เวลานั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุ
สมผล และเป็นราคาท่ียตุธิรรม รวมท้ัง อตัรา
ค่าเช่าและค่าบริการท่ี QHPF เรียกเก็บจาก 
QH เป็นราคาตลาดยุติธรรม

8) นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ และนางสาวกัญญาวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์

• ตำาแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ซ้ือและโอนอาคารชุด โครงการ  
คิวคอนโด อโศก

- 7.76 มคีวามเห็นว่ารายการดงักลา่วมคีวามสมเหตุ
สมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

9) นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล

• ตำาแหน่ง กรรมการ / รองกรรมการ
ผู้จัดการ (พ้นสภาพจากการเป็น
กรรมการ และรองกรรมการ 
ผู้จัดการ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 59)

ซ้ือและโอนอาคารชุด โครงการ  
คิวคอนโด อโศก

- 8.47 มคีวามเห็นว่ารายการดงักลา่วมคีวามสมเหตุ
สมผล เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไป และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

10) นางสุวรรณา พุทธประสาท

• ตำาแหน่ง กรรมการ บรษัิท QH ขายรถยนตป์ระจำาตำาแหนง่
ให้กรรมการ

1.12 - มคีวามเห็นว่ารายการดงักลา่วมคีวามสมเหตุ
สมผล และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

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

• มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LH และ 
GIC ซ่ึงถอืหุ้น QH ในสดัสว่นรอ้ยละ 
24.98 และ 10.77ตามลำาดับ (ณ วันท่ี 
8 ก.ย.59) โดย LH และ Government

(ก)  สัญญาว่าจ้างค่าบริหารบุคลากร
   บจ. คิว.เอช.อินเตอร์เนช่ันแนล 

(“QH ถอืหุ้นสดัสว่นรอ้ยละ 100”)
ได้ว่าจ้าง LHH จัดหาบุคลากร 

มคีวามเห็นว่ารายการดงักลา่วมคีวามสมเหตุ
สมผลในการทำารายการและเป็นธุรกิจปกติ  
โดยเป็นราคาตลาดยุติธรรม
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of Singapore Investment Corporation 
(Realty) Pte Ltd. (“GICR”) (GICR 
และ GIC มผีูถ้อืหุ้นใหญ่รายเดียวกัน)
ได้ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน LHP ในสัดสว่น
ร้อยละ 60 และ 40 ตามลำาดับ 
และ LHP ได้ถือหุ้นLHHในสัดส่วน 
ร้อยละ 99.97

มีกรรมการร่วมกัน คือ นางสุวรรณา 
พุทธประสาท และนางสาวกนกวลี  
วิริยประไพกิจ

ให้แก่โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ 
เพลินจิต (1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 
2557)

เนื่องจากโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ 
เพลินจิตได้ปิดปรับปรุงตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2557 ประกอบกับทาง
กองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
เรียกร้องแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  I I  
มีความประสงค์ท่ีจะขอเปลี่ยนแปลง 
ผู้เช่าโรงแรมเป็นรายอ่ืนแทน ทำาให้ 
QHI ยกเลกิสญัญาเช่าโรงแรมดังกลา่ว 
โดยมีผลยกเลิกตั้งแต่ 1 กันยายน 
2557 เป็นต้นไป
(ข) ค่าใช้บริการสถานท่ีและจัดเก็บ

เอกสาร คำานวณจากจำานวน
พนักงานท่ีมาใช้บริการพื้นท่ีใน
อัตราคนละ 5,500 บาท ตอ่คนตอ่
เดือน และค่าพื้นที่เก็บเอกสารใน
อัตรา 5,400 บาท ต่อเดือน (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ต่อมา LHH ได้ย้ายพนักงานออกจาก
พื้นท่ีให้บริการของ QH ทำาให้ QH 
ยกเลิกการเรียกเก็บค่าบริการสถานท่ี
และค่าจัดเก็บเอกสารดังกล่าว โดยมี
ผลสิ้นสุด31 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
-  รายได้ค่าบริการ - 0.18

12) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (“QHHR”)

• QH ได้จำาหน่ายทรัพย์สินท่ีใช้ใน 
การประกอบกิจการโรงแรมเซนเตอร์ 
พอยต์ ประตูน้ำา สุขุมวิท 10 และ
ชิดลม(“ทรัพย์สิน”) และดำาเนินการ
เพ่ือให้ QHHR ได้เข้าทำาสัญญา
เช่าอสังหาริมทรัพย์สำาหรับโรงแรม
เซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม โดย QH 
ได้รับค่าตอบแทนรวม 3,342 ล้านบาท  
นอกจากน้ี บริษัทได้ลงทุนใน QHHR 
ในสัดส่วนร้อยละ 31.33 เม่ือวันท่ี 18 
ก.ค.55 จำานวน 105.28 ล้านหน่วย 
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท เป็นจำานวนเงิน 
1,053 ล้านบาท และ ณ วันท่ี  21 พ.ย.
59  QH ยังคงลงทุนใน QHHR สดัสว่น 
ร้อยละ 31.33

บจ.เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ 
(“CPH”)(QHถือหุ้นในอัตราร้อยละ 
99.99) เช่าทรัพย์สินจาก QHHR เพื่อ
มาประกอบธุรกิจโรงแรม

(ก)  การเช่าโรงแรม
    CPH ได้เช่าและเช่าช่วงทรัพย์สิน 

ท่ีใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม
จาก QHHR ได้แก่ โรงแรม
เซนเตอร์  พอยต์  ประ ตูน้ำ า 
สุขุมวิท 10  และชิดลม

-  ค่าเช่า
-  ค่าเช่าค้างจ่าย

(ข) QH เข้ารับประกันรายได้ค่าเช่าข้ันต่ำา 
ให้แก่ QHHR จากการท่ีQHจำาหน่าย
ทรัพย์สินให้ QHHR และ CPH 
ได้เข้าทำาสัญญาเช่าทรัพย์สินดัง
กล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี นับต้ังแต่วันท่ี    
QHHR เข้าลงทุนในทรัพย์สินเป็น
จำานวนไม่เกิน 837 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 สัญญา
เงินประกันรายได้ค่าเช่าข้ันต่ำาได้ส้ินสุดลง 
และ QH ได้จ่ายเงินประกันดังกล่าว
ครบถ้วนแล้ว 

262.64
62.75

243.17
61.94

มีความเห็นว่าการจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์
พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/
หรอืให้สทิธกิารเช่า และ/หรอืโอนสทิธกิารเช่า
อสงัหาริมทรัพย์แก ่QHHR นัน้ ไดด้ำาเนนิการ
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ัง
ท่ี 4/2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 19 มิ.ย.55 โดย
มีมติอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยจำาหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์พร้อมสว่นควบและอุปกรณท่ี์
เกี่ยวข้อง และ/หรือให้สิทธิการเช่า และ/หรือ
โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3 โครงการ 
คือ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูน้ำา โรงแรม
เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 และโรงแรม
เซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม เป็นราคาที่ยุติธรรม 
เนือ่งจาก QH ได้เปรยีบเทียบราคากบัผูเ้สนอ
ซ้ือแต่ละรายและคัดเลือกผู้เสนอซ้ือท่ีให้ข้อ
เสนอและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งผลตอบแทน
รวมสูงสุดแก่ QH ประกอบกับได้พิจารณา
รายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ณ 
เวลานัน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
วา่ในขณะท่ีทำารายการนัน้ รายการดงักลา่วมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นราคาที่ยุติธรรม
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หมายเหตุ : ราคาประเมินโรงแรม
เซนเตอร์ พอยต์ ประตูน้ำา (“CP1”) 
โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 
(“CP2”) และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ 
ชิดลม (“CP3”)  จากผู้ประเมินอิสระ 2 
ราย ณ เวลานั้น มีมูลค่าดังนี้

                            หน่วย : ล้านบาท
            CP1     CP2    CP3     รวม
GAA      1,144    1,549     725    3,418
TAP       1,204     1,700     724    3,628

- บจ. แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี (“GAA”)
- บจ. ทีเอพี แวลูเอชั่น (“TAP”)

13) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (“LHPF”)

• มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ LH และ GIC 
ถือหุ้น QH ในสัดส่วนร้อยละ 24.98  
และ 10.77 ตามลำาดับ (ณ วันท่ี 8 ก.ย.
59) และได้เข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของ 
LHPF ในสัดส่วนร้อยละ 15.0 เท่ากัน  
(ณ วันที่ 21 พ.ย. 59)

บจ.คิว. เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล(“QHI”) 
(QHถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้
ทำาสัญญารับจ้างบริหารอาคาร และ
ให้บริการอื่นๆ ตามรายละเอียด ดังนี้
(ก) โครงการเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์

เซนเตอร์ พอยต์ สขุุมวิท-ทองหลอ่
1. สัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ อัตราค่า
บริการร้อยละ 2 ของรายได้
จากการดำาเนินงานรวมราย
เดือนบวกร้อยละ 5.5 ของ
กำาไรจากการดำาเนินงานของ
โครงการ
-  รายได้ค่าบริหารอาคาร
-  รายได้ค่าธรรมเนียมใน
   การจัดการ
-  ลูกหนี้ค่าบริการ
-  ลูกหนี้อื่น
-  เจ้าหนี้อื่น

2. ค่าบุคลากร
- รายได้ค่าบริการ

3. สัญญาบริหารและจัดการ
โครงการ
-  รายได้ค่าบริการ 
-  ลูกหนี้การค้า
-  เงินสำารองจ่าย

(ข) โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า 
เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์

    QH และบริษัทย่อยรับจ้างบริหาร
อาคาร  จัดทำาบัญชี และเป็น
นายหนา้จดัหาลกูคา้เข้าพกัอาศยั 
รวมทั้งให้ LHPF ใช้เครื่องหมาย

8.34
0.62

1.95
0.23
0.02

1.70

1.80
-

0.01

7.69
-

1.53
0.12
0.06

1.66

1.80
0.16
0.01

มีความเห็นว่าการเข้าทำารายการท่ีเกี่ยวโยง
กันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจอาคารท่ีพักอาศัยให้เช่า
ของ QH หรือบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการดำาเนิน
ธุรกิจปกติของ QH หรือบริษัทย่อย โดย QH 
และบริษัทย่อยจะได้รับผลประโยชน์จาก 
ค่าตอบแทนการรับจ้างบริหารโครงการและ
ค่านายหน้าจากโครงการทั้งหมดดังกล่าว
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    การค้า “Centre Point Resident” 
     - รายได้ค่าบริหารอาคาร
     - รายได้ค่าธรรมเนียมใน
       การจัดการ

- รายได้ค่าบริการบุคลากร
- รายได้อื่น
- ลูกหนี้ค่าบริการ

(ค) โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่าแอล
    แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
   QH และบริษัทย่อยรับจ้างบริหาร
     อาคาร จัดทำาบัญชีและเป็น   
   นายหน้าจัดหาลูกค้าเข้าพักอาศัย 
    รวมทั้งให้ LHPF ใช้เครื่องหมาย
    การค้า “Centre Point Resident”
    -  รายได้ค่าบริหารอาคาร
    -  รายได้ค่าธรรมเนียมใน

  การจัดการ
-  รายได้ค่าบริการบุคลากร
-  ลูกหนี้ค่าบริการ
-  ลูกหนี้อื่น - ค่านายหน้า

2.26
0.29

0.78
-

0.33

2.05
0.15

0.72
0.29

        -

2.21
-

0.94
0.06
0.52

2.00
-

0.75
0.47

-

14) Harbour View Corporation (“HVC”)

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

(ก) การให้เงินกู้ยืม
-  เงินให้กู้ยืม
-  ดอกเบี้ยรับ
-  ดอกเบี้ยค้างรับ

(ข) การค้ำาประกันเงินกู้ยืม QH เป็น 
ผู้ค้ำาประกันเงินกู้ยืมของ HVC ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของ QHI (BVI) 
(ร้อยละ 21) เป็นจำานวน 1.3 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกาต้ังแต่ปี 2540 
- ปัจจุบัน แต่เน่ืองจาก HVC ได้มีการ 
เพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ 
QHI(BVI)ไม่ได้ทำาการจองซ้ือหุ้น
เพิ่มทุนดังกล่าว ทำาให้สัดส่วน
การถือ หุ้นในปัจจุ บันได้ลดลง
เหลือร้อยละ 14.15 แต่ภาระค้ำา
ประกันยังคงเกิดจากจำานวนเงิน
กู้ยืมดังกล่าว ซ่ึงอาจเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดจำานวนลงตามความสามารถ
ของ HVC ในการจ่ายชำาระคืน
เงินต้นและดอกเ บ้ีย ท่ี เกิดขึ้น  
(รายละเอียดตามปัจจัยความเสี่ยง 
ข้อ 3.1 ความเสี่ยงด้านการเงิน 
เ ร่ืองความเสี่ยงจากการลงทุน 
การให้กู้ยืมเงิน และการค้ำาประกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องราย HVC)

36.92
2.52
9.29

37.20
2.31
6.78

มีความเห็นว่าการให้กู้ยืมและการค้ำาประกัน
เงินกู้ยืมแก่ HVC นั้น มีเหตุผลอันสมควร 
เนื่องจากเป็นการให้กู้ยืม และการค้ำาประกัน
ตามสัดส่วนการถือหุ้น
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15) บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำากัด (มหาชน)

• นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท แมนดาริน
โฮเต็ล จำากัด (มหาชน) ในสัดส่วน
ร้อยละ 34.69 (ณ วันท่ี 18 มี.ค.
59) และมีตำาแหน่งเป็นประธาน
กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร 
และกรรมการผู้จัดการของบริษัท

• นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ เป็น
มารดานายอนนัต ์อัศวโภคนิ ซ่ึงเป็น
กรรมการใน QH

บจ.ควิ. เอช. อินเตอรเ์นช่ันแนล(“QHI”) 
(QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้
ทำาสัญญา รับจ้างบริหารอาคาร โดย
มีระยะเวลาตามสัญญา 2 ปี (1 ต.ค.
56 - 30 ก.ย.58) โดยคิดค่าตอบแทน 
ร้อยละ 2 ของรายรับทั้งหมด และร้อย
ละ 4 ของกำาไรขั้นต้นจากการดำาเนิน
การต่อมา QHI ได้ต่อสัญญารับจ้างบริหาร
อาคารไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี
(1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.60) และโดยคดิคา่
ตอบแทนร้อยละ 2 ของรายรบัท้ังหมด
จากการดำาเนินงานและยกเลิกร้อยละ 
4 ของกำาไรขั้นต้นจากการดำาเนินการ
-  รายได้ค่าบริหารโครงการ
-  ค่าใช้จ่ายบริการ
-  ลูกหนี้อื่น

6.28
-

1.75

8.42
0.12
3.20

พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำารายการท่ี
เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 
เปน็ราคาท่ียตุธิรรม และเป็นการดำาเนนิธรุกจิ
ปกติ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผล
ประโยชน์จากรายได้ค่าบริการโรงแรมท่ีได้รับจาก
ลกูคา้ของการประกอบธรุกจิโรงแรม  รวมท้ัง
สง่ผลให้ลกูคา้กลุม่เป้าหมายรูจ้กัตราสนิค้าใน
ชื่อ “โรงแรมแมนดาริน” มากขึ้น

16) บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์แอนด์ เฮ้าส์

• QH และ LHเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
จำากัด(มหาชน)(“LHFG”) ในสัดส่วน
ร้อยละ 21.34 และร้อยละ 33.98 ตาม
ลำาดับ (ณ วันท่ี 4 พ.ค. 59) ขณะท่ี 
LHFG เป็นผู้ถือหุ้นใน บมจ. หลัก
ทรัพย ์แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ในสัดส่วน 
ร้อยละ 99.80

(ก)  บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ 
สาทร
สัญญาท่ี 1 :  3 ปี (1 เม.ย.57  - 
31 มี.ค. 60) จำานวนพ้ืนท่ี 577 
ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 
550 บาท/ตร.ม./เดือนต่อมาวัน
ท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับโอน
สิทธิการเช่าจาก บจ.แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ แอดไวเซอร่ี จำานวน 30 
ตร.ม. จึงได้ขอยกเลิกสัญญาเดิม
และทำาสัญญาฉบับใหม่ (สัญญา
ที่ 2 และ 3)
สัญญาท่ี 2 :  2 ปี 1 เดือน (16 
ก.พ.58 - 31 มี.ค. 60) จำานวน
พื้นที่ 607 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและ 
ค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน
สัญญาท่ี 3 :  2 ปี 1 เดือน (16 ก.พ.
58 - 31 มี.ค. 60) จำานวนพ้ืนท่ี 191 
ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 
550 บาท/ตร.ม./เดือน
-  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
-  ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ
-  เงินประกันการเช่าและบริการ

(ข) บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ เช่าพ้ืนท่ีในอาคารคอนแวนต์
สัญญา :  3 ปี (16 เม.ย.58 - 15 
เม.ย. 61) จำานวนพ้ืนท่ี 400 ตร.ม.

7.43
0.17
1.34

7.53
0.17
1.34

มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
ของพ้ืนท่ีอาคารสำานักงานท่ีปล่อยเช่า เป็น
รายการท่ีมีเหตุผลอันสมควรในการเข้าทำา
รายการ โดยเป็นราคาตลาดท่ีสามารถเปรยีบ
เทียบกบัผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายอ่ืนท่ีมีขนาดพืน้ท่ีใกล้
เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม
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ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58

อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 
บาท/ตร.ม./เดือน 
-  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
-  ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ
-  เงินประกันการเช่าและ  
   บริการ

3.17
0.04
0.66

2.27
0.05
0.66

17) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จำากัด

• QH และ LH เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
จำากัด (มหาชน)(“LHFG”) ในสัดส่วน 
ร้อยละ 21.34  และร้อยละ 33.98 ตาม
ลำาดับ (ณ วันท่ี 4 พ.ค. 59) ขณะท่ี 
LHFG เป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัทหลักทรัพย์ 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 
ในสัดส่วนร้อยละ 99.80 และบริษัท
หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอร่ี จำากัด ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอร่ี 
จำากัด เช่าพ้ืนท่ีในอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร

สัญญาที่ 1 :  3 ปี (1 เม.ย.57  
- 31 มี.ค. 60) จำานวนพื้นที่ 30 
ตร.ม.อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 
550 บาท/ตร.ม./เดือน เมื่อวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้โอน
สิทธิการเช่าให้ บมจ.หลักทรัพย์ 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จึงได้ขอ
ยกเลิกสัญญาเดิมและทำาสัญญา
ฉบับใหม่ (สัญญาที่ 2)
สัญญาที่ 2 :  2  ปี 1 เดือน (16 
ก.พ.58 - 31 มี.ค. 60) จำานวน
พื้นที่ 26 ตร.ม.อัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน
-  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
-  เงินประกันการเช่าและบริการ

0.17
0.04

0.18
0.04

มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
ของพื้นท่ีอาคารสำานักงานท่ีปล่อยเช่า เป็น
รายการท่ีมีเหตุผลอันสมควรในการเข้า
ทำารายการ โดยเป็นราคาตลาดท่ีสามารถ 
เปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นท่ีรายอ่ืนท่ีมีขนาด
พ้ืนท่ีใกล้เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

18) บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำากัด (เดิมชื่อ “บริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำากัด”)

• มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้
-  บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (“LH”) 

ถือหุ้น QH และ บจ.แปซิฟิค  
เรียลเอสเตท ในสัดส่วนร้อยละ 
24.98 (ณ วันที่ 8 ก.ย. 59) และ
ร้อยละ 100 ตามลำาดับ และ
มีกรรมการร่วมกันและบุคคล
ท่ีเกี่ยวโยงกัน คือ นายอนันต์  
อัศวโภคิน นายอดิศร ธนนันท์นราพูล 
นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ 
และนางสุวรรณา พุทธประสาท

บจ.คิว. เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล(“QHI”) 
(QHถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้
ทำาสัญญา

1. สัญญาจ้างเป็นท่ีปรึกษาใน
การบริหารโรงแรมภายใต้
เคร่ืองหมายบริการ “แกรนด์ 
เซนเตอร์ พอยต์” ให้แก่บริษัท
แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล 
จำากัด โดย QHI รับจ้างเป็นที่
ปรึกษาเป็นระยะเวลา 9 เดือน 
(1 เม.ย. 58 - 31 ธ.ค. 58)

       - ค่าที่ปรึกษา
2. สัญญาว่าจ้างบริหารพ้ืนท่ีค้าปลีก 

(อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี) เป็น
ระยะเวลา 7.5 เดือน (15 พ.ค. 
59 - 31 ธ.ค. 59)

      - ค่าบริหารพื้นที่ค้าปลีก
      - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

2.70
0.77

7.20

-
-

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลอัน
สมควรในการทำารายการและเป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจอาคารท่ีพักอาศัยให้เช่า/โรงแรมของ QH 
ซ่ึงเป็นการดำาเนินธุรกิจปกติของ QH โดย QH 
จะได้รับผลประโยชน์จากค่าตอบแทนในการ
ให้บริการและการรับเป็นท่ีปรึกษาโครงการ 
รวมท้ังส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรู้จักตราสินค้า
ในช่ือ “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์” มากขึ้น 
นอกจากนี้ ค่าท่ีปรึกษาท่ีบริษัทเรียกเก็บเป็น
ราคาตามราคาตลาดท่ีท้ังสองฝ่ายตกลงกัน
โดยอิสระ

19) สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์

• มีกรรมการร่วมกัน คือ นายซวง 
ชัยสุโรจน์

บริษัท QH ซื้อรถยนต์ประจำาตำาแหน่ง
กรรมการ

0.70         - มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุ
สมผล และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)110



ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบับุคคลท่ีมีผล
ประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

กรรมการตรวจสอบเห็นว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่าง
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง มิได้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) ระหว่างบริษัท 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมท้ังมิได้มีโครงสร้างการ 
ถือหุ้นหรือการบริหารบริษัทในกลุ่มในลักษณะอำาพราง (nominee) 
แต่อย่างใด

กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบแล้วว่ารายการ
ระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน ระหว่างบริษัทและบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้งตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ.17/2551 เร่ือง การกำาหนด
บทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลง
วันท่ี 15 ธันวาคม 2551เป็นการรับและจ่ายค่าตอบแทนในราคา
ตลาดยุติธรรม (Fair Market Value) นอกจากน้ี กรรมการตรวจสอบ
และบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวท่ีอาจเกิดข้ึน
ในอนาคตให้เป็นไปในราคาตลาดยุติธรรม พร้อมท้ังเปิดเผยชนิด
และมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงท่ีอาจ
มีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 2. มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติ
การทำารายการระหว่างกัน

ก่อนการเข้าทำารายการระหว่างกันบริษัทจะมีข้ันตอนการอนุมัติ
รายการ โดยเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา
และอนุมัติการเข้าทำารายการระหว่างกันว่ามีความเหมาะสม
และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำาส่ัง และข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนท่ีคณะกรรมการตรวจ
สอบจะเสนอความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกันเข้าท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาและ

อนุมัติการเข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันอีกคร้ัง ท้ังน้ี ผู้ท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้า
ทำารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการ
ทำารายการระหว่างกันน้ันๆ

3. นโยบายหรอืแนวโน้มการทำารายการ
ระหว่างกันในอนาคต

บริษัทและบริษัทย่อยยังคงนโยบายการทำารายการระหว่างกัน
ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันและในอนาคต ตามความเหมาะสมและ 
ความจำาเป็นทางธุรกิจ โดยจะมีการกำาหนดเง่ือนไขต่างๆ ตาม
ลักษณะการดำาเนินการค้าปกติท่ัวไปซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้กับ
ราคาตลาดหรือกรณีท่ีไม่สามารถหาราคาเปรียบเทียบได้ บริษัท
และบริษัทย่อยก็จะใช้ราคาต้นทุนบวกด้วยกำาไรข้ันต้น โดยรายการ
ดังกล่าวจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา
และอนุมัติการทำารายการทุกคร้ัง รวมท้ัง ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำาส่ัง 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการ
เก่ียวโยงและการได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินท่ีสำาคัญของบริษัท
หรือบริษัทย่อย

ท้ังน้ี หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดข้ึน
กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทและ
บริษัทย่อยจะนำาเสนอรายการดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกับเหตุผลความจำาเป็นและความเหมาะสม
ของรายการน้ันๆ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัท
และบริษัทย่อยจะให้ผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 
ดังกล่าว และนำาข้อมูลท่ีได้ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือพิจารณาและนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น  
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจตามสมควรแล้วแต่
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กรณี ท้ังน้ี บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ไว้ในรายงานประจำาปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับ 
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

4. เหตุผลที่บคุคลที่อาจมีความขัดแยง้
ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกิน
กว่าร้อยละ 10 และบริษัทมีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ที่อาจทำาธุรกิจแข่งขันกับบริษัท

บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดโครงสร้างการถือหุ้น
ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ไม่
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กรรมการ และ 
ผู้บริหารของบริษัท รวมท้ัง บริษัทจะไม่จัดให้มีโครงสร้างการถือหุ้น
หรือการบริหารงานในกลุ่มบริษัทในลักษณะอำาพราง (nominee) 
อย่างไรก็ตาม บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ 
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันท่ี 8 กันยายน 
2559) เน่ืองจาก
• บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายและให้เช่าซ่ึงเป็นธุรกิจ
ประเภทเดียวกันกับบริษัท

• นายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท แลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 24.27 (ณ  
วันท่ี 29 สิงหาคม 2559) และดำารงตำาแหน่งประธาน
กรรมการและประธานกรรมการบริหารในบริษัท แลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) รวมท้ังนายอดิศร ธนนันท์นรา
พูล เป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จำากัด (มหาชน) ด้วย โดยสองท่านน้ีเป็นกรรมการในบริษัท 
ควอลิต้ีเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของบริษัท 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทจากจำานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท 12 ท่าน

• บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้ถือหุ้นใน
บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด(มหาชน) ในสัดส่วน
ร้อยละ 30.23 (ณ วันท่ี 15 กันยายน 2559) ซ่ึงเกินกว่าร้อย
ละ 10 และบริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมดังกล่าวในสัดส่วนร้อย
ละ 19.87 (ณ วันท่ี 15 กันยายน 2559) โดยมีเหตุผลใน
การถือหุ้นดังกล่าว เพ่ือเป็นการลงทุนร่วมกัน ต้ังแต่เร่ิมจัด
ต้ังบริษัทร่วมดังกล่าวในปี 2538 ซ่ึงในช่วงแรกถือหุ้นโดย

บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (บริษัทถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ต่อมาในปี 2544 
บริษัทได้ซ้ือหุ้นบริษัทร่วมดังกล่าวท้ังหมดจากบริษัท คิว.
เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัดท่ีถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อย
ละ 27  ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทเก่ียว
กับวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ท่ีใช้เก่ียวกับการตกแต่งบ้าน 
รวมท้ังเป็นการลงทุนระยะยาวเพ่ือเป็นการป้องกันหรือลด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ี
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่และมีกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท แลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) เป็นกรรมการในบริษัท บริษัท
ได้วางแนวทางขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ ดังน้ี

1. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทมีกลุ่มผู้ลงทุนท่ีเป็นสถาบันหรือ
กองทุนถือหุ้นรวมกันเกินกว่าท่ีบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ดังน้ัน กรณีท่ีมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนและส่งผลให้บริษัทเสียผลประโยชน์ กลุ่ม
ผู้ลงทุนท่ีเป็นสถาบันหรือกองทุนสามารถออกเสียงลงมติคัดค้าน
รายการน้ันๆในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. คณะผู้บริหารของบริษัทมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน
และตัดสินใจในทุกๆด้าน รวมท้ังไม่มีกรรมการ กรรมการบริหาร 
ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด 
(มหาชน) อยู่ในคณะผู้บริหารดังกล่าวแต่อย่างใด ดังน้ัน การ
ดำาเนินธุรกิจจึงแยกจากกันโดยอิสระ

3. รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยท่ีเกิดข้ึนกับบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียหรืออาจ
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะนำาเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระพิจารณากล่ันกรอง 
และแสดงความเห็นเก่ียวกับความจำาเป็นและความเหมาะสมของ
รายการน้ันๆทุกรายการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันหรือความขัด
แย้งของผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน บริษัทจะให้ผู้เช่ียวชาญอิสระหรือ 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้แสดงความเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีท่ีรายการท่ีเกิดข้ึนมี
สาระสำาคัญหรือมีผลกระทบต่อบริษัทก็จะนำาเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาและตัดสินใจด้วย
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 คำาอธิบายและการวิเคราะห์
 ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน

การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

(ก)  ภาพรวมของการดำาเนินงานที่ผ่านมา
ปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังฟ้ืนตัวได้ไม่มากนัก ทำาให้การลงทุนภาค
อสงัหารมิทรพัย์ชะลอตวั การเปิดตวัโครงการใหมล่ดลง และยังต้องเรง่ระบายโครงการ
เดิมท่ีมีอยู่ ในขณะท่ีผู้บริโภคเองยังมีปัญหาหนี้ครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับสูง สถาบัน 
การเงินตอ้งระมดัระวงัการปลอ่ยสนิเช่ือ ประกอบกบัมาตรการกระตุน้อสงัหารมิทรพัย์ได ้
สิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2559 จึงส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยปรับตัวลดลง     

สำาหรับผลประกอบการปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้
จากธรุกจิหลกัรวม 19,125 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 จำานวน 
1,233 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 ขณะที่มีต้นทุนขายรวม 
13,356 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำานวน 644 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 5 และมีกำาไรสุทธิในปี 2559 และปี 2558 
จำานวน 3,085 ล้านบาท และ 3,106 ล้านบาท ตามลำาดับ โดย
มีอัตรากำาไรขั้นต้นในปี 2559 และ ปี 2558 เท่ากับร้อยละ 30 
และ 31 ตามลำาดับ

(ข)  ผลการดำาเนินงานตามกลุ่มธุรกิจที่ผ่านมา
ผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยสามารถพิจารณาตามประเภทของ
ธุรกิจได้ดังนี้

(1)  รายได้จากการขายและการบริการ
• ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกการขายอสังหาริมทรัพย์
เป็นรายได้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่องานก่อสร้าง
แล้วเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซ้ือ
หลังจากได้รับชำาระจากผู้ซ้ือครบถ้วนแล้ว (Completion 
method)

ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์จำานวน 17,935 ล้านบาท ลดลงจำานวน 
1,279 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 เม่ือเปรียบเทียบกับ 
ปี 2558 เนื่องจากรายได้จากการขายบ้านพร้อมท่ีดิน
เพิ่มขึ้นจำานวน 275 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
ในขณะที่รายได้จากการขายคอนโดมิเนียม ลดลงจำานวน 
1,554 ลา้นบาท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 34 เม่ือเปรยีบเทียบ
กับปี 2558 เนื่องจากปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยเปิด
โอนโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นเพียง 3 โครงการ ใน
ขณะที่ปี 2558 นั้นมีจำานวนคอนโดมิเนียมที่เปิดโอนเพิ่ม
จำานวน 6 โครงการ    

    ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดขายโครงการบ้านใหม่จำานวน 8 
โครงการ มูลคา่โครงการรวม  9,046 ลา้นบาท และปิดโครงการ
บ้านจำานวน 5 โครงการ และปิดโครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ
 
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากค่าเช่าและค่า
บริการรวม 1,191 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจำานวน 47 ล้านบาท 
คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 
เนื่องจาก
ก. ธุรกิจโรงแรม 
ในปี 2559 รายได้จากธุรกิจโรงแรมเพ่ิมข้ึนจำานวน 58 ล้านบาท 
คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 8 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558  
ส่วนใหญ่เนื่องจากมีการปรับอัตราค่าที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น
ข. ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า
ปี 2559 รายได้จากธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่าลดลง
จำานวน 11 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากอัตราการเช่าพ้ืนท่ี
ลดลง

(2)  รายได้อื่น 
ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นลดลงจำานวน 
10 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากไตรมาส 2 ปี 2558 บริษัทและ
บริษัทย่อยได้ริบเงินประกันผลงานของผู้รับเหมาท่ีผิด
เงื่อนไขในการรับจ้างหรือก่อสร้างงาน
 

(3)  ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
บริษัทมีรายได้จากส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึน้จำานวน 363 ล้านบาท หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 29 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้ 
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บริษัท/กองทุน ปี 2559 ปี 2558 เพิ่มขึ้น 

บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 820 697 123

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส์ 152 139 13

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 576 353 223

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิตี้ เฮ้าส์

   โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 47 43 4

   รวม 1,595 1,232 363

  (หน่วย: ล้านบาท)

(4)  ตน้ทุนขาย คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหาร คา่ใชจ้า่ยทาง 
     การเงิน และโอนกลับค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ 
    ค่าเช่าขั้นต่ำาของโครงการ
     ก.  ต้นทุนขาย 

ปี 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย
อสังหาริมทรัพย์เป็นจำานวนเงิน 12,607 ล้านบาท และ 13,276 
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ต่อ
ต้นทุนขายรวมร้อยละ 94 และ 95 ตามลำาดับ ส่วนท่ีเหลือ
เป็นต้นทุนขายจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า รวมเป็น
จำานวนเงิน 749 ล้านบาท และ 724 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าต่อต้นทุนขายรวม 
ร้อยละ 6 และ 5 ตามลำาดับ

     ข.  ค่าใช้จ่ายในการขาย    
ในปี 2559 ลดลงจำานวน 300 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16 
เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ลดลง 103 ล้านบาท 
ค่าส่งเสริมการขายลดลงเป็นจำานวน 145 ล้านบาท  
ค่าใช้จ่ายในการขายอ่ืนลดลง 4 ล้านบาท และค่าภาษี
ธรุกจิเฉพาะลดลงจำานวน 45 ลา้นบาท และคา่ธรรมเนยีม
โอนบ้านและที่ดินลดลง 3  ล้านบาทซึ่งผันแปรตามยอด
โอนขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง
ค.  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ในปี  2559 เพิ่มขึ้นจำานวน 143 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจาก บริษัทฯ
ตัง้สำารองคา่เผือ่ผลเสยีหายจากคดฟีอ้งรอ้งเพิม่ข้ึนจำานวน 
162 ล้านบาท และสำารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลด
ลงของมูลค่าโครงการเพิ่มข้ึนจำานวน 36 ล้านบาท ค่า
ใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน 
55 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นเพิ่มข้ึน 9 
ล้านบาท ในขณะท่ีเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานลด
ลงจำานวน 34 ล้านบาท ค่าบริการหลังการขายเกี่ยวกับ 
ค่าดูแลบำารุงรักษาสภาพโครงการ และค่ารักษาความ

ปลอดภัยลดลงจำานวน 46 ล้านบาท และสำารองเงินให้กู้
ยืมแก่ Harbour View Corporation (“HVC”) ลดลงเป็น
จำานวนเงิน 39 ล้านบาท

     ง.  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในปี 2559 เพิม่ข้ึนจำานวน 6 ลา้นบาท หรอืเพิม่ข้ึนรอ้ยละ 
2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากบริษัทและบริษัท
ย่อยมีโครงการคอนโดมิเนียมท่ีสร้างแล้วเสร็จในระหว่าง
ปีนี้ ทำาให้ไม่สามารถบันทึกดอกเบ้ียจ่ายเข้าเป็นต้นทุน
โครงการได้ จากเหตุผลดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น จึงส่งผล
ให้ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มสูงขึ้น
จ. โอนกลับค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้น
   ต่ำาของโครงการ 
ในปี 2559 ลดลงจำานวน 22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
100 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากการรับ
ประกันรายได้ค่าเช่าข้ันต่ำาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
สังหาริมทรัพย์และโอนสิทธิการเช่าโรงแรมเซนเตอร์ 
พอยต ์ท้ังสามโครงการให้แก ่QHHR ไดส้ิน้สดุลงในเดือน
กรกฎาคม 2558 บริษัทจึงได้โอนกลับสำารองค่าใช้จ่ายดงักลา่ว

(5)  อัตรากำาไรขั้นต้น  
อัตรากำาไรข้ันตน้จากการดำาเนนิธรุกจิขายอสงัหารมิทรพัย์ 
ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำาไรขั้นต้น ปี 2559 ปี 2558

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 29.7 30.9

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 37.1 36.7

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 
ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำาไรข้ันต้นจาก
ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงเป็นร้อยละ 29.7 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 30.9 เนื่องจาก

  (หน่วย: ร้อยละ)
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บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปรับราคาลงเล็กน้อยซ่ึง
เป็นไปตามสภาพการแข่งขันของตลาด ประกอบกับได้
ลงทุนปรับปรุงเพ่ิมเติมในโครงการบ้านท่ีเป็นโครงการเก่า 
เพื่อผลักดันการขายโครงการเก่าท่ียังคงเหลืออยู่ให้ได้
มากที่สุด

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า  
ปี 2559 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีอัตรากำาไรข้ันตน้จากธรุกจิ
อสงัหารมิทรพัย์ให้เช่าเพิม่ข้ึนเป็นรอ้ยละ 37.1 เม่ือเปรยีบ
เทียบกับปี 2558 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 36.7  เนื่องจากการ
ปรับราคาค่าเช่าพื้นท่ีในอาคารสำานักงานและค่าเช่าห้อง
พักของธุรกิจโรงแรมเพิ่มสูงขึ้นในปี  2559 

(6)  ผลการดำาเนินงาน  
ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดรายได้จากธุรกิจขาย
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์จำานวน 
19,125 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำานวน 1,233 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 6 ซ่ึงส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมี
กำาไรสุทธิสำาหรับปี 2559 จำานวน 3,085 ล้านบาท ลด
ลงจำานวน 21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบ
เทียบกบัปี 2558 สรปุปัจจยัหลกั เนือ่งจากบรษัิทฯมกีำาไร
ข้ันต้นจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงจำานวน 610 
ล้านบาท รายได้อื่นลดลงจำานวน  10 ล้านบาท  โอน
กลับค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าข้ันต่ำาของ
โครงการลดลงจำานวน 22 ลา้นบาท และคา่ใช้จา่ยทางการ
เงินเพ่ิมข้ึนจำานวน 6 ล้านบาท ขณะท่ีกำาไรข้ันต้นจาก
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพิ่มขึ้นจำานวน 22 ล้านบาท  
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มข้ึนจำานวน 
363 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเป็น
จำานวน 157 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง
จำานวน 85 ล้านบาท 

(7) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อ 
วันที่ 18 เมษายน 2559 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำาหรับผล
การดำาเนินงานในปี 2558 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดใน
อัตรา 0.09 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นจำานวน964 ลา้นบาท และ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 บริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินสด
ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำานวน 750 ล้านบาท 
สำาหรบัผลการดำาเนนิงานงวด 6 เดอืนแรก สิน้สดุวนัท่ี 30 
มถินุายน 2559 ตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบรษัิท เม่ือ
วันที่ 23 สิงหาคม 2559

ฐานะทางการเงิน    

(ก)  สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 และ 2559 เท่ากับ 52,997 ล้านบาท และ 53,014 ล้าน
บาท ตามลำาดับ โดย ณ สิ้นปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจำานวน 17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.03 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยรายละเอียดสินทรัพย์ที่
สำาคัญ ประกอบด้วย

(1)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการถือเงินสดเท่าท่ี
จำาเป็น โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้น
ปี 2558 และ 2559 จำานวน  2,837 ล้านบาท และ 2,888 
ล้านบาท ตามลำาดับ โดย ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นจำานวน 
51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2558 

(2)  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ณ สิ้นปี 2558 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่นจำานวน 58 ล้านบาท และจำานวน 50 
ล้านบาท ตามลำาดับ ลดลงจำานวน 8 ล้านบาท หรือลด
ลงร้อยละ 14 เน่ืองจากบริษัทได้รับชำาระหน้ีจากลูกหน้ีการค้า
(กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน) เร็วขึ้น

บรษัิทและบรษัิทย่อยมีนโยบายให้ลกูคา้มรีะยะเวลาในการ
ชำาระหน้ีภายใน 30 วัน และบริษัทและบริษัทย่อยมีหน่วยงาน
ทำาหน้าที่เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำาระ เพื่อไม่ให้ลูกค้าค้างชำาระ
คา่เช่าและบรกิารเกนิกวา่ 1 เดอืน ซ่ึงลกูหนีส้ว่นใหญค่า้ง
ชำาระไม่เกินระยะเวลา 3 เดือน

(3) ท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ท่ีดินและต้นทุนใน 
     การพัฒนาโครงการ

ท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ท่ีดินและต้นทุนในการ
พัฒนาโครงการ ณ สิ้นปี 2558 และ 2559 มีจำานวน  
37,276 และ 37,651 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยท่ีดิน
และงานระหว่างก่อสร้าง/ท่ีดินและต้นทุนในการพัฒนา
โครงการ ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มข้ึนจำานวน 375 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 
สาเหตุหลักมาจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการซ้ือท่ีดิน
และการลงทุนเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับการเติบโตของยอด
ขายอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตตามแผนงานท่ีกำาหนดไว้ 
อนึง่ เมือ่เปรยีบเทียบกบัสนิทรพัย์รวมท้ังหมดของบรษัิท
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และบริษัทย่อย ท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ท่ีดินและ
ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ จะเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 และ
ร้อยละ 71 ตามลำาดับ

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2558 และ  2559 บริษัทและบริษัทย่อยมี 
“ท่ีดนิและงานระหวา่งกอ่สรา้ง” ซ่ึงเป็นสนิทรพัย์หมนุเวยีน
จำานวน 29,098 ล้านบาท และ  28,835 ล้านบาทตาม
ลำาดบั  โดยท่ีดนิและงานระหว่างกอ่สรา้งสามารถสรา้งราย
ได้ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยภายในระยะเวลาประมาณ 
1- 3 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของโครงการ 
และเม่ือเปรียบเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัท
และบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 88 และร้อยละ 89  
ตามลำาดับ สำาหรับ “ท่ีดินและต้นทุนในการพัฒนา
โครงการ” ซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2558 
และ 2559 มีจำานวน  8,178 ล้านบาท และ  8,816 ล้านบาท 

ตามลำาดบั สว่นใหญ่เป็นสนิทรพัย์ท่ีอยู่ระหวา่งการดำาเนนิ
การพัฒนาเพ่ือขาย และเป็นท่ีดินเปล่ารอการพัฒนาบางส่วน 
ดังนั้น จึงเป็นสินทรัพย์ท่ียังไม่ก่อให้เกิดรายได้ในขณะ
ท่ีแสดงอยู่ภายใต้ช่ือนี้ โดยสินทรัพย์ดังกล่าวอาจต้อง
ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการก่อนท่ีจะสร้างรายได้
ประมาณ 1-2 ปี ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการได้รับ
ใบอนุญาตต่างๆในการจัดสรรที่ดินและการก่อสร้าง รวม
ทั้งขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทโครงการนั้นๆ

(4)  เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน ณ สิ้นปี 2558 
และ ณ ส้ินปี 2559 ไม่เปล่ียนแปลง โดยมีจำานวนเท่ากับ 
6,680 ล้านบาท และตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจำานวน  9,071 
ล้านบาท และ 9,637 ล้านบาท ตามลำาดับ บริษัทมี 
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่วม ดังนี้

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส์ 2,017 1,245 2,017 1,267 - (22)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิต้ี   
   เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

1,053 365 1,053 400 - (35)

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 760 3,692 760 3,574 - 118

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 2,850 4,335 2,850 3,830 - 505

   รวม 6,680 9,637 6,680 9,071 - 566

(5)  เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสำาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทตามวิธีราคาทุน ณ ส้ินปี 2558 และ ณ ส้ินปี 2559 
จำานวนเท่ากับ 3,393 ล้านบาท และ 3,341 ล้านบาท 
ตามลำาดับซึ่งลดลงเนื่องจากระหว่างปี 2559 บริษัทย่อย
แห่งหนึ่งได้เรียกชำาระหุ้นเพิ่มเติม และลดทุนจดทะเบียน
เป็นจำานวนเงินสุทธิ 52 ล้านบาท

(6)  เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล (บีวีไอ) จำากัด ซ่ึง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงทุนใน 
Harbour View  Corporation ในสัดส่วนร้อยละ 14.15 
(รายละเอียดตามหัวข้อ ปัจจัยความเส่ียง ข้อ 1 ความเส่ียง 
ด้านการเงิน เรื่องความเสี่ยงจากการลงทุน การให้กู้ยืม
เงิน และการค้ำาประกันบริษัทท่ีเกี่ยวข้องราย Harbour 
View Corporation)

(7)  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุน
หักดว้ยคา่เสือ่มราคาสะสมและคา่เผือ่การดอ้ยคา่ โดย ณ 
สิ้นปี 2558 และปี 2559 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมี
มูลค่าจำานวน 491 ล้านบาท และ 483 ล้านบาท ตามลำาดับ 
โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ สิ้นปี 2559 ลดลง
จำานวน 8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 เกิดจากการตัด
ค่าเสื่อมราคาระหว่างปี

ณ สิ้นปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนเป็นอาคารสำานักงานให้เช่า 1 อาคาร คือ 
โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิตซ่ึงกรรมสิทธิ์เป็นของบริษัท 
ในปี 2549 บริษัทได้ให้สิทธิการเช่าโครงการคิวเฮ้าส์ 
เพลินจิตแก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ควอลิตี้ เฮ้าส์เป็นระยะเวลา 30 ปี และเมื่อครบกำาหนด
สามารถต่อได้อีก 30 ปี 

  (หน่วย: ล้านบาท)
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(8)  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์/สิทธิการเช่า
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ/์สทิธกิารเช่า ณ สิน้ปี 2558 และ
ปี 2559 มีมูลค่าจำานวน 1,261 ล้านบาท และ 1,124 ล้านบาท 
ตามลำาดับ โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สิทธิการเช่า ณ 
ส้ินปี 2559 ลดลงจำานวน 137 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ส่วนใหญ่เนื่องจากการตัดค่า
เสื่อมราคา/สิทธิการเช่าระหว่างปี 

มูลค่ารวมท้ังหมดของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง/
ท่ีดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ /อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน/ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์/สิทธิการเช่า ณ ส้ิน
ปี 2558 และ 2559 มีจำานวนรวม 39,028 ล้านบาท และ 
39,258 ลา้นบาท ตามลำาดบั เม่ือเปรยีบเทียบกบัสินทรัพย์
รวมของบริษัทและบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74 และ 
74 ตามลำาดับ ซ่ึงเป็นสินทรัพย์ท่ีใช้ในการสร้างรายได้ระยะส้ัน
และระยาวของบริษัทและบริษัทย่อย โดยแสดงตามราคา
ทุนสุทธิหลังหักสำารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของ
มูลค่าโครงการซ่ึงมีจำานวน  344 ล้านบาท และ 347 ล้านบาท 
ตามลำาดับ

การตั้งสำารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า
โครงการ บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้ราคาตามบัญชี
เปรียบเทียบกับราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ ซ่ึงใน
กรณท่ีีมูลคา่ตามบัญชสีงูกวา่มูลคา่ประเมนิ สว่นแตกตา่ง
ของมูลค่าตามบัญชีท่ีสูงกว่ามูลค่าประเมินจะถูกบันทึก
เป็นสำารองค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า
โครงการในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใต้บัญชี “ค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร”

(ข) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม 
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค้ำาประกันเงินกู้ยืม
ของ Harbour View Corporation เป็นจำานวนเท่ากับ 
ร้อยละ 50 ของภาระหนี้ที่บริษัทดังกล่าวมีอยู่กับธนาคารแห่ง
หนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทดังกล่าวมียอดเงินต้น
และดอกเบ้ียค้างชำาระกับธนาคารแห่งน้ันตามงบการเงินซ่ึงจดัทำา
โดยฝ่ายบริหารซ่ึงยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจำานวน 2 
ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา และ 1 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ตาม
ลำาดับ (2558: 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 1 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ตามลำาดับ) อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 บริษัทฯได้บันทึกสำารองเผื่อหนี้สินดังกล่าวไว้เป็นจำานวน 
58 ล้านบาทแล้ว (2558: 58 ล้านบาท)  (รายละเอียดตามหัวข้อ  

ปัจจัยความเสี่ยงข้อ 1 ความเสี่ยงด้านการเงิน เรื่องความ
เสี่ยงจากการลงทุน การให้กู้ยืมเงิน และการค้ำาประกันบริษัทที่
เกี่ยวข้องราย Harbour View Corporation)

(ค)  สภาพคล่อง 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาเป็นดังนี้

กระแสเงินสด ปี 2559 ปี 2558

เงินสดสุทธิที่ได้มา(ใช้ไปใน)
กิจกรรมดำาเนินงาน

3,090 942

เงินสดสุทธิที่ได้มา(ใช้ไปใน)
กิจกรรมลงทุน

947 599

เงินสดสุทธิที่ได้มา(ใช้ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน

(3,986) (162)

  (หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก
กิจกรรมดำาเนินงาน 3,090 ล้านบาท  เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อย
ชะลอการลงทุนในการซื้อที่ดิน โดยมุ่งเน้นพัฒนาที่ดินที่ซื้อไว้
ในปีกอ่นและเรง่โอนโครงการท่ีเปิดขายอยู่ให้ไดม้ากท่ีสดุ ขณะ
ท่ีปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากการ 
ดำาเนนิงานจำานวน 942 ลา้นบาท สว่นใหญ่เนือ่งจากบรษัิทและ
บริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในการซื้อที่ดิน เพื่อรองรับการ
ขยายโครงการใหม่ในอนาคต

ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก
กิจกรรมลงทุน 947 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทได้
รับเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมจำานวน 1,058 ล้านบาท และ
ดอกเบ้ียรับจำานวน  17 ล้านบาท นอกจากน้ีบริษัทและบริษัท
ย่อยมกีารซ้ืออปุกรณก์ารดำาเนนิงานเพิม่ข้ึนเป็นจำานวนเงนิรวม  
18 ล้านบาท มีการลงทุนสิทธิการเช่าเพ่ิมข้ึนจำานวน 16 ล้านบาท 
และเงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ำาประกันเพิ่มขึ้นจำานวน  
94 ล้านบาท ขณะท่ีปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแส
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 599 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เนื่องจากบริษัทได้รับเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมจำานวน 681 
ลา้นบาท และดอกเบ้ียรับจำานวน15 ล้านบาท นอกจากน้ีบริษัทและ
บริษัทย่อยมีการซ้ืออุปกรณ์การดำาเนินงานเพิ่มข้ึนเป็นจำานวน
เงินรวม 74 ล้านบาท มีการลงทุนสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้นจำานวน 
17 ล้านบาท และเงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ำาประกัน
เพิ่มขึ้นจำานวน 6 ล้านบาท

ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงิน 3,986 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อย
ได้ออกหุ้นกู้จำานวน 6,500 ล้านบาท และชำาระคืนหุ้นกู้ท่ีถึง
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กำาหนดชำาระจำานวน 6,912 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงนิและเงนิกูยื้มระยะสัน้สทุธริวม 900 ลา้นบาท 
จา่ยเงนิปันผลรวมจำานวน 1,714 ลา้นบาท จา่ยดอกเบ้ียจำานวน 
955 ล้านบาทและจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินจำานวน 5 ล้านบาท   
ซ่ึงในปี 2558 บรษัิทและบรษัิทย่อยมกีระแสเงนิสดสทุธิใช้ไปใน
กจิกรรมจดัหาเงนิ 162 ลา้นบาท เนือ่งจากบรษัิทและบรษัิทย่อย
ได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้สุทธิจำานวน 2,400 ล้านบาท  และ
ขณะเดียวกันได้จ่ายคืนกู้ยืมระยะสั้นสุทธิรวม 100 ล้านบาท 
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจำานวน 697 ล้านบาท จ่าย
เงนิปันผลรวมจำานวน 706 ลา้นบาท จา่ยดอกเบ้ียจำานวน 1,049 
ลา้นบาทและจา่ยคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิจำานวน 10 ลา้นบาท

(ง)  แหล่งที่มาของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ด้วยบริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายและ
ให้เช่า ดังน้ัน ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนจึงต้องคำานึงถึง
แหล่งท่ีมาของเงินทุนและสัดส่วนของเงินทุนท่ีมาจากเงินกู้ยืม
และส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบกับการบริหารจัดการระดับของ
สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกัน

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่ก่อให้เกิดรายได้ใน
ระยะสั้นและระยะปานกลางประมาณ 1-3 ปี ดังนั้น บริษัทและ
บริษัทย่อยจึงบริหารและจัดการกระแสเงินสดของกิจการ โดย
เงนิลงทุนระยะยาวจะใชแ้หลง่เงนิกูย้มืระยะยาว การลงทุนระยะ
สัน้จะใช้แหลง่เงนิกูย้มืระยะสัน้ ท้ังนี ้เพือ่ให้เกดิความเหมาะสม
ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนของบริษัท 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายใช้แหล่งเงินกู้ยืมระยะยาว ซ่ึง
โดยส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นกู้อายุ 3-5 ปี จำาหน่ายให้แก่
สถาบันการเงินและบุคคลท่ัวไป ณ สิ้นปี 2558 และ 2559 
สัดส่วนของหุ้นกู้ต่อเงินกู้ยืมท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 93 และ 
96 ตามลำาดับ และอีกส่วนหนึ่งมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคาร สถาบันการเงนิ และตัว๋สญัญาใช้เงนิระยะสัน้ท่ีมีอตัรา
ดอกเบี้ยต่ำา เพื่อใช้ในการบริหารต้นทุนดอกเบี้ยให้อยู่ในอัตรา
ถัวเฉลี่ยที่ต่ำา ณ สิ้นปี 2558 และ 2559 สัดส่วนของเงินกู้ยืม
ในส่วนนี้ต่อเงินกู้ยืมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 7 และ 4 ตามลำาดับ 
โดยรายละเอียดเงินกู้ยืมได้แสดงไว้ตามรายละเอียดท่ีกล่าวไว้
ในหัวข้อ (5) หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2558 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนร้อย
ละของเงินกู้ยืมระยะสั้น และระยะยาว และหนี้สินระยะสั้นและ
ระยะยาว ดังต่อไปนี้ 

สัดส่วนหนี้สิน 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

หนี้สินระยะสั้น 37 40

หนี้สินระยะยาว 63 60

รวม 100 100

  (หน่วย: ร้อยละ)

ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน บริษัทและ
บริษัทย่อยได้ดำาเนินการ เพ่ิมอัตราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อหน้ีสิน
รวมให้มากกว่าอัตราส่วนหน้ีสินระยะส้ันต่อหน้ีสินรวม โดย ณ 
ส้ินปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดหาแหล่งเงินทุนจากหุ้นกู้
ระยะยาวจำานวน 6,500 ล้านบาท เพ่ือชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงิน หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันท่ีถึงกำาหนดชำาระ
ภายในหน่ึงปี และกู้ยืมระยะส้ัน 

นอกจากน้ี ณ ส้ินปี 2558 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมี
อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.46 เท่า และ  
1.31 เท่า ตามลำาดับ ซ่ึงอัตราส่วนปรับลดลง เน่ืองจากบริษัท
และบริษัทย่อยมีการชำาระคืนเงินกู้ระยะส้ันบางส่วนและมีส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจากผลประกอบการของปี 2559

ตามข้อกำาหนดสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ ได้กำาหนดให้บริษัท
จะต้องดำารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงิน
รวมของบริษัทไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1 ณ วันส้ินงวดบัญชีของแต่ละ
ไตรมาส โดยส่วนของหน้ีสินจะไม่รวม เงินรับล่วงหน้า ค่าเช่า
รับล่วงหน้า เงินมัดจำาจากลูกค้า และภาระค้ำาประกันท่ีผู้ออกหุ้น
กู้มีอยู่ต่อบุคคลภายนอกและบริษัทย่อยซ่ึงหน้ีของบริษัทย่อยดัง
กล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินแล้ว ดังน้ัน ณ ส้ินปี 2558 และ 
2559 บริษัทและบริษัทย่อยจะมีอัตราหน้ีสินรวมต่อส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นตามข้อกำาหนดสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ เท่ากับ 
1.27 เท่า และ 1.13 เท่า ตามลำาดับ ซ่ึงเป็นไปตามข้อกำาหนด
สิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้

สัดส่วนเงินกู้ยืม 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

เงินกู้ยืมระยะสั้น 29 33

เงินกู้ยืมระยะยาว 71 67

รวม 100 100

  (หน่วย: ร้อยละ)
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(จ)  หนี้สิน

ณ ส้ินปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน/ธนาคาร และหุ้นกู้ จำานวนรวม 25,487 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85 ของหน้ีสินรวม รายละเอียดดังน้ี

เงินกู้ยืม 31 ธ.ค. 2557 กู้เพ่ิม ชำาระคืน 31 ธ.ค. 2558 กู้เพ่ิม ชำาระคืน 31 ธ.ค. 2559

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน/ -

   เงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,992 19,400 (19,494) 1,898 9,950 (10,850) 998

เงินกู้ยืมระยะยาว 697 - (697) - - - -

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน 22,503 7,000 (4,605) 24,898 6,500 (6,909) 24,489

   รวม 25,192 26,400 (24,796) 26,796 16,450 (17,759) 25,487

บริษัทและบริษัทย่อยได้นำาที่ดิน อาคาร สิทธิการเช่าพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินและสิทธิการเช่าบางส่วนไปจดจำานอง
เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืม
 
ณ สิ้นปี 2558 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม  
31,452 ล้านบาท และ 30,075  ล้านบาทตามลำาดับ โดย ณ 
สิ้นปี 2559 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 11,083 ล้านบาท 
และหนี้สินระยะยาว 18,992 ล้านบาท 

(ฉ)  ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้
ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2558 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 
จำานวน  1,394 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6  เนื่องจาก
• บริษัทฯมีกำาไรสุทธิสำาหรับปีจำานวน 3,085 ล้านบาท
• ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ จำานวน 4 ล้านบาท
• องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มข้ึนจำานวน  

27 ล้านบาท เนื่องจากผลกำาไรในส่วนแบ่งกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้

• ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลจำานวน 
964 ล้านบาท ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 และเดือนกันยายน 2559 
บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำานวน 750 ล้านบาท  
สำาหรับผลการดำาเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2559 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

   

(ช)  ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท
และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน คงเหลือ
อยู่ดังต่อไปนี้
• บรษัิทและบรษัิทย่อยมีภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาซ้ือท่ีดนิ

และก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

  (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

สัญญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 4,039 6,390

สัญญาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา      
   โครงการในอนาคต

- 1,457

• บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการเช่าท่ีดินและอาคารซ่ึงมีอายุสัญญาโดย
ประมาณ 30 ปี และการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ซึ่งมีอายุ
สัญญาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บรษัิท
และบรษัิทย่อยมีจำานวนเงนิข้ันต่ำาตอ้งจา่ยในอนาคตท้ังสิน้ภาย
ใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานดังกล่าว ดังนี้

  (หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายชำาระ 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

ภายใน 1 ปี 24 27

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 50 62

มากกว่า 5 ปี 17 28

  (หน่วย: ล้านบาท)
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• บรษัิทย่อยแห่งหนึง่ไดท้ำาสญัญาเช่าและเช่าช่วงทรพัยส์นิ
จากกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า ควอลติี ้
เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (บริษัทร่วม) โดยมีระยะ
เวลาการเช่า 3 ปี และให้คำามั่นที่จะเช่าต่ออีก 3 ปี และ
สามารถต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกครั้งละ 3 ปี นับจาก
วันสิ้นสุดของสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงแต่ละคราว
โดยมีอัตราค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าผันแปรตามเงื่อนไขท่ี
ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท
ย่อยมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้ี้

  (หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายชำาระ 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

ภายใน 1 ปี 168 168

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 92 260

• บรษัิทและบรษัิทย่อยมีภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาบรกิาร
ต่างๆ ณ สิ้นปี 2558 และณ สิ้นปี 2559 เป็นจำานวนเงิน 
9 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท ตามลำาดับ

• บริษัทฯมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค้ำาประกันเงินกู้ยืม
ของ Harbour View Corporation เป็นจำานวนเท่ากับร้อย
ละ 50 ของภาระหนี้ที่บริษัทดังกล่าวมีอยู่กับธนาคารแห่ง
หนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทดังกล่าวมียอด
เงินต้นและดอกเบ้ียค้างชำาระกับธนาคารแห่งนั้นตามงบ
การเงินซ่ึงจัดทำาโดยฝ่ายบริหารซ่ึงยังไม่ได้ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีจำานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 
1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลำาดับ (2558: 2 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกาและ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
ตามลำาดับ) อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
บริษัทฯได้บันทึกสำารองเผื่อหนี้สินดังกล่าวไว้เป็นจำานวน 
58 ล้านบาทแล้ว (2558: 58 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31ธันวาคม 2559 บริษัท
และบริษัทย่อยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจำายอมรวมจำานวน
ประมาณ 36 ไร่ และ 37 ไร่ ตามลำาดับ ซึ่งมูลค่าของที่ดินที่ 
ติดภาระจำายอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุนโครงการแล้ว

ปัจจัยและเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะ
การเงินหรือการดำาเนินงานในอนาคต

ไม่มี
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ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 
31 ธนัวาคม 2559 ผลการดำาเนนิงานและกระแสเงนิสด สำาหรบั
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จำากัด 
(มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับ
ผดิชอบของผูส้อบบัญชีตอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงาน
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อ
กำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกำาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงนิ และข้าพเจา้ไดป้ฏบัิติตามข้อกำาหนด
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบใุนข้อกำาหนดนัน้ด้วย ข้าพเจา้
เช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุด 
ตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจ
สอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเร่ืองเหล่าน้ีมา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ 
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความ
เห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในส่วน 
ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการ
เงินในรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบท่ีเกี่ยว
กับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการ

ตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความ
เส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญใน
งบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซ่ึงไดร้วมวิธกีาร
ตรวจสอบสำาหรบัเรือ่งเหลา่นีด้ว้ย ไดใ้ช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับ
แต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
กลุม่บรษัิทรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ตามนโยบาย
การบัญชีท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 
เนือ่งจากรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์เป็นบัญชีท่ีมีสาระ
สำาคัญท่ีสุดในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเป็นตัวชี้วัดหลัก
ในแง่ผลการดำาเนินงานทางธุรกิจซ่ึงผู้บริหารและผู้ใช้งบการ
เงินให้ความสนใจ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์
เป็นจำานวนมาก ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงในการรับรู้
รายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
ของกลุ่มบริษัทโดยการ

• ประเมินและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
ท่ีเกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
ทำาความเข้าใจและเลอืกตวัอยา่งมาสุม่ทดลองการปฏบัิติ
ตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้

• สุม่ตวัอย่างสญัญาขายท่ีดนิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งและสญัญา
ซ้ือขายห้องชุดเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไป
ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาซ้ือขายของกลุ่มบริษัท
และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ 
ผูถ้อืหุ้นรวมและงบกระแสเงนิสดรวมสำาหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบ 
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึ้นใน
ระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย 
เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการ
ขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่
ทำาผ่านใบสำาคัญทั่วไป

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าท่ีดินและงานระหว่าง
ก่อสร้างและที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
กลุ่มบริษัทแสดงรายละเอียดของบัญชีท่ีดินและงานระหว่าง
ก่อสร้าง ท่ีดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการและสำารอง
เผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 9 และข้อ 17 การพจิารณาคา่เผือ่การลดลง
ของมูลค่าท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างและท่ีดินและต้นทุนใน
การพฒันาโครงการตอ้งอาศยัดลุยพนิจิของฝา่ยบรหิารคอ่นข้าง 
มากในการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของ
โครงการ สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการตลาด ซ่ึง
อาจทำาให้เกดิความเสีย่งเกีย่วกบัการมูลคา่ของคา่เผือ่การลดลง 
ของมูลค่าท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างและท่ีดินและต้นทุนใน
การพัฒนาโครงการ

ข้าพเจ้าได้ทำาความเข้าใจและประเมินวิธีการและข้อสมมติท่ี
ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าท่ีดิน
และงานระหว่างก่อสร้างและท่ีดินและต้นทุนในการพัฒนา
โครงการดังนี้

• ทำาความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลด
ลงของมูลค่าท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างและท่ีดินและ
ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ รวมถึงสอบทานความ
สม่ำาเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าวและเหตุผลสำาหรับ
การรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการแบบเฉพาะ
เจาะจงในบางกรณี

• วเิคราะห์เปรยีบเทียบข้อมลูระยะเวลาการถอืครองและการ
เคลื่อนไหวของการขายหน่วยในโครงการและสอบทาน
กำาไรข้ันต้นของโครงการท่ีมียอดขายในรอบระยะเวลา
บัญชีปัจจุบันเพื่อระบุถึงโครงการท่ีมีข้อบ่งช้ีว่ามีการขาย
หน่วยในโครงการที่ช้ากว่าปกติ

• วิเคราะห์เปรียบเทียบจำานวนเงินสุทธิท่ีกลุ่มบริษัทได้รับ
จากการขายหน่วยในโครงการภายหลังวันที่ในงบการเงิน
กับราคาทุนของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างและต้นทุน
ในการพัฒนาโครงการ

• เปรยีบเทียบมลูคา่สทุธติามบัญชีของท่ีดนิและงานระหว่าง
ก่อสร้างและท่ีดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการกับ
มลูคา่สทุธท่ีิกลุม่บรษัิทคาดวา่จะไดร้บัจากการขายหนว่ย
ในโครงการ

สำารองเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 และ 
34 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียก 
ค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง โดยการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่
แลว้เสรจ็ ทำาให้ฝา่ยบรหิารจำาเป็นตอ้งใช้ดลุยพินจิอย่างมากใน
การพิจารณาข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประเมินผล 
ของคดีท่ีถูกฟ้องร้องเพื่อใช้ในการประมาณการหนี้สินจาก 
ความเสียหายดังกล่าว ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อการพิจารณาคดี
ดงักลา่วสิน้สดุอาจแตกตา่งไปจากท่ีไดมี้การประมาณการไว้ จงึ
ทำาให้มีความเสีย่งเกีย่วกบัการรบัรูป้ระมาณการหนีส้นิท่ีอาจเกดิ
ขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารและแผนกกฎหมายของกลุ่ม
บริษัทเกี่ยวกับกระบวนการในการรวบรวมและควบคุมดูแลคดี
ฟ้องร้องท่ีเกิดข้ึนและคงค้าง ณ วันท่ีในงบการเงิน รวมถึง 
สอบทานรายการค่าใช้จ่ายค่าท่ีปรึกษากฎหมายเพื่อสอบทาน
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายการคดีความต่าง ๆ ท่ีกลุ่ม
บริษัทแจ้งให้ทราบและสอบถามถึงรายละเอียด ความคืบหน้า
ของคดีฟ้องร้อง และวิธีการท่ีผู้บริหารใช้ในการประมาณการ
หนี้สินจากคดีฟ้องร้อง และประเมินดุลยพินิจท่ีฝ่ายบริหารใช้
ในการประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว โดยการ

• สอบทานเงือ่นไขและข้อกำาหนดท่ีเกีย่วข้องในสญัญา รวม
ถึงคำาฟ้องและคำาคัดค้านต่าง ๆ ท้ังของกลุ่มบริษัทและ 
คู่กรณีท่ีได้นำาเสนอต่อศาลเพื่อทำาความเข้าใจในเบ้ืองต้น
เกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

• สอบทานเอกสารท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อ
ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง รวมถึงส่งหนังสือยืนยันไป
ยังท่ีปรึกษากฎหมายท่ีกลุ่มบริษัทใช้เพื่อให้รายงานราย
ละเอียดสถานะและความเห็นของท่ีปรกึษากฎหมายเกีย่ว
กับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับกลุ่มบริษัทเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยข้าพเจ้าได้ประเมินความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของที่
ปรึกษากฎหมายตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง
รวมถึงพิจารณาถึงหลักกฎหมาย ข้อกำาหนดและคดี
ความตัวอย่างท่ีเคยมีการตัดสินแล้วในอดีตท่ีท่ีปรึกษา
กฎหมายใช้ในการอา้งองิวา่มีความสอดคลอ้งกบัคดคีวาม
ของกลุ่มบริษัท

ข้อมูลอื่น 
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่ข้อมูลอืน่ ซ่ึงรวมถงึข้อมลูท่ีรวมอยู่
ในรายงานประจำาปีของกลุม่บรษัิท แตไ่มร่วมถงึงบการเงนิและ
รายงานของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานน้ัน ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัด
เตรยีมให้กบัข้าพเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเช่ือม่ันใน
รูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ 
งบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนน้ันมีความขัดแย้ง 
ท่ีมีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามท่ี
กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ให้ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการ
แก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีนา้ท่ีในการกำากบั
ดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงิน
เหล่านี้ โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ี 
ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสำาคญั
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัทำางบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความ
สามารถของกลุม่บรษัิทในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง การเปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว 
และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการท่ีดำาเนินงานต่อเนื่อง
เวน้แตผู่บ้รหิารมคีวามตัง้ใจท่ีจะเลกิกลุม่บรษัิทหรอืหยุดดำาเนนิ
งานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าท่ี ในการกำากับดูแลมีหน้าท่ี ในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจา้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ให้ไดค้วามเช่ือมัน่ 
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ 
ผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่
อย่างสมเหตสุมผลคอืความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำาคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเม่ือ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง  ผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อ
ไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่า
นัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพยีงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความ
เสีย่งท่ีไม่พบขอ้มลูท่ีขัดตอ่ข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสำาคญั
ซ่ึงเป็นผลมาจาก การทุจรติจะสงูกวา่ความเสีย่งท่ีเกดิจาก
ข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่ม
คดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การ
แสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไมต่รงตามข้อเท็จจรงิหรอื
การแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในท่ี
เกีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเห็นตอ่ความมปีระสทิธผิลของการควบคมุ
ภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหาร
ใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
สำาหรบักจิการท่ีดำาเนนิงานตอ่เนือ่งของผูบ้รหิาร และสรปุ
จากหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีไดร้บัวา่มคีวามไม่แนน่อนท่ี
มีสาระสำาคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ
เป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัสำาคญัตอ่ความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หาก
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญ 
ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
ของข้าพเจา้ถงึการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเกีย่วข้องในงบการเงนิ 
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หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้า
จะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม
บริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมนิการนำาเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิด
ขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่าง
เพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็น
ต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลเกี่ยวกับ
ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ 
ประเดน็ท่ีมีนยัสำาคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพรอ่ง
ท่ีมีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในซ่ึงข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจา้ไดใ้ห้คำารบัรองแกผู่มี้หนา้ท่ีในการกำากบัดแูลวา่ข้าพเจา้
ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและไดส้ือ่สารกบัผูม้หีนา้ท่ีในการกำากบัดแูลเกีย่วกบัความ
สัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า
ขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องท้ังหลายท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแล 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจ
สอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญใน
การตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผย
เรือ่งดงักลา่วตอ่สาธารณะหรอืในสถานการณท่ี์ยากท่ีจะเกดิขึน้ 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผูส้อบบัญชีท่ีรบัผดิชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงาน
ฉบับนี้คือ นางสาวรสพร เดชอาคม

รสพร  เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2560
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,7  2,887,781,981  2,836,947,820  1,153,559,607  1,210,927,248 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6,8  49,727,680  57,861,078  14,004,050  12,057,593 

ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 9 28,835,496,952 29,098,195,429  8,299,537,900  8,516,852,248 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง  516,056,828  933,415,398  207,631,271  167,762,297 

สำารองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง  2,713,366  2,775,716  1,804,935  1,574,784 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  57,443,514  99,597,963  10,011,133  15,509,493 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 32,349,220,321 33,028,793,404  9,686,548,896  9,924,683,663 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำาประกัน 10, 34  127,572,824  33,881,097  122,761,165  29,142,420 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11  -  -  3,341,191,600  3,393,027,300 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12  9,636,693,724  9,071,248,567  6,680,253,816  6,680,253,816 

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

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 6  -  - 18,896,274,522 20,855,694,494 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14  482,879,543  491,194,483  482,879,543  491,194,483 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6, 15  524,087,354  575,823,778  220,464,897  235,553,027 

สิทธิการเช่า 16  599,648,422  685,555,333  599,648,422  685,555,333 

ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ 17  8,815,594,403  8,177,557,070  4,145,827,865  2,497,854,866 

เงินมัดจำาการเช่าที่ดินและอาคาร  59,192,919  67,952,285  59,192,919  67,952,285 

เงินมัดจำาการซื้อที่ดิน  -  504,519,093  -  504,519,093 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 27  380,825,401  319,496,461  125,586,966  113,900,507 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6  38,587,080  41,517,551  13,091,258  16,125,772 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 20,665,083,668 19,968,747,716 34,687,174,971 35,570,775,394 

รวมสินทรัพย์ 53,014,303,989 52,997,541,120 44,373,723,867 45,495,459,057 

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18  -  300,000,000  -  300,000,000 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 19  1,061,606,803  1,352,149,157  564,436,850  601,553,464 

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 21  6,500,000,000  6,912,000,000  6,500,000,000  6,912,000,000 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 18  998,092,460  1,597,932,197  998,092,460  1,597,932,197 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 6  -  -  -  111,062,954 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  139,880,743  153,976,203  12,047,532  20,203,036 

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 23  449,194,834  380,122,872  122,020,446  117,166,375 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  630,494,605  672,939,272  357,687,405  460,669,266 

เงินมัดจำาค่าเช่าและค่าบริการ 6  96,044,224  98,295,345  79,333,761  79,854,858 

เงินประกันงานก่อสร้าง  567,614,611  512,148,829  177,654,725  166,099,159 

ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี 6  27,224,000  27,224,000  27,224,000  27,224,000 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6  612,759,630  664,578,318  246,007,812  236,354,190 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 11,082,911,910 12,671,366,193  9,084,504,991 10,630,119,499 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกำาหนดชำาระ

   ภายในหน่ึงปี 21 17,988,678,618 17,986,509,360 17,988,678,618 17,986,509,360 

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 6  -  -  -  315,982,680 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 22  127,684,986  109,579,091  83,358,848  69,350,711 

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 23  360,693,875  142,870,241  197,286,208  132,670,241 

ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้

   ภายในหนึ่งปี 6  514,356,645  541,523,312  514,356,645  541,523,312 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 27  400,300  481,855  -  - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 18,991,814,424 18,780,963,859 18,783,680,319 19,046,036,304 

รวมหนี้สิน 30,074,726,334 31,452,330,052 27,868,185,310 29,676,155,803 

(หน่วย : บาท)
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 24

ทุนจดทะเบียน   

หุ้นสามัญ 10,714,426,091 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 10,714,426,091 10,714,426,091 10,714,426,091 10,714,426,091 

ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ 10,714,381,645 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 10,714,381,645 10,714,381,645 10,714,381,645 10,714,381,645 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  379,246,114  379,246,114  379,246,114  379,246,114 

กำาไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 25  949,456,411  829,094,036  949,456,411  829,094,036 

ยังไม่ได้จัดสรร 10,886,263,693  9,640,139,281  4,462,453,093  3,896,580,165 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  10,229,792  (17,650,008)  1,294  1,294 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 22,939,577,655 21,545,211,068 16,505,538,557 15,819,303,254 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 53,014,303,989 52,997,541,120 44,373,723,867 45,495,459,057 
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กำาไรขาดทุน

รายได้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 6  17,934,825,232  19,214,113,132  5,110,378,615  5,437,569,363 

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 6  1,190,616,220  1,144,066,327  558,424,835  561,895,821 

รายได้อื่น

   เงินปันผลรับ 6, 11, 12  -  -  2,138,240,321  1,521,219,490 

   ดอกเบ้ียรับ 6  17,163,212  14,728,150  816,292,345  892,069,755 

   รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด  14,031,175  17,941,553  2,240,783  1,133,406 

   อื่น ๆ 6  156,345,643  164,773,903  39,820,748  36,407,731 

รวมรายได้  19,312,981,482  20,555,623,065  8,665,397,647  8,450,295,566 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 6  12,606,752,156  13,276,127,796  3,612,755,532  3,775,306,162 

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 6  749,185,472  724,329,743  291,843,679  295,128,010 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  1,536,444,589  1,836,759,469  436,897,387  479,591,492 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6  2,155,015,890  2,012,376,737  938,162,457  852,770,175 

โอนกลับค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำาของโครงการ 23  -  (22,404,569)  -  (32,628,012)

รวมค่าใช้จ่าย  17,047,398,107  17,827,189,176  5,279,659,055  5,370,167,827 

กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   
   และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  2,265,583,375  2,728,433,889  3,385,738,592  3,080,127,739 

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12  1,595,071,772  1,232,573,094  -  - 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  3,860,655,147  3,961,006,983  3,385,738,592  3,080,127,739 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 6  (335,467,424)  (329,232,029)  (878,103,253)  (955,281,612)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  3,525,187,723  3,631,774,954  2,507,635,339  2,124,846,127 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27  (440,213,679)  (525,311,031)  (100,387,831)  (128,807,694)

กำาไรสำาหรับปี  3,084,974,044  3,106,463,923  2,407,247,508  1,996,038,433 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 12, 27  27,879,800  (4,147,787)  -  - 

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้  27,879,800  (4,147,787)  -  - 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 22, 27  (4,200,477)  -  (6,725,425)  - 

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้  (4,200,477)  -  (6,725,425)  - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  23,679,323  (4,147,787)  (6,725,425)  - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  3,108,653,367  3,102,316,136  2,400,522,083  1,996,038,433 

กำาไรต่อหุ้น 28

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

   กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.29 0.29 0.22 0.19

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษี  3,525,187,723  3,631,774,954  2,507,635,339  2,124,846,127 

รายการปรับกระทบกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

   ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย  12,488,238,300  13,192,515,231  3,581,673,685  3,778,803,732 

   ค่าเสื่อมราคา  78,919,614  81,972,585  30,065,890  34,767,643 

   ค่าตัดจำาหน่ายสิทธิการเช่า  101,926,514  100,057,057  101,926,514  100,057,057 

   ค่าตัดจำาหน่ายอื่น ๆ  8,759,366  8,759,367  8,759,366  8,759,367 

   กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  (611,365)  (4,378,788)  (215,700)  (194,482)

   ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (1,595,071,772)  (1,232,573,094)  -  - 

   รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด  (14,031,175)  (17,941,553)  (2,240,783)  (1,133,406)

   ดอกเบี้ยรับ  (17,163,212)  (14,728,150)  (816,292,345)  (892,069,755)

   เงินปันผลรับ  -  -  (2,138,240,321)  (1,521,219,490)

   กำาไรจากการขายอุปกรณ์  (1,014,669)  (459,691)  (863,727)  (268,877)

   สำารองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง  219,213,046  57,531,312  66,005,379  47,331,312 

   โอนกลับสำารองค่าเผื่อผลเสียหายจากการค้ำาประกันเงินกู้ยืม  -  (2,700,000)  -  (2,700,000)

   สำารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ  35,566,593  -  26,606,093  - 

   สำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ  -  42,125,850  -  - 

   โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ  (27,386,447)  (38,606,066)  (25,886,447)  (38,606,066)

   โอนกลับค่าเผื่อค่าใช้จ่ายในการประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำาของโครงการ  -  (22,404,569)  -  (32,628,012)

   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  14,880,138  14,091,171  7,626,197  7,506,479 

   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน  7,104,098  5,210,939  7,104,098  5,210,939 

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  307,094,855  304,019,597  857,910,916  941,470,867 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน  15,131,611,607  16,104,266,152  4,211,574,154  4,559,933,435 
สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  8,744,763  22,119,901  (1,730,757)  8,638,041 

   ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง  (8,636,867,733)  (9,543,759,461)  (2,108,043,528)  (2,375,663,130)

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง  417,358,570  168,683,674  (39,868,974)  (21,557,797)

   สำารองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง  62,350  6,357,653  (230,151)  3,248,500 

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  62,733,501  2,127,643  5,498,360  2,255,683 

   ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ  (3,110,571,027)  (5,123,373,168)  (2,316,615,080)  (2,073,920,055)

   เงินมัดจำาการซื้อที่ดิน  -  (496,071,093)  -  (504,519,093)

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  2,930,471  6,141,628  3,034,514  6,905,232 

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (262,043,043)  314,014,629  (8,617,303)  175,506,901 

   เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  (55,580,159)  13,873,759  (127,907,745)  (24,774,362)

   เงินมัดจำาค่าเช่าและค่าบริการ  (2,251,121)  (6,010,466)  (521,097)  (2,712,528)

   เงินประกันงานก่อสร้าง  55,465,782  (32,227,581)  11,555,566  (44,706,908)

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  15,221,488  133,128,703  12,482,853  20,116,791 

   ชำาระค่าใช้จ่ายในการค้ำาประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำาของโครงการ  -  (46,456,466)  -  (46,456,466)

   ชำาระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง  (1,389,412)  (670,000)  (1,389,412)  (670,000)
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  -  (7,622,000)  -  (7,350,000)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  3,625,426,037  1,514,523,507  (360,778,600)  (325,725,756)

   จ่ายภาษีเงินได้  (535,248,567)  (572,589,975)  (118,548,438)  (124,751,581)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  3,090,177,470  941,933,532  (479,327,038)  (450,477,337)

(หน่วย : บาท)

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำาประกันเพิ่มขึ้น  (93,691,727)  (6,307,906)  (93,618,745)  (6,222,044)

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย  -  -  (19,208,800)  - 

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย  -  -  71,044,500  - 

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย  -  -  1,080,733,905  840,000,000 

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม  1,057,506,416  681,219,490  1,057,506,416  681,219,490 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)  -  -  1,958,900,000  (1,171,712,274)

ดอกเบี้ยรับ  17,163,212  14,728,150  816,812,317  894,792,696 

สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย)  (16,019,603)  (16,882,720)  (16,019,603)  (16,882,720)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย)  (17,853,581)  (74,087,353)  (5,799,093)  (25,121,101)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  947,104,717  598,669,661  4,850,350,897  1,196,074,047 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง  (300,000,000)  (700,000,000)  (300,000,000)  (700,000,000)

เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (600,000,000)  600,000,000  (600,000,000)  600,000,000 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)  -  -  (110,201,508)  38,210,364 

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  -  (697,000,000)  -  (697,000,000)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)  -  -  (306,259,463)  10,000,000 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  6,500,000,000  7,000,000,000  6,500,000,000  7,000,000,000 

เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้  (6,912,000,000)  (4,600,000,000)  (6,912,000,000)  (4,600,000,000)

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน  (4,934,843)  (9,867,540)  (4,934,843)  (9,867,540)

จ่ายดอกเบี้ย  (955,226,403)  (1,049,185,411)  (980,708,906)  (1,059,878,987)

เงินปันผลจ่าย  (1,714,286,780)  (705,793,449)  (1,714,286,780)  (705,793,449)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (3,986,448,026)  (161,846,400)  (4,428,391,500)  (124,329,612)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  50,834,161  1,378,756,793  (57,367,641)  621,267,098 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  2,836,947,820  1,458,191,027  1,210,927,248  589,660,150 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี  2,887,781,981  2,836,947,820  1,153,559,607  1,210,927,248 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใช่เงินสด

   หุ้นปันผลจ่าย  - 1,530,614,092  - 1,530,614,092

   โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 2,991,555,904 7,044,437,472 1,155,397,249 2,654,093,854

   โอนเงินมัดจำาการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ 504,519,093 552,264,429 504,519,093  - 

   ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ 619,799,449 765,902,187 83,874,281  144,087,716 

   รายการขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้  (4,200,477)  -  (6,725,425)  - 

   การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม 

      - สุทธิจากภาษีเงินได้  27,879,800  (4,147,787)  -  - 

   โอนสำารองผลประโยชน์พนักงานไปเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (2,024,840)  -  (2,024,840)  - 

(หน่วย : บาท)

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1.  ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร

2.  เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1    งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการใน
         งบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี 
         พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2    เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และ

บริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น อัตราร้อยละของการถือหุ้น

ในประเทศ 2559 2558

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด รับจ้างบริหารอะพาร์ตเมนต์ ไทย 100 100
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จำากัด ให้เช่าที่ดิน ไทย 100 100
บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด ให้เช่าอาคารที่พักอาศัย ไทย 100 100
บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำากัด รับจ้างบริหารงานสาธารณูปโภค ส่วนกลางในธุรกิจ ไทย 81 81

(ถือหุ้นผ่านบริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด อสังหาริมทรัพย์ และเจ้าของที่ดิน
   อีกในอัตราร้อยละ 19)
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนช่ันแนล (บีวีไอ) จำากัด** ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ เกาะบริติช - -

เวอร์จิน
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -
บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -
บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จำากัด* ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทระบบชิ้นส่วน ไทย - -

คอนกรีตสำาเร็จรูป
บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -
*   ถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ในอัตราร้อยละ 100

**  ถือหุ้นผ่านบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ในอัตราร้อยละ 100
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ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทน  
 ของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อจำานวนเงินผลตอบแทน 
 นั้นได้ 
ค)   บริษัทฯนำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำานาจในการควบคุมบริษัทย่อย
     จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น  
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

2.3    บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่

ก.     มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนว
ปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือ
ปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้
ใช้มาตรฐาน การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของ 
บริษัทฯและบริษัทย่อย

ข.      มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหวา่งปีปัจจบัุน สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้
มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความ
และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุงและแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเม่ือนำามาถือปฏิบัติอย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกำาหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสำาหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 
2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำาหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและ
หากกจิการเลอืกบันทึกเงนิลงทุนดงักลา่วตามวธิสีว่นไดเ้สยีในงบการเงนิเฉพาะกจิการ กจิการตอ้งปรบัปรงุรายการดงักลา่วโดยวิธปีรบั
ย้อนหลัง

มาตรฐานฉบับดงักลา่วจะไม่มผีลกระทบตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯและบรษัิทย่อย เนือ่งจากฝา่ยบรหิารไดพิ้จารณาแลว้วา่จะเลอืกบันทึก
เงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 
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4.  นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 

4.1    การรับรู้รายได้
       ก) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

บรษัิทฯและบรษัิทย่อยรบัรูร้ายไดจ้ากการขายบ้านพรอ้มท่ีดนิและรายไดจ้ากการขายหนว่ยในอาคารชุดพกัอาศยัเมือ่กจิการไดโ้อน
ความเสีย่งและผลตอบแทนท่ีมีนยัสำาคญัให้แกผู่ซ้ื้อแลว้ โดยรบัรูร้ายไดเ้มือ่งานกอ่สรา้งเสรจ็ตามสญัญาและมีการโอนกรรมสทิธิ์ให้
ผู้ซื้อหลังจากได้รับชำาระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว 

ข) รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
 รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ในอาคารสำานักงานและอาคารพักอาศัยและค่าบริการที่เกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตลอด
     อายุสัญญาเช่า

ค) ดอกเบี้ยรับ
     ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ง) เงินปันผลรับ
     เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2    ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ในการคำานวณหาตน้ทุนขายบ้านพรอ้มท่ีดนิและหนว่ยในอาคารชุดพกัอาศยั บรษัิทฯและบรษัิทย่อยไดท้ำาการแบ่งสรรตน้ทุนการพัฒนา
ทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคำานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายได้ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย ส่วนหน่วยใน
อาคารชุดพกัอาศยัตามเกณฑพ์ืน้ท่ีท่ีขายถว่งน้ำาหนกัดว้ยราคาท่ีขายในแตล่ะหนว่ย แลว้จงึรบัรูเ้ป็นตน้ทุนขายในกำาไรหรอืขาดทุนตาม
รายได้จากการขายที่ได้บันทึกไว้

ต้นทุนการพัฒนาแสดงตามราคาทุนซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง

4.3    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนดจ่าย
คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

4.4    ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดย
ประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

4.5    ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
ท่ีดนิและงานระหวา่งกอ่สรา้ง/ท่ีดนิและตน้ทุนในการพฒันาโครงการแสดงตามราคาทุนสทุธจิากสำารองเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลงของ
มูลค่าโครงการ โดยมีรายละเอียดการคำานวณราคาทุนดังนี้
ที่ดิน   - ราคาทุนของที่ดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักโดยแยกที่ดินตาม แต่ละโครงการ
งานระหว่างก่อสร้าง - ตน้ทุนงานระหวา่งกอ่สรา้งและตน้ทุนในการพฒันาโครงการประกอบดว้ยตน้ทุนงานกอ่สรา้งงาน
    สาธารณูปโภคส่วนกลางและดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของโครงการ โดยต้นทุนงานก่อสร้าง 
    และงานสาธารณูปโภคจะบันทึกตามที่เกิดขึ้นจริง
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4.6    เงินลงทุน
ก) เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายแสดงตามมลูคา่ยุตธิรรม การเปลีย่นแปลงในมูลคา่ยุตธิรรมของหลกัทรพัย์ดงักลา่วบันทึกในกำาไร
 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำาหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป 
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนท่ัวไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี)  
ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี)

มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัย์ในความตอ้งการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสดุ ณ สิน้วนัทำาการสดุท้ายของปี มลูคา่ยุตธิรรม
ของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน
 
เม่ือมีการจำาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

4.7    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำารายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 15 - 60 ปี 
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

บรษัิทฯรบัรูผ้ลตา่งระหวา่งจำานวนเงนิท่ีไดร้บัสทุธจิากการจำาหนา่ยกบัมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย์ในสว่นของกำาไรหรอืขาดทุนในงวด
ที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
 

4.8    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

คา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณค์ำานวณจากราคาทุนของสนิทรพัย์โดยใช้วิธเีสน้ตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณเป็นดงันี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน  - 10 ปี
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า  - 5 - 20 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 60 ปี
อุปกรณ์และอุปกรณ์ดำาเนินงาน - 1 - 5 ปี
ยานพาหนะ   - 5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรอืการจำาหนา่ยสนิทรพัย์ รายการผลกำาไรหรอืขาดทุนจากการจำาหนา่ยสนิทรพัยจ์ะรบัรูใ้นสว่นของกำาไร
หรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.9    สิทธิการเช่าและค่าตัดจำาหน่าย
สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม บริษัทฯตัดจำาหน่ายสิทธิการเช่าตามวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า

ค่าตัดจำาหน่ายรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน
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4.10   ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือ
ขาย ไดถ้กูนำาไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์จนกวา่สนิทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้มท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุง่ประสงค ์สว่นตน้ทุนการกูย้มื
อื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวด ที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
 
อัตราการตัง้ข้ึนเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์คำานวณจากอตัราถวัเฉลีย่ถว่งน้ำาหนกัของดอกเบ้ียจา่ยท่ีเกดิขึน้ในระหวา่งปีของเงนิกูยื้มเพือ่
ใช้ในการพัฒนาโครงการ

4.11   ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินซึ่งเกิดขึ้นก่อนหรือ ณ วันทำาสัญญาวงเงินสินเชื่อและก่อนการเบิกถอนเงินกู้ยืมจะถูก
บันทึกเป็นคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิรอตดัจา่ย คา่ธรรมเนยีมทางการเงนิรอตดัจา่ยจะตดัจา่ยตามสดัสว่นของเงนิกูย้มืท่ีไดเ้บิกถอนแลว้
จะแสดงหักจากเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องและถูกตัดจำาหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของเงินกู้

ค่าตัดจำาหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

4.12   รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็น
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซ่ึงทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมีอำานาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ

4.13   สัญญาเช่าระยะยาว
สญัญาเช่าท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณท่ี์ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสว่นใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ชา่ถอืเป็นสญัญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวนเงิน
ท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว  
สว่นดอกเบ้ียจา่ยจะบันทึกในสว่นของกำาไรหรอืขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า สนิทรพัยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเชา่การเงนิจะคดิคา่เสือ่ม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำากว่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา
เช่าดำาเนนิงาน จำานวนเงนิท่ีจา่ยตามสญัญาเชา่ดำาเนนิงานรบัรูเ้ป็นคา่ใช้จา่ยในสว่นของกำาไรหรอืขาดทุนตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายขุอง
สัญญาเช่า

4.14   เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ รายการ
ต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการท่ีเป็นเงนิตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใช้อัตราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกดิรายการ สนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีเป็นตวัเงนิซ่ึง
อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน
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4.15   การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำาการประเมินการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์และท่ีดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการหรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าว
อาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์นั้น ท้ังนี้มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้
สนิทรพัย์แลว้แตร่าคาใดจะสงูกวา่ ในการประเมินมูลคา่จากการใช้สนิทรพัย์ บรษัิทฯและบรษัิทย่อยประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต
ท่ีกจิการคาดวา่จะไดร้บัจากสนิทรพัย์และคำานวณคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจบัุนโดยใช้อัตราคดิลดกอ่นภาษีท่ีสะท้อนถงึการประเมินความเสีย่ง
ในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำาลังพิจารณาอยู่ ในการประเมิน
มลูคา่ยุตธิรรมหักตน้ทุนในการขาย บรษัิทฯและบรษัิทย่อยใช้แบบจำาลองการประเมนิมูลคา่ท่ีดท่ีีสดุซ่ึงเหมาะสมกบัสนิทรพัย์ ซ่ึงสะท้อน
ถึงจำานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจำาหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำาหน่าย โดยการจำาหน่ายนั้นผู้ซ้ือกับผู้ขายมี 
ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

หากในการประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ท่ีรบัรูใ้นงวดกอ่นไดห้มด
ไปหรอืลดลง บรษัิทฯจะประมาณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รบัคนืของสนิทรพัย์นัน้ และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรบัรูใ้นงวด
กอ่นกต็อ่เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงประมาณการท่ีใช้กำาหนดมูลคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคนืภายหลงัจากการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ครัง้
ลา่สดุ โดยมลูคา่ตามบัญชีของสนิทรพัย์ท่ีเพิม่ขึน้จากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ตอ้งไม่สงูกวา่มูลคา่ตามบัญชีท่ีควรจะ
เป็นหากกจิการไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ในงวดกอ่นๆ บรษัิทฯจะบันทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่
ของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที

4.16   ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและ
บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่
บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสำาหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซ่ึงบริษัทฯและบริษัท
ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน
 
บริษัทฯและบริษัทย่อยคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 
ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
จะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

139รายงานประจำาปี 2559



 
4.17   ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้วและมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ
และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.18   ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บรษัิทฯและบรษัิทย่อยบันทึกภาษีเงนิไดปั้จจบัุนตามจำานวนท่ีคาดวา่จะจา่ยให้กบัหนว่ยงานจดัเกบ็ภาษีของรฐั โดยคำานวณจากกำาไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บรษัิทฯและบรษัิทย่อยบันทึกภาษีเงนิไดร้อการตดับัญชีของผลแตกตา่งช่ัวคราวระหวา่งราคาตามบัญชีของสนิทรพัย์และหนีส้นิ ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีเกีย่วข้องนัน้ โดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าท่ีมีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ 
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บรษัิทฯและบรษัิทยอ่ยจะทบทวนมลูคา่ตามบัญชีของสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรบั
ลดมูลคา่ตามบัญชีดงักลา่ว หากมคีวามเป็นไปไดค่้อนข้างแนว่า่บรษัิทฯและบรษัิทย่อยจะไมมี่กำาไรทางภาษีเพียงพอตอ่การนำาสนิทรพัย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการท่ีได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.19   การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลคา่ยุตธิรรม หมายถงึ ราคาท่ีคาดวา่จะไดร้บัจากการขายสนิทรพัย์หรอืเป็นราคาท่ีจะตอ้งจา่ยเพือ่โอนหนีส้นิให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักลา่ว
เป็นรายการท่ีเกดิขึน้ในสภาพปกตริะหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร้ว่มในตลาด) ณ วันท่ีวดัมลูคา่ บรษัิทฯและบรษัิทย่อยใช้ราคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งในการวดัมูลคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเกีย่วข้องกำาหนดให้ตอ้ง
วัดมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยุตธิรรม ยกเวน้ในกรณท่ีีไม่มีตลาดท่ีมสีภาพคลอ่งสำาหรบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิท่ีมีลกัษณะเดยีวกนัหรอืไมส่ามารถหา
ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งได ้ บรษัิทฯและบรษัิทย่อยจะประมาณมลูคา่ยุตธิรรมโดยใช้เทคนคิการประเมินมูลคา่ท่ีเหมาะ
สมกบัแตล่ะสถานการณ ์และพยายามใช้ขอ้มลูท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เกีย่วข้องกบัสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิท่ีจะวดัมูลคา่ยุตธิรรมนัน้ให้มากท่ีสดุ 
 
ลำาดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตาม
ประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1   ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2   ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3   ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 
 
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม
สำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา
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5.  การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

ในการจดัทำางบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารจำาเป็นตอ้งใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการในเรือ่งท่ีมีความไม่แนน่อน
เสมอ การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จำานวนเงนิท่ีแสดงในงบการเงนิและต่อข้อมลูท่ีแสดงในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดำาเนนิงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารได้ใช้ดลุยพินจิในการประเมนิเงือ่นไข
และรายละเอยีดของสญัญาเพือ่พิจารณาว่าบรษัิทฯและบรษัิทย่อยไดโ้อนหรอืรบัความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยท่ี์เช่าดงักลา่วแลว้หรอืไม่

 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝา่ยบรหิารจำาเป็นตอ้งใช้ดุลยพนิจิในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกดิข้ึนจากลกูหนี้
แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมนิมูลคา่ยุตธิรรมของเครือ่งมือทางการเงนิท่ีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงนิท่ีไมม่กีารซ้ือขายในตลาดและไมส่ามารถหาราคาไดใ้น
ตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำาลอง
การประเมินมูลค่า ซ่ึงตัวแปรท่ีใช้ในแบบจำาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคำานึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต  
(ท้ังของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว 
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
และการเปิดเผยลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บรษัิทฯและบรษัิทย่อยจะตัง้คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผือ่ขายและเงนิลงทุนท่ัวไปเมือ่มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักลา่ว
ไดล้ดลงอย่างมสีาระสำาคญัและเป็นระยะเวลานานหรอืเม่ือมข้ีอบ่งช้ีของการดอ้ยคา่ การท่ีจะสรปุว่าเงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอย่างมสีาระสำาคญั
หรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างและที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างและท่ีดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเม่ือ
พบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระสำาคัญ ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างและท่ีดินและ
ต้นทุนในการพัฒนาโครงการเท่ากับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ อย่างไรก็ตาม การปรับลดมูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการประมาณ
การของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้
งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหาก
คาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเกี่ยวข้องกับการคาด
การณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี
ความเปน็ไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทนุ
นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด 
โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

การประมาณต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ในการคำานวณต้นทุนขายบ้านพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องประมาณต้นทุนท้ังหมดท่ีจะใช้ในการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินและการปรับปรุงที่ดิน ต้นทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ต้นทุนงาน
สาธารณูปโภค ต้นทุนการกู้ยืมเพ่ือใช้ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าว
ขึ้นจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะ ๆ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจาก
ประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระสำาคัญ

ค่าเผื่อผลเสียหายจากการค้ำาประกันเงินกู้ยืม

ในการบันทึกค่าเผื่อผลเสียหายจากการค้ำาประกันเงินกู้ยืมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินความสามารถใน
การชำาระหนี้ของบริษัทดังกล่าวที่มีต่อผู้ให้กู้ และบันทึกประมาณการหนี้สินตามสัดส่วนการค้ำาประกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ  
ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

ประมาณการสำารองเผื่อค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค/ค่าซ่อมแซมบ้าน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการสำารองเผ่ือค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค/ค่าซ่อมแซมบ้านโดยฝ่ายบริหารพิจารณาจากประสบการณ์ใน
อดีตและ/หรือข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำาหรับงานซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ

ประมาณการสำารองการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำาของโครงการ

ในการบันทึกสำารองการรบัประกนัรายไดค้า่เช่าข้ันต่ำาของโครงการ ฝา่ยบรหิารไดใ้ช้ดลุยพนิจิในการประมาณผลประกอบการของโครงการ โดย
พิจารณาจากข้อมูลรายได้ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการในอดีตประกอบกับข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและบันทึกประมาณการหนี้สิน
ตามจำานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่กองทุน

เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน

บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้านโดยใช้อัตราตามท่ีกฎหมายกำาหนดและใช้มูลค่าประมาณการของงาน
สาธารณูปโภคเป็นฐานในการคำานวณ
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คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูก
ฟ้องร้องแล้วเพื่อบันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มี
การประมาณการไว้

6.  รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6.1    ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

143รายงานประจำาปี 2559



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำาหนดราคา

2559 2558 2559 2558

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ดอกเบี้ยรับ - - 805 884 3.43% ถึง 4.63% และ MLR ต่อปี

เงินปันผลรับ - - 1,081 840 ตามที่ประกาศจ่าย

ค่าบริการอื่นจ่าย - - 36 33 ราคาตลาด

ค่าวัสดุก่อสร้างจ่าย - - 5 - ราคาตลาด

ดอกเบี้ยจ่าย - - 15 15 3.53% ถึง 4.40% และ MLR ลบอัตราคงท่ีต่อปี

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - - 2 6 ราคาตลาด

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

ค่าวัสดุก่อสร้างจ่าย 25 32 8 8 ราคาขายส่งที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 ขายให้บุคคลภายนอก

ค่าเช่าอาคารจ่าย 294 275 32 32 ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าบริหารอาคาร 39 29 10 9 ร้อยละ 1 - 2 ของรายได้ของทรัพย์สินและ

ร้อยละ 2.4 - 7.0 ของกำาไรสุทธิของทรัพย์สิน

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 51 50 51 50 ราคาตลาด

โอนกลับค่าใช้จ่ายในการประกัน

   รายได้ค่าเช่าขั้นต่ำาของโครงการ - (22) - (33) ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ 15 13 9 8 0.25% ถึง 1.55% ต่อปี

เงินปันผลรับ - - 1,058 681 ตามที่ประกาศจ่าย

ซื้อสินทรัพย์ - 2 - - ราคาตลาด

ค่าบริการอื่นจ่าย 4 7 3 - ราคาตามสัญญา

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 2 2 1 1 ราคาตลาด

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

ค่าวัสดุก่อสร้างจ่าย 50 63 18 16 ราคาตลาด

ค่าบริการอื่นจ่าย 3 1 - - ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 18 15 18 15 ราคาตลาด

รายได้ค่าบริหารอาคาร 22 44 2 2 ราคาตามสัญญา

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ - 16 - 16 ราคาตลาด

รายได้ค่าบริการอื่น 3 11 - - ราคาตามสัญญา

ซื้อสินทรัพย์ 1 - 1 - ราคาตลาด

จำาหน่ายสินทรัพย์ 1 - 1 - ราคาตลาด

(หน่วย : ล้านบาท)
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินฝากสถาบันการเงิน (แสดงภายใต้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)

บริษัทร่วม

   ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 2,190,133 2,153,295 956,306 927,159

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 65 132

บริษัทร่วม 344 142 344 124

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน) 227 388 227 388

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 571 530 636 644

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินทดรองจ่าย

บริษัทร่วม - 700 - -

ลูกหนี้อื่น

บริษัทย่อย - - 584 386

บริษัทร่วม 2,700 4,975 837 1,511

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน) 4,624 6,118 73 72

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7,324 11,793 1,494 1,969

รวม 7,895 12,323 2,130 2,613

เงินมัดจำาค่าเช่าและค่าบริการ (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)

บริษัทร่วม 6,758 6,715 6,758 6,715

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 11,005 8,216

บริษัทร่วม 900 6,522 234 1,864

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน) 6,695 10,189 3,048 3,203

รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7,595 16,711 14,287 13,283

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 331 371

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน) 22 63 - -

รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 22 63 331 371

รวม 7,617 16,774 14,618 13,654

เงินมัดจำาค่าเช่าและค่าบริการ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 714 714

บริษัทร่วม 4,649 4,643 4,649 4,643

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน) 3,609 3,607 3,609 3,607

รวม 8,258 8,250 8,972 8,964

(หน่วย : พันบาท)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (แสดงภายใต้หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน)

บริษัทย่อย - - 19 984

บริษัทร่วม 62,984 62,298 216 225

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน) 770 - - -

รวม 63,754 62,298 235 1,209

ค่าเช่ารับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทร่วม (หมายเหตุ 6.3)

  ส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี 27,224 27,224 27,224 27,224

  ส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้เกินกว่าหนึ่งปี 514,357 541,523 514,357 541,523

รวม 541,581 568,747 541,581 568,747

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการคิดต้นทุน

2559 2558 2559 2558 กู้ยืมระหว่างกัน 

(ร้อยละต่อปี)

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด - - 18,896,275 20,855,694 3.43% - 4.10%

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

Harbour View Corporation (เดิมชื่อ 41,842 42,126 - - LIBOR+2.00%,

“Harbour View Joint Stock Company”)    LIBOR+3.00% และ  

(มีกรรมการร่วมกัน)    8.00%

รวม 41,842 42,126 18,896,275 20,855,694

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (41,842) (42,126) - -

สุทธิ - - 18,896,275 20,855,694

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย

บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด - - - 111,063 4.10%

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำากัด - - - 265,966 3.90%, 4.40%  และ 

   MLR-1.00%

บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิต้ี จำากัด - - - 50,017 4.10%

รวม - - - 315,983

(หน่วย : พันบาท)
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เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคลื่อนไหวของเงินให้
กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม

1 มกราคม 2559 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2559

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Harbour View Corporation 42,126 - (284) 41,842

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (42,126) - 284 (41,842)

สุทธิ - - - -

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม 2559 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2559

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด 20,855,694 8,889,454 (10,848,873) 18,896,275

บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด - 20,026 (20,026) -

รวม 20,855,694 8,909,480 (10,868,899) 18,896,275

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 111,063 75,286 (186,349) -

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำากัด 265,966 31,097 (297,063) -

บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด 50,017 72,015 (122,032) -

รวม 315,983 103,112 (419,095) -

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 62 61

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1 9

รวม 63 70

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีคา่ใช้จา่ยผลประโยชนพ์นกังานท่ีให้แกก่รรมการและผูบ้รหิาร ดงัตอ่ไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : พันบาท)
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ภาระค้ำาประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระจากการค้ำาประกันให้กับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันและภาระผูกพันการให้การสนับสนุนทางการเงินกับ 
บริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 20 และ 32.5

6.2 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการทำาสัญญาระยะยาวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีบริษัทฯและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังนี้

6.3   เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิตกับกองทุนรวมสิทธิ 
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ โดยบริษัทฯตกลงให้กองทุนฯเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯได้รับชำาระ
ค่าเช่าที่ดิน อาคาร งานสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวสำาหรับระยะเวลา 30 ปี เป็นจำานวนเงินรวม 819 
ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้บันทึกไว้ในบัญชี “ค่าเช่ารับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

7.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

มูลค่าตามสัญญา

คู่สัญญา 2559 2558

ก)  สัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โครงการ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส์ 819 819

       คิวเฮ้าส์ เพลินจิต

ข)  สัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงอาคารและ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า 504* 504*

       ทรัพย์สินโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล    ควอลิต้ี เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

       ประตูน้ำา สุขุมวิท 10 และชิดลม

*    มูลค่าตามสัญญาไม่รวมค่าเช่าผันแปร

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินสด 6,586 12,417 1,920 2,069

เงินฝากธนาคาร 2,881,196 2,024,531 1,151,639 658,858

ตั๋วแลกเงิน - 800,000 - 550,000

รวม 2,887,782 2,836,948 1,153,559 1,210,927

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำาและตั๋วแลกเงิน มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 
0.10 ถึง 1.30 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.30 ต่อปี)

(หน่วย : พันบาท)
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8.  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)

อายุหนี้

   ไม่เกิน 3 เดือน 571 530 636 644

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 571 530 636 644

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้

   ไม่เกิน 3 เดือน 25,003 25,332 9,013 8,639

   3 - 6 เดือน 672 1,386 2 40

   6 - 12 เดือน - 753 - 49

   มากกว่า 12 เดือน - 30 - 30

รวม 25,675 27,501 9,015 8,758

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 25,675 27,501 9,015 8,758

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 26,246 28,031 9,651 9,402

ลูกหนี้อื่น

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) - 700 - -

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) 7,324 11,093 1,494 1,969

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 16,157 18,037 2,859 687

รวมลูกหนี้อื่น 23,481 29,830 4,353 2,656

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 49,727 57,861 14,004 12,058

9.  ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

วัสดุก่อสร้าง 5,488 11,497 - -

ที่ดิน 12,115,681 13,724,900 4,624,544 4,783,405

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,927,397 1,946,783 638,806 739,926

งานระหว่างก่อสร้าง 14,864,354 13,511,325 3,106,611 3,089,831

รวม 28,912,920 29,194,505 8,369,961 8,613,162

หัก:  สำารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (77,423) (96,310) (70,423) (96,310)

ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง - สุทธิ 28,835,497 29,098,195 8,299,538 8,516,852
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ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างจำานวน 578 ล้านบาท  
(เฉพาะบริษัทฯ: 75 ล้านบาท) (2558: 715 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 139 ล้านบาท) โดยคำานวณอัตราจากอัตราตั้งขึ้นเป็นทุนในอัตรา 
ร้อยละ 2.4 (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.3) (2558: ร้อยละ 2.9 เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.6)

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสำารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี 96,310 134,916 96,310 134,916

บันทึกสำารองเพิ่มขึ้นระหว่างปี 8,500        - - -

โอนกลับบัญชีสำารองตามการรับรู้รายได้ในระหว่างปี (27,387) (38,606) (25,887) (38,606)

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 77,423 96,310 70,423 96,310

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำานวน 3,269 ล้านบาท (เฉพาะ
บริษัทฯ: 3,269 ล้านบาท) (2558: 2,693 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 2,693 ล้านบาท) ไปค้ำาประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร 
        
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

มูลค่าประมาณของโครงการที่เปิดดำาเนินการอยู่

   และเริ่มมีการทำาสัญญาแล้ว 129,585 133,515 43,971 47,011

จำานวนเงินท่ีได้ทำาสัญญาตามหนังสือจองซ้ือท่ีดิน

   พร้อมส่ิงปลูกสร้าง 75,968 72,834 23,814 26,778

ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที่เปิดดำาเนินการอยู่ 59% 55% 54% 57%

จำานวนเงินตามหนังสือจองซื้อที่ดินพร้อม

   สิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ 5,782 8,605 2,137 3,551

(หน่วย : ล้านบาท)

10.  เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำาประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำาซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำาไปค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อและวางค้ำาประกันต่อศาล
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11.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท ทุนชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด 3,000,000 3,000,000 100 100 2,999,999 2,999,999

บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 25,000    76,836 100 100 25,000 76,836

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จำากัด 5,000     5,000 100 100 5,000 5,000

บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด 5,000 5,000 100 100 4,999 4,999

บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด* 1,000,000 1,000,000 - - - -

บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำากัด   380,000   380,000 81 81 306,193 306,193

   (ถือหุ้นผ่านบริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด 

   อีกในอัตราร้อยละ 19)

บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนช่ันแนล (บีวีไอ) จำากัด** 30,796 30,796 - - - -

บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำากัด*    5,000     5,000 - - - -

บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำากัด*   5,000   5,000 - - - -

บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จำากัด*      5,000      5,000 - - - -

บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำากัด* 500,000 500,000 - - - -

บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำากัด*     5,000      5,000 - - - -

บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำากัด*      5,000     5,000 - - - -

รวม 3,341,191 3,393,027

*   ถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ในอัตราร้อยละ 100

**  ถือหุ้นผ่านบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ในอัตราร้อยละ 100

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท เงินปันผลรับในระหว่างปี

2559 2558

บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด 1,050,000 840,000

บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 30,734 -

รวม 1,080,734 840,000

บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯจาก 96 ล้านบาท เป็น 25 ล้านบาท โดยการลดจำานวนหุ้นลง 710,445 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

(หน่วย : พันบาท)
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เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ได้เรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีก ร้อยละ 20 จากหุ้นสามัญของบริษัท 
คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด จำานวน 960,445 หุ้น เป็นจำานวนเงิน 19 ล้านบาท บริษัทฯได้จ่ายชำาระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว เป็นผลทำาให้
ทุนชำาระแล้วเพ่ิมข้ึนจาก 77 ล้านบาท เป็น 96 ล้านบาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีชำาระเต็มจำานวนแล้ว และในวันเดียวกัน บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด 
ได้ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดจำานวนหุ้นลง 710,445 หุ้น และได้จ่ายคืนเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำานวนเงิน 71 ล้านบาท

 
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็น 25 ล้านบาทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2559
 
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำากัด

 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำากัด มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จาก 380 ล้านบาท เป็น 110 ล้านบาท โดยการลดจำานวนหุ้นลง 2,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

 
บรษัิท ควิ.เอช.แมเนจเมน้ท์ จำากดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนโดยการลดจำานวนหุ้นลง 2,700,000 หุ้น และไดจ้า่ยคนืเงนิลดทุนให้แกผู่ถ้อืหุ้นเป็น
จำานวนเงนิ 270 ลา้นบาท พรอ้มจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบียนเป็น 110 ลา้นบาทกบักระทรวงพาณชิย์เม่ือวันท่ี 2 กมุภาพนัธ ์2560 

12.  เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1  รายละเอียดของบริษัทร่วม

งบการเงินรวม

จัดตั้งขึ้น มูลค่าตามบัญชี

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

กองทุนรวมสิทธิการเช่า ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไทย 26 26 2,017,695 2,017,695 1,245,364 1,266,995

   อสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส์ (1)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไทย 31 31 1,052,800 1,052,800 364,989 399,828

   สิทธิการเช่า ควอลิต้ี เฮ้าส์ โฮเทล

   แอนด์ เรซิเดนซ์ (2)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ธุรกิจซื้อมาขายไป ไทย 20 20 759,959 759,959 3,691,429 3,574,107

   จำากัด  (มหาชน)

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ไทย 21 21 2,849,800 2,849,800 4,334,912 3,830,319

   จำากัด (มหาชน) (ถือหุ้นใน

   ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

  จำากัด (มหาชน) ร้อยละ 100)

รวม 6,680,254 6,680,254 9,636,694 9,071,249

(1)  มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนแสดงยอดสุทธิจากกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าที่ดินโครงการคิวเฮ้าส์  
   ลุมพินีให้กับกองทุนฯ
(2) มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนแสดงยอดสุทธิจากกำาไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการขายทรัพย์สินโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล ประตูน้ำา 
   และโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล สุขุมวิท 10 และการโอนสิทธิการเช่าอาคารโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล ชิดลม ให้กับกองทุนฯ

(หน่วย : พันบาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

จัดตั้งขึ้น

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2559 2558 2559 2558

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไทย 26 26 2,017,695 2,017,695

   ควอลิตี้ เฮ้าส์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไทย 31 31 1,052,800 1,052,800

   ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) ธุรกิจซื้อมาขายไป ไทย 20 20 759,959 759,959

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ไทย 21 21 2,849,800 2,849,800

   (ถือหุ้นในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

   ร้อยละ 100)

รวม 6,680,254 6,680,254

(หน่วย : พันบาท)

12.2  ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
ดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน                จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                  เงินปันผลรับในระหว่างปี

ชื่อบริษัท ในบริษัทร่วมในระหว่างปี ในระหว่างปี

2559 2558 2559 2558 2559 2558

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 152,204 139,126 - - 173,835 151,952

   ควอลิต้ี เฮ้าส์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 47,279 43,605 - - 82,118 77,907

  ควอลิต้ี  เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) 820,208 696,866 2,630 (16,986) 705,516 440,940

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 575,380 352,976 25,250 12,838 96,037 10,420

รวม 1,595,071 1,232,573 27,880 (4,148) 1,057,506 681,219

(หน่วย : พันบาท)

153รายงานประจำาปี 2559



12.3  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ

สำาหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวมี
ดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส์ 2,331 2,086

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิต้ี เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 1,169 863

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) 26,391 17,769

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 5,006 4,802

รวม 34,897 25,520

12.4  ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

  
กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์      

กองทุนรวมสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่า บริษัท โฮม โปรดักส์      บริษัท แอล เอช

อสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล เซ็นเตอร์ จำากัด ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

ควอลิตี้ เฮ้าส์ แอนด์ เรซิเดนซ์ (มหาชน) จำากัด (มหาชน)

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์รวม 9,253 9,157 4,134 3,586 51,746 46,991 212,147 199,667

หน้ีสินรวม 352 364 1 1 34,225 30,088 191,832 181,716

สินทรัพย์ - สุทธิ 8,901 8,793 4,133 3,585 17,521 16,903 20,315 17,951

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 26 26 31 31 20 20 21 21

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการ ใน  
   สินทรัพย์ - สุทธิ 2,284 2,256 1,295 1,123 3,475 3,358 4,335 3,830

กำาไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการประเมินราคา
   สินทรัพย์ (178) (161) (216) (29) - - - -

กำาไรท่ียังไม่รับรู้จากการขายสินทรัพย์ (523) (523) (601) (601) - - - -

รับรู้ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำาหน่ายของ 

    สินทรัพย์ (338) (305) (113) (93) - - - -

ค่าความนิยม - - - - 216 216 - -

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของ  
   กิจการในบริษัทร่วม 1,245 1,267 365 400 3,691 3,574 4,335 3,830

(หน่วย : ล้านบาท)
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์

เมือ่วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2560 ท่ีประชมุคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ ควอลติี ้เฮ้าส ์มีมตอินมัุติ
การจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อัตราหน่วยละ 0.162 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 129 ล้านบาท โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 มีนาคม 2560

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล 
แอนด์ เรซิเดนซ์ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 0.131 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44 ล้านบาท โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 มีนาคม 2560
 
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติเพื่อนำาเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุ้นเพือ่พจิารณาอนมัุตกิารจา่ยปันผลจากผลการดำาเนนิงานของเดอืนกรกฎาคม 2559 ถงึธนัวาคม 2559 โดยจา่ยปันผล
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำานวนเงินรวมไม่เกิน 1,973 ล้านบาท โดยมีกำาหนดจ่ายเงินปันผลจำานวนดังกล่าว
ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลไปเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ดังนั้น
รวมการจ่ายปันผลสำาหรับปี 2559 คิดเป็น 0.27 บาทต่อหุ้น

 

  
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวมสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่า บริษัท โฮม โปรดักส์      บริษัท แอล เอช

อสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล เซ็นเตอร์ จำากัด ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

ควอลิตี้ เฮ้าส์ แอนด์ เรซิเดนซ์ (มหาชน) จำากัด (มหาชน)

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

รายได้ 1,117 1,096 264 264 61,144 56,243 11,064 9,777

กำาไร  786 681 810 250 4,125 3,499 2,697 1,652

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 13 (79) 118 61

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - 4,138 3,420 2,815 1,713

(หน่วย : ล้านบาท)

สรุปรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2559 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“LHFG”) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับ
สัญญาจองซื้อหุ้น (“SSA MOU”) กับ CTBC Bank Co., Ltd. (“CTBC”) ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว LHFG ตกลงในหลักการที่
จะออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวน 7,545 ล้านหุ้น เพ่ือเสนอขายต่อ CTBC อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำากัด (Private Placement) 
และ CTBC ตกลงในหลักการที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวในราคา 2.20 บาทต่อหุ้น (“ธุรกรรม”) โดยการดำาเนินการตามธุรกรรมนี้จะ
เกิดข้ึนก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามท่ีกำาหนดในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีผลสำาเร็จ ท้ังนี้ ราคาและการเข้าทำาธุรกรรมนี้อาจมี 
การเปล่ียนแปลงหรือมีการยกเลิกในกรณีท่ีพบผลการตรวจสอบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหรือสถานะทางการเงิน
ของ LHFG จากการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) 

และในวันเดียวกัน ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษทัฯได้มมีติอนุมัติใหบ้ริษทัฯเขา้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงเกี่ยวกับสัญญาระหวา่ง
ผู้ถือหุ้น (“SHA MOU”) กับบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) (“LH”) และ CTBC เพื่อกำาหนดสิทธิและหน้าที่ในฐานะผู้ถือ
หุ้นของ LHFG ภายหลังจากการดำาเนินการตามธุรกรรมดังกล่าวเสร็จ โดยบริษัทฯ LH และ CTBC ได้เข้าลงนามใน SHA MOU 
แล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

ทั้งนี้ เมื่อการดำาเนินการตามธุรกรรมข้างต้นเสร็จสิ้น CTBC จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ LHFG ในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 35.6 ของทุน
จดทะเบียนชำาระแล้ว และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯจะลดลงเป็นร้อยละ 13.7 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 
 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 LHFG และ CTBC ได้เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น (“SSA”) โดยมีข้อกำาหนดและเงื่อนไขหลักเป็น
ไปตาม SSA MOU และในวันเดียวกัน ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าลงนามในสัญญาระหว่าง 
ผู้ถือหุ้น (“SHA”) กับ LH และ CTBC โดยบริษัทฯ LH และ CTBC ได้เข้าลงนามใน SHA แล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 โดยมี
ข้อกำาหนดและเงื่อนไขหลักเป็นไปตาม SHA MOU

เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ LHFG มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการร่วมทุนกับ CTBC  
จากที่กำาหนดไว้เดิมวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นวันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อมีความยืดหยุ่นของระยะเวลาดำาเนินการต่างๆ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของ LHFG มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีเพื่อพิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2559 จากผลการดำาเนินงานสำาหรับปี โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.052 บาท คิด
เป็นจำานวนเงินรวมไม่เกิน 709 ล้านบาท โดยมีกำาหนดจ่ายเงินปันผลจำานวนดังกล่าวภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 

13.  เงินลงทุนระยะยาวอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด 2 2 2 2

เงินลงทุนในบริษัทอื่น

(ถือโดยบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนช่ันแนล (บีวีไอ) จำากัด)

   Harbour View Corporation

      (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 32,599 32,599 - -

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

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ - - - -

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น 2 2 2 2

(หน่วย : พันบาท)
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ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 32.5 บริษัทฯมีภาระค้ำาประกันเงินกู้ยืมของ Harbour View Corporation เป็นจำานวนเท่ากับร้อยละ 50 ของ
ภาระหนี้ที่บริษัทดังกล่าวมีอยู่กับธนาคารแห่งหนึ่ง เพื่อความรอบคอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้ตั้งสำารองเผื่อผลเสียหาย
จากการค้ำาประกันเป็นจำานวนเงิน 58 ล้านบาท (2558: 58 ล้านบาท) ซึ่งคาดว่าเพียงพอสำาหรับสถานการณ์ปัจจุบัน

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

อาคารสำานักงานให้เช่า

ราคาทุน 888,957 888,957

หัก: ค่าเส่ือมราคาสะสม (330,089) (315,695)

หัก: ค่าเผ่ือการด้อยค่า (75,989) (82,068)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 482,879 491,194

(หน่วย : พันบาท)

14.   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นปี 491,194 499,509

ค่าเส่ือมราคา (8,315) (8,315)

มูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 482,879 491,194

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าสุทธิของค่าเช่ารับล่วงหน้าจากผู้เช่าอาคารคงเหลือจำานวน 542 ล้านบาท (2558: 569 ล้านบาท) 
และมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซ่ึงประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income 
Approach) มีมูลค่าประมาณ 848 ล้านบาท (2558: 856 ล้านบาท) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมอาคารดังกล่าว
ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูล 
การเช่าของลูกค้ารายย่อยในอาคารของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ ซึ่งเป็นผู้เช่าอาคารจากบริษัทฯ

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้
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(หน่วย : พันบาท)

15.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม

ที่ดินและ อาคารและ อุปกรณ์และ สินทรัพย์

ส่วนปรับปรุง ส่ิงปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ ระหว่าง

ที่ดิน สินทรัพย์เช่า อาคาร ดำาเนินงาน ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2558 329,737 17,572 16,852 493,417 79,227 136,624 1,073,429

ซ้ือเพ่ิม 252 5,379 1,696 38,486 11,741 20,098 77,652

โอนเข้า (ออก) - 67,442 (49) 85,058 8 (154,241) (1,782)

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - - (69,298) (6,114) - (75,412)

31 ธันวาคม 2558 329,989 90,393 18,499 547,663 84,862 2,481 1,073,887

ซ้ือเพ่ิม - 1,404 64 20,045 785 - 22,298

โอนเข้า (ออก) - - - (31) 31 - -

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - - (9,997) (8,179) - (18,176)

31 ธันวาคม 2559 329,989 91,797 18,563 557,680 77,499 2,481 1,078,009

ค่าเส่ือมราคาสะสม

1 มกราคม 2558 4,688 10,083 6,128 353,279 42,444 - 416,622

ค่าเส่ือมราคาสำาหรับปี 211 7,084 879 52,524 12,960 - 73,658

ค่าเส่ือมราคาสำาหรับ

   ส่วนท่ีจำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - (2) - (68,170) (5,918) - (74,090)

31 ธันวาคม 2558 4,899 17,165 7,007 337,633 49,486 - 416,190

ค่าเส่ือมราคาสำาหรับปี 162 7,455 925 49,804 12,259 - 70,605

ค่าเส่ือมราคาสำาหรับ

   ส่วนท่ีจำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - (2) (9,662) (5,082) - (14,746)

31 ธันวาคม 2559 5,061 24,620 7,930 377,775 56,663 - 472,049

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

1 มกราคม 2558 81,873 - - - - - 81,873

31 ธันวาคม 2558 81,873 - - - - - 81,873

31 ธันวาคม 2559 81,873 - - - - - 81,873

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2558 243,217 73,228 11,492 210,030 35,376 2,481 575,824

31 ธันวาคม 2559 243,055 67,177 10,633 179,905 20,836 2,481 524,087

ค่าเส่ือมราคาสำาหรับปี

2558 (18 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 73,658

2559 (15 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 70,605
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและ อาคารและ อุปกรณ์และ สินทรัพย์

ส่วนปรับปรุง ส่ิงปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ ระหว่าง

ที่ดิน สินทรัพย์เช่า อาคาร ดำาเนินงาน ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2558 255,664 10,146 13,784 340,447 30,909 1,680 652,630

ซ้ือเพ่ิม - - 1,696 21,131 5,334 - 28,161

โอนเข้า (ออก) - - - (99) - (1,680) (1,779)

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - - (66,615) (3,131) - (69,746)

31 ธันวาคม 2558 255,664 10,146 15,480 294,864 33,112 - 609,266

ซ้ือเพ่ิม - - 64 8,975 765 - 9,804

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - - (5,643) (7,694) - (13,337)

31 ธันวาคม 2559 255,664 10,146 15,544 298,196 26,183 - 605,733

ค่าเส่ือมราคาสะสม

1 มกราคม 2558 4,485 9,377 6,066 295,840 18,374 - 334,142

ค่าเส่ือมราคาสำาหรับปี 72 759 728 20,063 4,831 - 26,453

ค่าเส่ือมราคาสำาหรับ

   ส่วนท่ีจำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - - (65,810) (2,945) - (68,755)

31 ธันวาคม 2558 4,557 10,136 6,794 250,093 20,260 - 291,840

ค่าเส่ือมราคาสำาหรับปี - 1 774 16,865 4,111 - 21,751

ค่าเส่ือมราคาสำาหรับ

   ส่วนท่ีจำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - - (5,584) (4,612) - (10,196)

31 ธันวาคม 2559 4,557 10,137 7,568 261,374 19,759 - 303,395

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

1 มกราคม 2558 81,873 - - - - - 81,873

31 ธันวาคม 2558 81,873 - - - - - 81,873

31 ธันวาคม 2559 81,873 - - - - - 81,873

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2558 169,234 10 8,686 44,771 12,852 - 235,553

31 ธันวาคม 2559 169,234 9 7,976 36,822 6,424 - 220,465

ค่าเส่ือมราคาสำาหรับปี

2558 (6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 26,453

2559 (5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 21,751
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่า
ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงิน 308 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 247  
ล้านบาท) (2558: 261 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 232 ล้านบาท) 

16.   สิทธิการเช่า

งบการเงินรวมและ

โครงการ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

คิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ 337,762 336,356

คิวเฮ้าส์ สาทร 507,115 500,095

คิวเฮ้าส์ อโศก 625,774 621,147

เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล สีลม 1,035,941 1,033,021

รวม 2,506,592 2,490,619

หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (1,906,944) (1,805,064)

สิทธิการเช่า - สุทธิ 599,648 685,555

(หน่วย : พันบาท)

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสิทธิการเช่าสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันต้นปี 685,555 768,729

ซื้อเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน 16,077 16,883

จำาหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จำาหน่าย (57) -

ค่าตัดจำาหน่ายระหว่างปี (แสดงรวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ) (101,927) (100,057)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 599,648 685,555
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17.   ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ที่ดิน 7,688,563 7,114,914 3,622,399 2,063,301

ต้นทุนดอกเบี้ย 280,996 264,748 185,774 180,527

งานระหว่างก่อสร้าง 957,260 882,053 448,294 338,060

รวม 8,926,819 8,261,715 4,256,467 2,581,888

หัก: สำารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของ

       มูลค่าโครงการ (111,225) (84,158) (110,639) (84,033)

ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ - สุทธิ 8,815,594 8,177,557 4,145,828 2,497,855

(หน่วย : พันบาท)

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของท่ีดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการจำานวน  
42 ลา้นบาท (เฉพาะบรษัิทฯ: 9 ลา้นบาท) (2558: 51 ลา้นบาท เฉพาะบรษัิทฯ: 5 ลา้นบาท) โดยคำานวณจากอัตราการตัง้ข้ึนเป็นทุนในอัตรา 
ร้อยละ 2.4 (เฉพาะบริษัทฯ:  ร้อยละ 0.3) (2558: ร้อยละ 2.9 เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.6)

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสำารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
สรุปได้ดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี 84,158 84,158 84,033 84,033

บันทึกสำารองเพิ่มขึ้นระหว่างปี 27,067 - 26,606 -

ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปี 111,225 84,158 110,639 84,033

(หน่วย : พันบาท)

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำานวน 309 ล้านบาท (เฉพาะ
บริษัทฯ: ไม่มี) (2558: 563 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) ไปค้ำาประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
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18.   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/เงินกู้ยืมระยะสั้น 

งบการเงินรวมและ                      

อัตราดอกเบี้ย งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน - 2.26 - 300,000

เงินกู้ยืมระยะส้ัน

   ตั๋วเงินจ่าย 1.65 1.66 1,000,000 1,600,000

   หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (1,908) (2,068)

   สุทธิ 998,092 1,597,932

(หน่วย : พันบาท)

เม่ือวันท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯมีมติอนมัุตกิารออกและเสนอขายต๋ัวเงนิระยะสัน้ ภายในวงเงนิไม่เกนิ 8,000 
ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ
บุคคลใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ประกาศสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น โดย
อาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำานวนหรือเสนอขายเป็นคราว ๆ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)

19.   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) 7,595 16,711 14,287 13,283

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 826,238 1,093,940 344,651 359,850

เจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6) 22 63 331 371

เจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 38,120 23,304 15,536 9,918

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 189,632 218,131 189,632 218,131

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,061,607 1,352,149 564,437 601,553

(หน่วย : พันบาท)

สัญญาเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำากัดบางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผล การเพ่ิมและลดทุนเรือนหุ้น การค้ำาประกันหน้ีสินหรือเข้ารับ
อาวัลต๋ัวสัญญาใช้เงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคล ใด ๆ  การรวมหรือควบบริษัทฯเข้ากับบริษัทอ่ืน และการดำารงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นตน้

นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตกลงให้คำารับรองกับธนาคารผู้ให้สินเช่ือแก่บริษัทย่อยโดยมีข้อปฏิบัติบางประการ เช่น การดำารงสัดส่วนการถอืหุ้น
ในบริษัทย่อย การให้การสนับสนุนทางการเงินในกรณีที่บริษัทย่อยขาดเงินทุนในการดำาเนินโครงการ การไม่ใช้สิทธิเรียกร้องให้บริษัทย่อย
ชำาระคืนเงินกู้ยืมหรือเรียกร้องบังคับเอาหลักประกันตลอดระยะเวลาที่บริษัทย่อยไม่สามารถชำาระหนี้วงเงินสินเชื่อทั้งหมดให้แก่ธนาคาร

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินไปจดจำานองเป็นประกันการกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืมข้างต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้จำานวนเงินรวม 1,432 ล้านบาท 
(2558: 2,687 ล้านบาท) 

20.  เงินกู้ยืมระยะยาว 
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21.   หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

จำานวนหน่วย (หน่วย) จำานวนเงิน (พันบาท)
ประเภทหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย อายุ วันที่ครบกำาหนด 2559 2558 2559 2558

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
• ครั้งที่ 2/2554

• ชุดที่ 2 ปีท่ี 1 - 3 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี 5 ปี 25 สิงหาคม 2559 - 1,400,000 - 1,400,000

ปีท่ี 4 - 5 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.30 ต่อปี

• ครั้งที่ 1/2555 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.59 ต่อปี 4 ปี 27 เมษายน 2559 - 2,212,000 - 2,212,000

• ครั้งที่ 2/2555

• ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.16 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 23 กุมภาพันธ์ 2559 - 800,000 - 800,000

• ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.55 ต่อปี 5 ปี 23 สิงหาคม 2560 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

• ครั้งที่ 1/2556

• ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.63 ต่อปี 3 ปี 9 พฤษภาคม 2559 - 500,000 - 500,000

• ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.16 ต่อปี 5 ปี 9 พฤษภาคม 2561 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

• ครั้งที่ 2/2556 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี 3 ปี 22 พฤศจิกายน 2559 - 2,000,000 - 2,000,000

• ครั้งที่ 1/2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี 3 ปี 4 เมษายน 2560 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

• ครั้งที่ 2/2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.82 ต่อปี 3 ปี 8  สิงหาคม 2560 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000

• ครั้งที่ 3/2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.84 ต่อปี 3 ปี 25 กรกฎาคม 2560 530,000 530,000 530,000 530,000

• ครั้งที่ 4/2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.38 ต่อปี 5 ปี 8  สิงหาคม 2562 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

• ครั้งที่ 1/2558 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.18 ต่อปี 3 ปี 20  กุมภาพันธ์ 2561 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

• ครั้งที่ 2/2558

• ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.71 ต่อปี 3 ปี 26 มิถุนายน 2561 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

• ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.07 ต่อปี 4 ปี 20 มิถุนายน 2562 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

• ครั้งที่ 1/2559

• ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.96 ต่อปี 3 ปี 25 เมษายน 2562 3,400,000 - 3,400,000 -

• ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.22 ต่อปี 5 ปี 25 เมษายน 2564 600,000 - 600,000 -

• ครั้งที่ 2/2559 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.58 ต่อปี 3 ปี 29 พฤศจิกายน 2562 2,500,000 - 2,500,000 -

รวมหุ้นกู้  - ราคาตามมูลค่า 24,500,000 24,912,000 24,500,000 24,912,000

หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย (11,321) (13,491)

หุ้นกู้ - สุทธิ 24,488,679 24,898,509
หัก: หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (6,500,000) (6,912,000)

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 17,988,679 17,986,509

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี 24,912,000 22,512,000

บวก: ออกหุ้นกู้ระหว่างปี 6,500,000 7,000,000

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

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 24,500,000 24,912,000

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกูด้งักลา่วข้างตน้ไดร้ะบุข้อปฏบัิตแิละข้อจำากดับางประการ เชน่ การจา่ยเงนิปันผลและการดำารงอัตราสว่นทางการเงนิบางประการ เป็นตน้
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22.   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 109,579 103,110 69,351 69,194

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

   ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 11,369 10,798 5,405 5,293

   ต้นทุนดอกเบี้ย 3,511 3,293 2,221 2,214

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   ขาดทุน (กำาไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

      ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ (530) - (243) -

      ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 3,108 - 1,834 -

      ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 2,673 - 6,816 -

ผลประโยชน์ที่จ่าย/โอนออกในระหว่างปี (2,025) (7,622) (2,025) (7,350)

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 127,685 109,579 83,359 69,351

(หน่วย : พันบาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ต้นทุนขาย 2,206 2,000 890 812

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 12,674 12,091 6,736 6,695

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน 14,880 14,091 7,626      7,507

(หน่วย : พันบาท)

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำานวนประมาณ 8.7 ล้านบาท  
(เฉพาะบริษัทฯ: จำานวน 8.7 ล้านบาท) (2558: จำานวน 1.9 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำานวน 1.9 ล้านบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ประมาณ 13 ปี (เฉพาะบริษัทฯ: 13 ปี) (2558: 13 ปี เฉพาะบริษัทฯ: 13 ปี)
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สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมและ                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 3.0 3.2

อัตราการขึ้นเงินเดือน 6.0 6.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน   0 - 25.0 0 - 15.0

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานท่ีสำาคญัตอ่มูลคา่ปัจจบัุนของภาระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราการเปลี่ยนแปลงใน                  

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน จำานวนพนักงาน

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

0.5% 0.5% 1% 1% 10% 10%

งบการเงินรวม (7,576) 8,256 16,564 (14,283) (5,042) 5,518

งบการเงินเฉพาะกิจการ (4,477) 4,856 9,722 (8,458) (2,737) 2,975

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตราการเปลี่ยนแปลงใน                  

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน จำานวนพนักงาน

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

0.5% 0.5% 1% 1% 10% 10%

งบการเงินรวม (6,521) 7,379 15,833 (13,339) (4,947) 5,725

งบการเงินเฉพาะกิจการ (3,686) 4,145 8,974 (7,630) (2,543) 2,926

(หน่วย : พันบาท)
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23.   ประมาณการหนี้สิน  

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
สำารองเผื่อค่า สำารองเผื่อ เงินสมทบ การประกัน
ซ่อมแซม ค่าซ่อมแซม กองทุนนิติ การค้ำาประกัน รายได้ค่าเช่า คดี

สาธารณูปโภค บ้าน บุคคลหมู่บ้าน เงินกู้ยืม ขั้นต่ำา ฟ้องร้อง รวม
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 182,474 42,814 116,127 61,000 52,730 27,709 482,854
เพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 41,784 73,929 24,936 - - 57,531 198,180
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (23,519) (58,959) (19,463) - (20,102) (670) (122,713)
โอนกลับในระหว่างปี - - - (2,700) (32,628) - (35,328)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 200,739 57,784 121,600 58,300 - 84,570 522,993
เพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 73,007 102,671 29,682 - - 219,213 424,573
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (18,084) (97,995) (13,873) - - (1,389) (131,341)
โอนกลับในระหว่างปี (5,615) - (721) - - - (6,336)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 250,047 62,460 136,688 58,300 - 302,394 809,889

ปี 2559
หมุนเวียน 250,047 62,460 136,688 - - - 449,195
ไม่หมุนเวียน - - - 58,300 - 302,394 360,694

250,047 62,460 136,688 58,300 - 302,394 809,889

ปี 2558
หมุนเวียน 200,739 57,784 121,600 - - - 380,123
ไม่หมุนเวียน - - - 58,300 - 84,570 142,870

200,739 57,784 121,600 58,300 - 84,570 522,993

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำารองเผื่อค่า สำารองเผื่อ เงินสมทบ การประกัน
ซ่อมแซม ค่าซ่อมแซม กองทุนนิติ การค้ำาประกัน รายได้ค่าเช่า คดี

สาธารณูปโภค บ้าน บุคคลหมู่บ้าน เงินกู้ยืม ขั้นต่ำา ฟ้องร้อง รวม
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 80,448 14,989 45,403 61,000 52,730 27,709 282,279
เพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 1,586 18,235 2,027 - - 47,331 69,179
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (13,227) (22,197) (10,098) - (20,102) (670) (66,294)
โอนกลับในระหว่างปี - - - (2,700) (32,628) - (35,328)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 68,807 11,027 37,332 58,300 - 74,370 249,836
เพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 19,364 25,735 5,432 - - 66,005 116,536
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (10,758) (24,977) (5,401) - - (1,389) (42,525)
โอนกลับในระหว่างปี (4,541) - - - - - (4,541)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 72,872 11,785 37,363 58,300 - 138,986 319,306

ปี 2559
หมุนเวียน 72,872 11,785 37,363 - - - 122,020
ไม่หมุนเวียน - - - 58,300 - 138,986 197,286

72,872 11,785 37,363 58,300 - 138,986 319,306

ปี 2558
หมุนเวียน 68,807 11,027 37,332 - - - 117,166
ไม่หมุนเวียน - - - 58,300 - 74,370 132,670

68,807 11,027 37,332 58,300 - 74,370 249,836
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24.   ทุนเรือนหุ้น  

ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯบันทึกโอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำาจำานวน 33 ล้านบาท เนื่องจากการรับ
ประกนัดงักลา่วสิน้สดุลงในระหวา่งปี ยอดดงักลา่วไดร้วมสว่นท่ีบรษัิทฯลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่า ควอลติี ้เฮ้าส ์
โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ จำานวน 10 ล้านบาท ทำาให้มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของกองทุนฯลดลง

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุนของบริษัทฯดังนี้

1)   การจ่ายเงินปันผล

อนุมัติให้บริษัทฯจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นจำานวนไม่เกิน 1,531 ล้านหุ้น ตามมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าปันผลท้ังส้ินไม่เกิน 1,531 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.16667 บาทต่อหุ้น และ
จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01852 บาท หรือคิดเป็นจำานวนเงินไม่เกิน 170 ล้านบาท กำาหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผล
จำานวนดังกล่าวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 

2)   การลดทุนจดทะเบียน

อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คร้ังท่ี 1/2555 จำานวน 17,139 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

3)   การเพิ่มทุนจดทะเบียน

อนมัุตเิพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯจากทุนจดทะเบียนเดมิจำานวน 9,184 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 10,714 ลา้นบาท 
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 1,531 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

 
บริษัทฯได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงในทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558

หุ้นสามัญจดทะเบียน

จำานวนหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี 10,714,426,091 9,183,784,692

ลดทุนระหว่างปี - (17,139)

เพิ่มทุนระหว่างปี - 1,530,658,538

จำานวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นปี 10,714,426,091 10,714,426,091

หุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้ว

จำานวนหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี 10,714,381,645 9,183,767,553

เพิ่มทุนระหว่างปี - 1,530,614,092

จำานวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นปี 10,714,381,645 10,714,381,645

(หน่วย : หุ้น)

รายการกระทบยอดจำานวนหุ้นสามัญ
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25.   สำารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

26.   ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

27.  ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ซื้อที่ดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี 12,982,091 16,107,518 5,043,414 4,628,779

การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 262,698 (4,148,875) 217,314 (1,428,378)

การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ (638,037) 1,317,485 (1,647,943) 574,905

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 811,600 839,937 424,374 424,604

ค่าเสื่อมราคา 78,920 81,973 30,066 34,768

ค่าตัดจำาหน่าย 101,927 100,057 101,927 100,057

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 345,883 333,886 56,355 58,459

(หน่วย : พันบาท)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 501,814 531,038 110,393 93,893

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของปีก่อน (1,240) 11,658 - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

    และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (60,360) (17,385) (10,005) 34,915

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 440,214 525,311 100,388 128,808

(หน่วย : พันบาท)
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จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
สรุปได้ดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุน

   จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 1,050 - 1,681 -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนแบ่งกำาไร

   ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม (5,875) (3,126) - -

(4,825) (3,126) 1,681 -

(หน่วย : พันบาท)

รายการกระทบยอดระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 3,525,188 3,631,775 2,507,635 2,124,846

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 0 - 20% 0 - 20% 20% 20%

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 705,038 726,355 501,527 424,969

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ

   การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 213,380 167,208 - -

   รายได้ที่ได้รับยกเว้นและค่าใช้จ่ายต้องห้าม (478,217) (368,973) (400,850) (296,021)

   ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (289) (140) (289) (140)

   อื่น ๆ 302 861 -

รวม (264,824) (201,044) (401,139) (296,161)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 440,214 525,311 100,388 128,808

(หน่วย : พันบาท)
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สำารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ 50,027 48,483 36,213 36,069

ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 15,198 16,415 15,198 16,415

ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16,374 16,374 16,374 16,374

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 25,942 21,915 17,077 13,870

สำารองเผื่อค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค 50,010 40,147 14,574 13,761

สำารองเผื่อค่าซ่อมแซมบ้านลูกค้า 12,492 11,557 2,357 2,205

ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง 63,359 16,914 30,677 14,874

ต้นทุนกู้ยืมของโครงการ 107,794 96,556 - -

การรับรู้รายได้ค่างวด 30,827 48,478 - 8,826

ค่าเสื่อมราคาสะสมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

   และค่าตัดจำาหน่ายสิทธิการเช่า (4,619) (5,795) (4,619) (5,795)

รายได้จากการให้เช่าที่ดิน (400) (482) - -

อื่น ๆ 13,421 8,452 (2,264) (2,698)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 380,425 319,014 125,587 113,901

รายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 380,825 319,496 125,587 113,901

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (400) (482) - -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 380,425 319,014 125,587 113,901

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษี จำานวน 74 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 58 ล้านบาท) 
(2558: 74 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 58 ล้านบาท) ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจาก 
บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าวจะไม่ได้นำามาใช้ประโยชน์ในอนาคต 
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28.  กำาไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปทีีเ่ปน็ของผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ (ไมร่วมกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่) ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กำาไรสำาหรับปี (พันบาท) 3,084,974 3,106,464 2,407,248 1,996,038

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก (พันหุ้น) 10,714,382 10,714,382 10,714,382 10,714,382

    กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.29 0.29 0.22 0.19

29.   ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานท่ีนำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานได้รับและ 
สอบทานอย่างสม่ำาเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน

เพือ่วตัถปุระสงค์ในการบรหิารงาน บรษัิทฯและบรษัิทย่อยจดัโครงสรา้งองคก์รเป็นหนว่ยธรุกจิตามประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร บรษัิทฯ
และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้ 

• ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานที่ดำาเนินธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
• ส่วนงานธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ เป็นส่วนงานที่ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าอาคารสำานักงานและอาคารพักอาศัย
• ส่วนงานธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ ธุรกิจรับจ้างบริหารอาคารและธุรกิจการลงทุน

 
ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏบัิตงิาน บรษัิทฯและบรษัิทย่อยประเมินผลการปฏบัิตงิานของสว่นงานโดยพจิารณาจากกำาไรหรอืขาดทุน
จากการดำาเนนิงานและสนิทรพัย์รวมซ่ึงวดัมูลคา่โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัท่ีใช้ในการวดักำาไรหรอืขาดทุนจากการดำาเนนิงานและสนิทรพัยร์วม
ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารงานด้านภาษีเงินได้ของท้ังกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มี 
การปันส่วนให้แต่ละส่วนงานดำาเนินงาน

 
การบนัทึกบัญชสีำาหรบัรายการระหวา่งสว่นงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดยีวกบัการบันทึกบัญชีสำาหรบัรายการธรุกจิกบับุคคลภายนอก
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  และบริการ

ขายหน่วยใน รายการอื่น ๆ

ขายบ้าน อาคารชุดพัก อาคาร อาคาร ธุรกิจ รวมส่วนงาน และตัดรายการ

พร้อมที่ดิน อาศัย สำานักงาน พักอาศัย อื่น ๆ ที่รายงาน ระหว่างกัน งบการเงินรวม

รายได้จากลูกค้าภายนอก 14,857 3,078 374 817 64 19,190 - 19,190

รายได้ระหว่างส่วนงาน 237 - 2 - 35 274 (274) -

ดอกเบี้ยรับ 5 - - 1 - 6 - 6

ดอกเบี้ยจ่าย (152) (155) - - - (307) - (307)

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำาหน่าย (48) (3) (73) (56) (7) (187) - (187)

โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจาก

  การลดลงของมูลค่าโครงการ 27 - - - - 27 - 27

กำาไรของส่วนงาน 1,744 247 152 28 27 2,198 - 2,198

รายได้อ่ืน 15

ค่าใช้จ่ายในการขาย (34)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (235)

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน

  ในบริษัทร่วม 1,595

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (14)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (440)

กำาไรสำาหรับปี 3,085

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึก

  ตามวิธีส่วนได้เสีย - - 1,245 365 8,026 9,636 - 9,636

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

  ที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและ

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 6,786 2,240 14 15 7 9,062 - 9,062

ข้อมลูรายได ้กำาไร และสนิทรพัยร์วมของสว่นงานของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ยสำาหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มดีงัตอ่ไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และบริการ

ขายหน่วยใน รายการอื่น ๆ

ขายบ้าน อาคารชุดพัก อาคาร อาคาร ธุรกิจ รวมส่วนงาน และตัดรายการ

พร้อมที่ดิน อาศัย สำานักงาน พักอาศัย อื่น ๆ ที่รายงาน ระหว่างกัน งบการเงินรวม

รายได้จากลูกค้าภายนอก 14,582 4,632 385 759 86 20,444 - 20,444

รายได้ระหว่างส่วนงาน 215 34 6 - 28 283 (283) -

ดอกเบี้ยรับ 4 1 - 1 - 6 - 6

ดอกเบี้ยจ่าย (170) (129) - - - (299) - (299)

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำาหน่าย (50) (3) (71) (56) (8) (188) - (188)

โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจาก

  การลดลงของมูลค่าโครงการ 39 - - - - 39 - 39

โอนกลับค่าใช้จ่ายในการประกัน
   รายได้ค่าเช่าขั้นต่ำาของโครงการ - - - 22 - 22 - 22

กำาไรของส่วนงาน 1,613 836 165 35 64 2,713 - 2,713

รายได้อ่ืน 10

ค่าใช้จ่ายในการขาย (38)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (274)

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน

  ในบริษัทร่วม 1,233

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (13)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (525)

กำาไรสำาหรับปี 3,106

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึก

  ตามวิธีส่วนได้เสีย - - 1,267 400 7,404 9,071 - 9,071

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

  ที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและ

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 5,021 547 17 19 13 5,617 6 5,623

(หน่วย : ล้านบาท)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการ

ขายหน่วยใน

ขายบ้าน อาคารชุดพัก อาคาร อาคาร ธุรกิจ รวมส่วนงาน สินทรัพย์ที่

พร้อมที่ดิน อาศัย สำานักงาน พักอาศัย อื่น ๆ ที่รายงาน ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม

สินทรัพย์ของส่วนงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 26,287 14,927 908 412 - 42,534 10,480 53,014

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

สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
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ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์ 
 
บริษัทฯและบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังน้ันรายได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการ
รายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
 
ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

30.  กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 6 ของเงินเดือน กองทุน
สำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด และจะถูกจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงาน
ตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบรษัิทฯและบรษัิทย่อย ในระหวา่งปี 2559 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยรบัรูเ้งนิสมทบดงักลา่วเป็นคา่ใช้จา่ยจำานวน 
22 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 11 ล้านบาท) (2558: 22 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 11 ล้านบาท)

31.  เงินปันผลจ่าย
 

เงินปันผลสำาหรับปี 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

อนุมัติโดย เงินปันผลรวม เงินปันผลต่อหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล

(พันบาท) (บาท)

ปี 2559

เงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 750,003 0.07000 19 กันยายน 2559

   ผลการดำาเนินงานงวด 6 เดือน    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

เงินปันผลจากผลการดำาเนินงาน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 964,284 0.09000 17 พฤษภาคม 2559

   สำาหรับปี 2558    เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559

รวมเงินปันผลจ่าย 1,714,287 0.16000

ปี 2558

เงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 535,704 0.05000 22 กันยายน 2558

   ผลการดำาเนินงานงวด 6 เดือน    เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

   และ/หรือกำาไรสะสม

เงินปันผลจากผลการดำาเนินงาน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 170,089 0.01852 15 พฤษภาคม 2558

   สำาหรับปี 2557    เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

รวมเงินปันผลจ่าย 705,793 0.06852

หุ้นปันผลจากผลการดำาเนินงาน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 1,530,614 0.16667 15 พฤษภาคม 2558

   สำาหรับปี 2557    เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

รวมปันผลจ่าย 2,236,407 0.23519
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32.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นคงเหลืออยู่ดังต่อไปนี้

32.1 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558

สัญญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 4,039 6,390

สัญญาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต - 1,457

(หน่วย : ล้านบาท)

32.2 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเช่าท่ีดินและอาคารซ่ึงมีอายุสัญญาโดยประมาณ 30 ปี 
และการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ซึ่งมีอายุสัญญาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานดังกล่าวดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558

จ่ายชำาระ

    ภายใน 1 ปี 24 27

    มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 50 62

    มากกว่า 5 ปี 17 28

(หน่วย : ล้านบาท)

32.3 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญาเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล 
แอนด์ เรซิเดนซ์ (บริษัทร่วม) โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และให้คำามั่นที่จะเช่าต่ออีก 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าออกไป
อีกครั้งละ 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดของสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงแต่ละคราวโดยมีอัตราค่าเช่าคงที่และค่าเช่าผันแปรตามเงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญา

บริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายสำาหรับค่าเช่าคงที่ตามสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558

จ่ายชำาระ

    ภายใน 1 ปี 168 168

    มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 92 260

(หน่วย : ล้านบาท)
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32.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการต่าง ๆ เป็นจำานวนเงิน 3 ล้านบาท (2558: 
9 ล้านบาท)

32.5 บริษัทฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค้ำาประกันเงินกู้ยืมของ Harbour View Corporation เป็นจำานวนเท่ากับร้อยละ 50 ของภาระหน้ีท่ี
บรษิทัดงักล่าวมอียูก่บัธนาคารแหง่หนึ่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัดงักล่าวมยีอดเงินตน้และดอกเบีย้คา้งชำาระกบัธนาคาร
แห่งนั้นตามงบการเงินซ่ึงจัดทำาโดยฝ่ายบริหารซ่ึงยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจำานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ  
1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลำาดับ (2558: 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลำาดับ) อย่างไรก็ตาม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้บันทึกสำารองเผื่อหนี้สินดังกล่าวไว้เป็นจำานวน 58 ล้านบาทแล้ว (2558: 58 ล้านบาท)

32.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดินในโครงการที่ติดภาระจำายอมรวมจำานวนประมาณ 37 ไร่ (2558: 36 ไร่) 
ซึ่งมูลค่าของที่ดินที่ติดภาระจำายอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุนโครงการแล้ว

33.  หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
 

บริษัทฯมีหนังสือค้ำาประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อยซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตาม 
ปกติธุรกิจของบริษัทฯคงเหลืออยู่ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558

หนังสือค้ำาประกันการจัดหาสาธารณูปโภค

  และการบำารุงรักษาสาธารณูปโภค 1,707 2,107

หนังสือค้ำาประกันการใช้ไฟฟ้า 18 18

หนังสือค้ำาประกันอื่น ๆ 50 50

รวม 1,775 2,175

(หน่วย : ล้านบาท)

34.  คดีฟ้องร้อง

34.1 ในปี 2555 - 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ถูกลูกค้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการซื้อบ้านและที่ดินในโครงการ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 เป็นจำานวนเงินรวม 315 ล้านบาท (2558: 265 ล้านบาท) ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการดำาเนินการตามกระบวน 
การยุตธิรรม เพือ่ความรอบคอบบรษัิทฯและบรษัิทย่อยไดต้ัง้สำารองเผือ่ผลเสยีหายจากคดฟีอ้งรอ้งในสว่นท่ีบรษัิทฯและบรษัิทย่อย
คิดว่าเหมาะสมเป็นจำานวนเงินรวม 121 ล้านบาท (2558: 13 ล้านบาท) ไว้ในบัญชีแล้ว

34.2 ในปี 2553 บริษัทฯได้ถูกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฟ้องร้องให้ส่งมอบเงินกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและเงินค่าบำารุงรักษา
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำานวนเงิน 32 ล้านบาทและ 102 ล้านบาท ตามลำาดับ (2558: 
32 ล้านบาทและ 102 ล้านบาท ตามลำาดับ) ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการดำาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อความรอบคอบ 
บริษัทฯได้ต้ังสำารองเผ่ือผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องในส่วนท่ีบริษัทฯคิดว่าจะต้องจ่ายเป็นจำานวนเงินรวม 133 ล้านบาท (2558: 71 ล้านบาท) 
ไว้ในบัญชีแล้ว ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 บริษัทฯได้นำาบัญชีเงินฝากประจำารวมจำานวน 105 ล้านบาทไปวางค้ำาประกันต่อ
ศาลแล้ว

34.3 ในปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ถูกลูกค้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายพร้อมท้ังรับคืนท่ีดินและบ้าน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
เป็นจำานวนเงินรวม 15 ล้านบาท (2558: 15 ล้านบาท) ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการดำาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อย่างไร
ก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย
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34.4 ในปี 2557 - 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ถูกบริษัทรับเหมาก่อสร้างฟ้องร้องเป็นจำาเลยข้อหาผิดสัญญาจ้างทำาของโดยเรียก
เงินค่าจ้างคงค้างและค่าเสียหายจากบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำานวนเงินรวม 34 ล้านบาท (2558: 28 ล้านบาท)  
ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการดำาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม เพ่ือความรอบคอบ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ต้ังสำารองเผ่ือผลเสียหาย
จากคดีฟ้องร้องในส่วนที่บริษัทฯและบริษัทย่อยคิดว่าเหมาะสมเป็นจำานวนเงินรวม 1 ล้านบาท (2558: ไม่มี)

34.5 ในปี 2557 - 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ถูกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฟ้องร้องเป็นจำาเลยข้อหาผิดสัญญาตามพระราชบัญญัติ
จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยเรียกค่าเสียหายโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำานวนเงินรวม 
78 ล้านบาท (2558: 48 ล้านบาท) ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการดำาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อความรอบคอบ บริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้ตั้งสำารองเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องในส่วนท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยคิดว่าเหมาะสมเป็นจำานวนเงินรวม 48 
ล้านบาท (2558: ไม่มี) 

34.6 ในปี 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้องเป็นจำาเลย โดยโจทก์เรียกร้องให้บริษัทย่อยเพิกถอนชื่อ และนิติกรรม
บนท่ีดินอันเป็นกรรมสิทธ์ิของโจทก์ และให้คืนกรรมสิทธ์ิบนท่ีดินดังกล่าวซ่ึงมีมูลค่าตามราคาประเมินของทางราชการเป็นจำานวนเงินรวม  
23 ล้านบาท ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการดำาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหาย
ที่เป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทย่อย

35. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 34,897 - - 34,897

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 848 848

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน - 25,550 - 25,550

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 25,520 - - 25,520

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 856 856

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน - 25,564 - 25,564
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัคราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย                 

ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี อัตรา

1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    - - 2,434 454 2,888 0.10 - 1.30

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 50 50 -

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ

   ค้ำาประกัน 111 - 17 - 128 0.38 - 1.35

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,062 1,062 -

เงินกู้ยืมระยะสั้น 998 - - - 998 1.65

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน 6,500 17,989 - - 24,489 1.96 - 4.55

(หน่วย : ล้านบาท)

36. เครื่องมือทางการเงิน

36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ

การเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน 
เจ้าหนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน 
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเส่ียงน้ีโดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังน้ันบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเช่ือ นอกจากนี้ การให้สินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระ
จุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและ 
บริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ี เงินให้กู้ยืมและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น หุ้นกู้และ
เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำาหรับ
สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิท่ีมอัีตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกำาหนด หรอื วนัท่ีมกีารกำาหนดอตัราดอกเบีย้ใหม ่
(หากวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้    
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีเครื่องมือทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำาคัญ

36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีจะครบกำาหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้  
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) หุ้นกูแ้ละเงนิกูยื้มระยะยาวท่ีจา่ยดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมลูคา่ยุติธรรมโดยการคำานวณมูลคา่ปัจจบัุนของกระแสเงนิสด
จ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน สำาหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน 

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด 
บริษัทฯและบริษัทย่อย จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน ยกเว้นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันซึ่งได้สรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงิน

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน 24,500 25,500 24,912 25,564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย                 

ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี อัตรา

1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    800 - 1,598 439 2,837 0.10 - 1.30

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 58 58 -

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ - 17 17 - 34 0.30 - 1.83

   ค้ำาประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 300 - - - 300 2.26

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,352 1,352 -

เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,598 - - - 1,598 1.66

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน 6,912 17,987 - - 24,899 2.71 - 5.30

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)
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37. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสำาคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาเงิน 
กู้ยืมระยะยาวและข้อกำาหนดของหุ้นกู้ ซึ่งต้องรักษาระดับของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนี้ให้ไม่เกิน 2 ต่อ 1 และ 2 ต่อ 1 ตามลำาดับ (2558: 
2 ต่อ 1 และ 2 ต่อ 1 ตามลำาดับ)

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกระบวนการในการบริหาร
จัดการทุน

38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2559 
ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำานวนเงิน 1,607 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  
0.07 บาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทหรือคิดเป็นจำานวนเงิน 857 ล้านบาท 
ภายในเดือนพฤษภาคม 2560

เงินปันผลข้างต้นจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

39. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2558 และปี 2559  เป็นจำานวนเงิน
รวม 6,250,000 บาท และ 6,070,000 บาท ตามลำาดับ สำาหรับปี 2558 และปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.  ค่าบริการอื่น

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทไม่มีการใช้บริการอื่นของผู้สอบบัญชี ดังนั้นจึงไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องชำาระในรอบปี

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

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. ผู้สอบบัญชี์ 

2.1 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ
2.2 นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3516 และ/หรือ 
2.3 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521  และ/หรือ
2.4 นางสาวรสพร เดชอาคม  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด 
193/136-137 อาคารเลครัชดา ช้ัน 33
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90

3. นายทะเบียนหุ้นกู้

3.1  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของ
     บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 
    
    ครั้งที่ 1/2557 (QH174A)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
อาคาร 2 ช้ัน 3 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
10400
โทรศัพท์ 0-2256-2323, 0-2256-2325-9 
โทรสาร 0-2256-2406

3.2  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของ
     บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 2/2557 (QH178B)
ครั้งที่ 3/2557 (QH177A)
ครั้งที่ 1/2558 (QH182A)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1(QH194A)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2(QH214A)
ครั้งที่ 2/2559 (QH19NA)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)
อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330
โทรศัพท์ 0-2626-7503-4, 0-2626-7506 
โทรสาร 0-2626-7543
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3.3  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของ
     บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 (QH178A)
ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 (QH185A)
ครั้งที่ 4/2557 (QH198A)
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 (QH186A)
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 (QH196A)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2296-5692
โทรสาร: 0-2683-2389

4. ผู้ประเมินทรัพย์สินโครงการ

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำากัด
1350/279 ช้ัน 16 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์  0-2719-4500 
โทรสาร  0-2719-5070-71

บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำากัด
121/101 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ช้ัน 37 
ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  0-2642-2712-14 , 0-2641-3631-35  
โทรสาร  0-2642-2711
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 สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ และโครงการต่างๆ

    สำานักงานใหญ่

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

ชั้น 6-7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร  0-2677-7000 และ 0-2343-8888
โทรสาร 0-2677-70003

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 บางนา ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ลัดดารมย์  Elegance วงแหวนรอบกลาง แยกมหิดล ถนนวงแหวนรอบกลาง แยกมหิดล อ.เมือง ต.ท่าศาลา จ.เชียงใหม่

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

วรารมย์ Premium แก้วนวรัฐ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

คาซ่า Grand ตากสิน-พระรามสอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

คาซ่า Grand อ่อนนุช-วงแหวน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

คาซ่า Grand ราชพฤกษ์-พระรามห้า ตำาบลบางเลน อำาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

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 พระรามห้า-ราชพฤกษ์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

คาซ่า Legend บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โครงการบ้าน    โทร 1388 ทุกโครงการ
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คาซ่า Premium ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

คาซ่า Premium ราชพฤกษ์-พระรามห้า ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

คาซ่า Premium พระรามสอง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

คาซ่า Premium อ่อนนุช-วงแหวน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

คาซ่า Presto วงแหวน-ปิ่นเกล้า ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

คาซ่าวิลล์ รังสิต-คลองสอง 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 รามคำาแหง-วงแหวน 2 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

คาซ่าวิลล์ วัชรพล-เพิ่มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

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

คาซ่าวิลล์ บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

คาซ่าวิลล์ ระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

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

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

เดอะทรัสต์ วิลล์ รังสิต-คลอง4 ถ.ทางหลวงชนบท ปทุมธานี 3017 ต.ลาดสวาย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี

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

เดอะทรัสต์ สุวรรณภูมิ-เทพารักษ์ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

คาซ่า ซิตี้ สุขุมวิท-สมุทรปราการ ซ.คลองตะเค็ดฝ่ังตะวันออก ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

คาซ่า ซิติ้ ประชาอุทิศ90 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

คาซ่า ซิติ้ วงแหวน-ลำาลูกกา ต.บึงคำาพร้อย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี

คาซ่า ซิติ้ วงแหวน-ลำาลูกกา 2 ต.บึงคำาพร้อย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี

คาซ่า ซิตี้ ดอนเมือง ถ.เทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

คาซ่า ซิตี้ ดอนเมือง-ศรีสมาน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

คาซ่า ซิตี้ กัลปพฤกษ์-สาทร ต.บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

คาซ่า ซิตี้ วัชรพล-เพิ่มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

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

คาซ่า ซิตี้ ราชพฤกษ์-พระราม 5 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โครงการบ้าน    โทร 1388 ทุกโครงการ
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เดอะทรัสต์ ทาวน์โฮม รังสิต-คลอง 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

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

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

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

เดอะทรัสต์ บ้านโพธิ์ ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

กัสโต้ สุขสวัสดิ์ 26 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

กัสโต้ เพชรเกษม-ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร

กัสโต้ ราชพฤกษ์-พระรามห้า ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี

Q District กิ่งแก้ว-สุวรรณภูมิ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โครงการบ้าน    โทร 1388 ทุกโครงการ

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 แอทซีเอ็มยู ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คาซ่าคอนโด แอทสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

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 พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี

เดอะทรัสต์ คอนโด หัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เดอะพอยต์ คอนโด รังสิต-คลอง6 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โครงคอนโดมิเนียม    โทร 1388 ทุกโครงการ
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โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ประตูน้ำา  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

 โรงแรม และโครงการเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์

คิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ ช้ัน 1 อาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ เลขท่ี 38        โทร 0-2234-8448-51

ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 

คิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 16 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เลขที่ 66  โทร 0-2264-2245-7

ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

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            โทร 0-2254-1020-1

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 โทร 0-2677-7177

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

โครงการอาคารสำานักงานให้เช่า

187รายงานประจำาปี 2559
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